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Vorige week maandag gingen de Neder-
landse Jeugd Kampioenschappen (NJK) in 
Hilversum van start. Deze werden gehou-
den op het schiterende tennispark de Tulip 
met 25 banen, wat al een belevenis op zich 
is. Hier streden in elke categorie (t/m 12, 
14, 16 en 18 jaar) 64 kinderen voor de fel 
begeerde titel. Dit betekende elke dag een 
wedstrijd zolang je bleef winnen. 

Voor Wester Klerk uit Andijk betekende 
dit dat hij als geplaatste speler 5 wedstrij-
den moest winnen om in de finale te ko-
men. Dit deed hij zonder set verlies en won 
zelfs in de halve finale van de topfavoriet 
met 6-2 6-3. In de dubbel haalde hij gelijk-
tijdig ook de finale. Helaas was uiteindelijk 
in de twee finales de koek op en kon hij 
deze niet in winst omzetten.

De prijsuitreiking werd verzorgd door 
Paul Haarhuis. Wester kreeg  nog een gro-
te pluim voor zijn manier van tennissen. 
Voor Wester zelf bleef een dubbel gevoel 
over; ben tevreden over het vertoonde spel 
maar als wedstrijdspeler wil je gewoon al-
les winnen.

Wester is op 7-jarige leeftijd begonnen bij 
de Andijkse vereniging Atlas. Hier had hij 

het geluk een zeer enthousiaste trainer te 
treffen, Obe van der Klei. Hij zag het in 
Wester zitten en heeft hem in zijn jonge 
jaren zeer veel bijgebracht. Zulke trainers 
zijn goud waard, helemaal voor zo’n kleine 
vereniging. In het begin trainde hij 1 uur in 
de week maar dat werd steeds meer. Meer 
trainen betekent ook meer kosten en daar 
wringt in de tennis wereld nog wel is de 
schoen. Tennis is op top niveau een zeer 

kostbare sport, denk aan internationale 
wedstrijden, privétrainingen, reiskosten 
etc, en is daardoor voor modaal verdieners 
vaak moeilijk op te brengen. 

Wester speelt daarom vaak tegen volwas-
senen in Nederland voor wedstrijderva-
ring waar een aantal van zijn leeftijdsgeno-
ten al regelmatig in Europa internationale 
toernooien spelen. Gelukkig zijn ze er die 
het in Wester zien zitten, zoals de Stebo 
tennishal waar Wester op de ideale onder-
grond vele uren heeft kunnen maken en 
zeker ook de tennis academy van Gelderen 
die financieel gelukkig meedenkt. Meer 
van die “meedenkers” zijn volgens Wester 
overigens altijd welkom.

Het is hem niet allemaal komen aanwaai-
en. Hij is nu 2 jaar weer top fit waar hij 
hiervoor een blessure kreeg waardoor hij 
volgens de specialist nooit meer op top 
niveau mocht sporten. Het trauma aan zijn 
enkel, opgedaan met een potje voetbal, 
bleek bij een second opinion in het AMC 
gelukkig mee te vallen. Toch heeft dit hem, 
samen met een armblessure, bijna een jaar 
aan ontwikeling gekost. Dit was een moei-
lijke periode, ook toen hij weer mocht ten-
nissen, de concurentie had uiteraard niet 

stil gestaan. Hij verloor van jongens waar 
hij voor zijn blessures van won. Dit ligt nu 
gelukkig allemaal achter hem, het lichaam 
is vol in de groei en het ziet er naar uit dat 
hij voor een tennisser een goede lengte 
gaat krijgen. Door hard te trainen, zowel 
technisch, fysiek als mentaal wil hij zich 
blijven ontwikkelen en droomt hij ervan 
om ooit een echte topper te worden.

Genoeg ruimte om de paarden te stallen. Foto: Koos Dol.

Wester Klerk wordt nr. 2 op NK t/m 14 jaar met zeer goed tennis.

Els Beth Bos en haar man 
Vincent Valk van De Hol-
landsche Manege uit Am-
sterdam waren al een tijd 
op zoek naar een ruimte 
waar zij hun paarden en 
die van anderen konden 
stallen. Een kleine twee 
jaar terug vonden ze deze 
aan de Dijkweg. 

Op dit moment lopen er 
vooral schimmels die al-
len nog werkzaam zijn. 
De paarden zijn 14 dagen 
op dit adres en deze rou-
leren wij met de dieren 
uit onze manege in Am-
sterdam. 

Het is hier in Andijk een 
paradijs voor stadse paar-
den weet Els. Zoon Justus 
runt samen met zijn va-
der vooral de manege in 
Amsterdam. 

Foto's: Leen Plokkaar

De Hollandsche Manege uit Amsterdam in Andijk

Kermis
Wervershoof
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Op het water

In Mattheüs 14 vinden we de 
geschiedenis, dat de Heer Je-
zus ’s nachts tot Zijn discipe-
len komt, lopend op het water, 
terwijl ze in het schip tegen de 
storm strijden. Daarbij vinden 
we enkele interessante feiten 
verborgen. Als de Heer Jezus 
tijdens de storm op het meer 
naar de discipelen komt, 
schrikken ze, omdat ze den-
ken dat Hij een spook is. Maar 
direct openbaart Hij Zich aan 
hen, om hen te kalmeren 
(Matth. 14:27). Alsof het won-
der dat Hij op het water naar 
hen toe komt al niet groot ge-
noeg zou zijn, kunnen de dis-
cipelen tijdens de razende 
storm en het bruisen van de 
golven ook Zijn stem uit de 
verte horen – wanneer God 
Zelf spreekt, wordt Zijn stem 
gehoord! Als Petrus zich reali-
seert dat het de Heer is, wil hij 
bij Hem zijn. Hij wil naar Hem 
toe komen. De Bijbel zegt niet 
dat hij Hem met een kus be-
groeten wil, hem omarmen of 
voor Hem neer wil vallen; de 
Bijbel citeert Petrus met de 
eenvoudige woorden: “Beveel 
mij naar U toe te komen” 
(Matth. 14:28) – Petrus had 
eenvoudig het verlangen om 
bij de Heer te zijn. Hebben we 
dit innerlijk verlangen ook om 
in Zijn tegenwoordigheid te 
zijn? De Heer roept Petrus nu 
bij Zich, en Petrus mag het 
wonder van het geloof erva-
ren, om zelf op het water te 
kunnen lopen. Maar toen hij 
de sterke wind zag, was hij 
bang (Matth. 14:30). “Toen hij 
echter de <sterke> wind zag, 
werd hij bang, en hij begon te 
zinken en riep de woorden: 
Heer, behoud mij!” Dus Petrus 
begon eerst te zinken, omdat 
hij bang was. Dat hij de Heer 
niet  meer zag, wordt hele-
maal niet gezegd. In plaats 
daarvan kan worden aangeno-
men dat zijn focus zich ver-
plaatste: Eerst keek hij vast op 
de Heer en nam daarbij de ra-
zende wind slechts marginaal 
waar. Maar toen nam hij meer 
en meer waar, wat om hem 
heen gebeurde, en zijn focus 
op de Heer nam af. Dat hij 
zich de aanwezigheid van de 
Heer zeker wel bewust was, 
blijkt uit het feit dat hij Hem 
om hulp riep – maar hij keek 
meer naar de omstandighe-
den dan op de Heer en begon 
daarom te zinken. Maar hoe 
heerlijk: Petrus roept en de 
Heer geeft hem meteen de 
reddende hand. Mattheüs 14 
vers 31 zegt: “En terstond …” 
– hoewel Petrus nog niet bij 
de Heer Jezus aangekomen 
was, is de Heer Jezus er direct. 
God is overal en kan ons ten 
allen tijde Zijn reddende hand 
bieden, in de grootste nood en 
in de diepste duisternis! 
(Marc Schultz)

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

Geldig in week 33 (13 - 18 augustus)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Macaroni 
à la Meat & Meals

Meal Deal
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Meal Deal

Spinaziestamppot 
met een gehaktbal

Geldig in week 34 (20 - 25 augustus )

500 gram 

€ 4,95

Het juiste adres van Pieter Mantel is: kamer 216, 
Noorderlandhuis, Raadhuisplein 92, 1616 AX Hoogkarspel

Rectificatie

Op donderdag 16 augustus 2018 zijn onze lieve ouders, 
opa en oma Jan en Joke Wijdenes 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd 
en we wensen jullie een gezellige dag toe.

Herman

Paula en Edwin
Jellis, Sverre

André en Agata
Natan,   

IVN-gids Nico Bregman neemt 
op zondag 26 augustus volwassen 
deelnemers mee terug in de tijd 
over het Archeologisch Voet-
spoor. Einddoel van de wandeling 
is de met palen aangegeven plat-
tegrond van een profiel-brons-
tijdboerderij op historische 
grond in het oostelijke deel van 
het Streekbos. Startpunt bij IVN 
West-Friesland om 14.00 uur in 
het Streekbos Paviljoen. Bij slecht 
weer zal de buitenactiviteit wor-
den vervangen door een Power-
point presentatie over de Brons-
tijd in de Bovenzaal van het 
Streekbos Paviljoen. 

3000 Jaar West-Friesland
Tijdens de wandeling van ander-
half uur wordt een beeld ge-
schetst van de geschiedenis van 
het West-Friese landschap vanaf 
nu tot in de Bronstijd (1500 - 800 
jaar voor Christus). Aan de hand 
van documentatiemateriaal en de 
natuur van het Streekbos laat hij 
zien hoe het gebied zich gedu-
rende een lange geschiedenis 
heeft ontwikkeld. Van een wad-
denlandschap met kreken en 
kwelders tot een kreekruggen-
landschap en veengebied dat 
vervolgens tot een cultuurland-
schap is gevormd. 

Bronstijdwandeling

Archeologisch voetspoor. Foto Toos Brink

Al langere tijd gesignaleerd aan de Langeweer Andijk.
Deze kat is erg schuw en heel erg voorzichtig.

Hij/zij gedraagt zich als een zwerver. 
Lijkt geen huis hier te hebben en uitgehongerd.

Wie informatie denkt te hebben graag even contact:
0228 59 69 00. Zijn we er niet, spreek dan in.

Van wie is deze kat?

Op zoek naar herkenbare plekjes. Foto aangeleverd

In verzorgingshuis Sorghvliet 
staat een fietslabyrint. Dit is een 
soort trimfiets met een groot 
beeldscherm waarmee je door te 
trappen door verschillende plaat-
sen kan fietsen. Tot nu toe waren 
hierop de plaatsen Enkhuizen en 
Volendam ingevoerd. De wens 
was groot, dat er ook door Andijk 
kan worden “gefietst”. Door spon-
soring is dit mogelijk gemaakt.

De route door Andijk is gefilmd 
en geïnstalleerd door het bedrijf 
Fietslabyrint uit Den Haag.
Er kan een keuze gemaakt wor-
den uit twee fietsroutes: via de 
Gereformeerde Kerk en het fiets-
pad over dijk door Andijk-oost of 

via de Kleingouw en het Buurtje 
door Andijk-west. Er kan natuur-
lijk ook voor worden gekozen om 
beide routes te fietsen. Bij elkaar 
zijn de routes zo’n 15 kilometer 
lang. Tijdens de fietsroute kom je 
langs mooie plekjes van Andijk.

Voor de bewoners van Sorghvliet 
is het nu mogelijk om de mooie 
en herkenbare plekjes van Andijk 
te bekijken en gelijk in eigen 
tempo te bewegen en aan de con-
ditie te werken.
De cliëntenraad van Sorghvliet 
bedankt de verschillende Andij-
ker sponsors die het filmen en 
installeren van de route door 
Andijk mogelijk hebben gemaakt. 

 Op de fiets digitaal door Andijk

Nieuws of tips?
mail naar info@andijker.nl!
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SAMEN GOED IS GEEN GOED

Al jaren lang bezitten de ouders een mooie vakantiewoning in de 
Algarve. Ze kwamen er veelvuldig met hun kinderen en later ook 
met hun kleinkinderen. Onderhand was het naast de woning in 
Nederland een soort tweede thuis geworden. Een harmonieus gezin, 
geen vuiltje aan de lucht, enkel heerlijke Portugese zon. Toch gaat het 
volledig mis als vader overlijdt. Moeder ziet het namelijk niet meer 
zitten om telkens weer op en neer te vliegen en blijft liever in haar 
huis in Nederland. Het wordt haar gewoonweg allemaal te zwaar 
en zonder haar man als vaste rots in de branding, geniet ze er niet 
meer van zoals vroeger. Ze besluit daarom het huis toe te delen 
aan de kinderen. Maar al voor de aanvang van de eerst volgende 
zomervakantie ontstaat er onrust. De oudste zoon zegt dat hij het 
recht heeft om als eerste te kiezen wanneer hij in het huis verblijft. 
Er kan nog wel een gezin bij, maar die moeten dan in het tuinhuisje 
slapen. De jongste zegt dat de oudste altijd al voorrang heeft gehad 
bij alles, hij fietste immers altijd op de 4e hands fietsen en reed 
de door de anderen afgedankte brommers. Nummer twee van de 
kinderen vindt dat de jongste maar zeurt. Hij en zijn oudste broer 
hebben altijd alles moeten doen thuis en de kleintjes hoefden nooit 
wat te doen. Nummer drie in het gezin van de vier broers hield zich 
op de vlakte, dan ging hij wel niet. Samen goed is geen goed zegt hij. 
Ze hadden nooit gedacht dat het in hun gezin zo zou verlopen en 
uiteindelijk wordt de vakantiewoning verkocht. Hadden ze maar met 
z’n allen vooraf alles beter besproken, dan was deze situatie wellicht 
anders afgelopen.

Tijdens de zomervakantie hebben we geen inloop, maar kunt 
u wel een afspraak 
maken voor gratis 
half uur bespreking 
over bovenstaande 
of andere juridische 
zaken. 

Andijk 
0228-592224 en 
Benningbroek 
0229-591264.

Judith Berkhout

Heeft u ook al zo genoten 
van het mooie weer. Maar 
wat een droogte hebben 
we achter de rug. Wat is 
er dan beter om lekker 

af te koelen in ons mooie 
Zwembad de Weid! Velen 
zochten naar verkoeling. 

Wist u dat er al meer 
dan 20.000 bezoekers 

zijn gepasseerd langs de 
kassa! Gelukkig zijn er 

vele vrijwilligers die klaar 
staan bij de kassa om de 

mensen binnen te laten en 
de kinderen van snoepjes 
te voorzien. Bent u nog 

niet geweest is ons mooie 
bad? Kom dan gerust een 
kijkje nemen. Het is zeker 
de moeite waard met de air 
trampoline, grote glijbaan 
en allerlei activiteiten die 
worden georganiseerd; 

zoals discozwemmen. Het 
is mooi om te zien dat er 
zoveel mensen kunnen 

genieten. Mocht u nog een 
bijdrage willen leveren aan 

vrijwilligerswerk in het 
zwembad, bent u van harte 
welkom om mee te helpen. 
Het vergt een paar uurtjes 
van uw tijd, maar u maakt 

er heel veel mensen blij 
mee. Het is niet moeilijk 
om de kassa te draaien. 

Ook zijn er genoeg men-
sen die even kunnen bij 
springen om u te helpen. 
U kunt via de site www.

deweid.nl contact opnemen 
of even bij de kassa van 

het zwembad informeren. 
Het zwembad is open tot 

16 september. Als eindfeest 
met snel naar de bel! Tot 

ziens in het zwembad.
We wensen de mensen die 
nog op vakantie gaan een 

fijne vakantie en alle goeds 
toe. In september gaan we 
weer vol gas voor u aan de 
slag in het gemeentehuis.

Groet, Judith Berkhout
BAMM   bamm@ziggo.nl

 

Andijkertjes
***VERS VAN HET LAND***
Beste nieuwe Aardappelen.

Bildtstar, Sante en Eersteling
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245
 

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

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

Andijks Gemengd Koor.  
Nu de zomervakantie ten einde is, 

willen wij onze repetities weer gaan 
beginnen. Maandagavond 20 

augustus om 20:00 uur in Cultura 
aan de Kleingouw is het dan weer 

zover! Zingt u graag? nieuwe leden 
zijn van harte welkom. 

Graag tot ziens

De bloedrode heidelibel. Foto: Douwe Greydanus

U heeft vast wel eens echte libel-
len gezien? Even het verschil tus-
sen juffertjes en de grote libel.
Een juffertje heeft een lijfje van 
30 mm lang en deze kan de vleu-
gels in de lengte van het lijfje 
vouwen. De grotere libel wordt 
ook wel helikopter genoemd de 
vleugels kunnen niet opgevou-
wen worden en staan dwars op 
hun lijf. Deze jagen langs bomen 
en over tuinen en vallen echt op 
ten opzichte van de juffers die 
veel verborgener en lager vliegen.

De bloedrode heidelibel heeft 
zwarte poten en door de rode 
kleur met een spanwijdte van on-
geveer 55 mm valt deze goed op.
Deze onstuimige jager is actief 
van juni tot oktober en vangt veel 
insecten. Ze zijn niet aan water 
gebonden en zijn te vinden op 
graslanden en langs wegen.
De eitjes vallen op de grond en 
overwinteren daar tot dat de lar-
ven door regen mee gespoeld 
worden een plas in bijzonder 
toch? Douwe Greydanus.

Echte libellen

Drukkerij Gorter aan de Dijkweg 33. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

De tijdrijders krijgen bij West-
Frisia dit jaar nog eenmaal de 
kans. Op woensdag 29 augustus 
vindt de laatste tijdrit van het 
seizoen plaats. Op de dijk En-
khuizen-Lelystad wordt nog een-
maal een 22,2 kilometer lang tra-
ject uitgezet.
 
De rit tegen de klok maakt onder-
deel uit van de Zomeravond 
Competitie van de actieve club. 
Het fietspad van de Houtribdijk 
wordt wederom gebruikt als par-
cours. Na de start tussen de slui-
zen van Enkhuizen en het navi-

duct, volgt een rit richting het 
keerpunt nabij Checkpoint Char-
lie. De wedstrijd staat open voor 
licentiehouders en recreanten. 
De inschrijfkosten voor niet-
West-Frisia-leden bedraagt 2,50 
euro. Het eerste startschot valt 
om 19.00 uur. De inschrijving 
vindt plaats bij de start en wordt 
om 18.30 uur geopend. Het dra-
gen van een valhelm is verplicht. 
Ook het starten in duo’s wordt 
door de organisatie toegestaan. 
Voor meer informatie: Tino 
Haakman; info@wvwestfrisia.nl 
of 06-31644758

Tijdrit op 29 augustus
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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

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

“En de muziek die Tim Knol ge-
schreven heeft, is prachtig”. We 
zitten aan tafel in het kantoor van 
Joery Valk van Valk CV-service 
en onderhoud aan de Handels-
weg. Hij is nauw betrokken bij 
het spektakel ‘De Ontdeckingh’ 
dat vanaf 17 augustus plaats vindt 
op het Enkhuizer Zand. 

Joery ontpopt zich als een veelzij-
dig en ambitieus mens. Kwam op 
z’n twaalfde met z’n ouders naar 
Adijk, volgde de opleiding MTS-
werktuigbouwkunde en werkte 
lange tijd als monteur bij de 
BAM. Zes jaar geleden begon hij 
voor zichzelf: Valk service & on-
derhoud.. Inmiddels kan het be-
drijf bogen op drie vakkrachten. 
Het bedrijf legt zich toe op on-
derhoud en beheer van CV-in-
stallaties. Niet alleen van u als 
particulier, maar ook op die in de 
huisjes op de verschillende va-
kantieparken in West-Friesland. 
Joery: “We merken aan onze snel 
groeiende klantenkring en de be-
langstelling vanuit grote op-
drachtgevers dat er meer en meer 
aandacht komt voor certificering 
en vakbekwaamheid. Dat hangt 
samen met de noodzaak te ver-
duurzamen. Zo zijn we nu met 
een klant bezig een luchtwarmte-
pomp te installeren in combinatie 
met een kleine CV-ketel. Dit zo-
genoemde ‘hybride’-systeem ver-

vangt twee doorsnee CV-ketels 
en   daar met veel ambitie op in.” 
Het inzetten van zonne- en wind-
elektriciteit voor de verwarming 
van onze huizen maakt het werk 
van het huidig CV-bedrijf alleen 
maar veelzijdiger en gecompli-
ceerder. Vandaar die groeiende 

belangstelling voor vakbekwaam-
heid. En op dit punt, zo verzekert 
Joery ons, kan de klant altijd aan 
op gecertificeerde vakkennis bin-
nen Valk service & onderhoud. 

Valk Event Crew
Het werk wordt veelzijdiger. Dat 

laatste brengt ons op een andere 
kant van Joery. Al sinds jaar en 
dag is hij betrokken bij het opzet-
ten van festivals en dergelijke 
manifestaties in West-Friesland. 
Dat begon met het toenmalig 
Obsession festival. Joery werd 
gevraagd of hij kon helpen bij de 

aanleg van de stroom- en water-
voorziening. Joery houdt van 
reuring en van live muziek, dus 
was daar zeker voor te porren. En 
zo werd hij een veel gevraagd 
man. Joery: “Obsession dus, 
Cube Outdoor, Megabeach, en de 
Speeldag in Hoorn, om wat te 
noemen. Dat bood de mogelijk-
heid tot professionalisering van 
m’n hobby. En ben ik Valk Event 
Crew begonnen. Uiteraard vooral 
actief in de zomermaanden. En 
goed te combineren met de CV-
diensten”. 

De Crew tekent voor de organisa-
tie van uw buitengebeuren. Kas-
samedewerkers, beveiligers, hek-
ken, toiletten, podiumopbouw, 
noem het. De Crew verzorgt het. 

En zo is hij, zoals gezegd, verant-
woordelijk voor de bouw en wer-
king van water-en stroomvoor-
zieningen voor theaterspektakel 
“De Ontdeckingh”: over het leven 
in Enkhuizen in de 16e eeuw en 
de avonturen van twee ontdek-
kingsreizigers. Zestig acteurs, 
spectaculaire decors, animaties 
en muziek van de hand van Tim 
Knol, de muzikant uit Hoorn van 
inmiddels internationale faam. 

Laat Joery nu net met z’n neus - 
of eigenlijk oren - in een eerste 
repetitie vallen! 

Joery Valk, veelzijdig vakman. 

Joery Valk, ook inzetbaar bij evenementen met zijn Valk Event Crew. Foto PL/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.

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
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Wist u dat...

… Frans Laport en 

Sam Meester de wielerklas-

sieker Luik Bastenaken Luik 

(233km) hebben gefietst?

… de kermiskrant van 

Lutjebroek op 29 augustus 

verschijnt, en dat de kermis 

zelf op zaterdag 1 september 

begint?

… de vrijwilligers Huttendorp 

al weer druk zijn met de 

voorbereidingen?

… de foto's in deze krant bij 

Dijkprint ook op groot formaat 

kunnen worden uitgedraaid 

op een tuindoek?

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

VAN 1699,- VAN 499,- VAN 379,- 

BATAVUS QUIP E-GO EXTRA 
CARGO - 300WH

SPARTA PICK-UP DELUXE 
F3E SMART

CORTINA 
U1 N3

PRO-USER FIETSEN-
DRAGER

VOOR VOOR VOOR VOOR

1325,- 2199,- 449,- 299,-

� Trendy Stadsfi ets
� Batavus Premium model
�  Verkrijgbaar in Lichtblauw Mat en 

Zwart Mat

� Elektrische Transportfi ets
� Smart e-bike met Track and Trace
�  Verkrijgbaar in Black Matte en 

Metal Blue

� Zeer geschikte schoolfi ets
� Incl. AXA Solid Plus slot
�  Verkrijgbaar in div. uitvoeringen

� Geschikt voor 2 fi etsen
� GRATIS opbergtas en oprijgoot
� Beste koop consumentenbond

KOM VOOR ALLE 
ZOMERDEALS 
LANGS IN ÉÉN VAN 
ONZE WINKELS!GRATIS PLUS SERVICE-

PAKKET t.w.v. € 59,95 
BIJ AANKOOP VAN 
EEN E-BIKE!

De koffi  e staat klaar!
Alle acties zijn geldig t/m 31-08-2018

9,2Onze klanten beoordelen ons met

ZOMERDEAL:
ZOMERDEAL:

ZOMERDEAL:
ZOMERDEAL:

ZOMERDEALS!

 ZOMERDEALS!
DIV. MODELLEN NU EXTRA VOORDELIG

ZOMERDEALS!
ZOMERDEALS!

OOK VOOR 
VAKKUNDIG 
ONDERHOUD 
EN REPARATIES! 

� Gratis Servicebeurt
� Service & Garantie aan huis
� 24 maanden Fabrieksgarantie

F3E SMART DRAGER

 Geschikt voor 2 fi etsen

PREMIUM
MODEL

Fotokopieën
Printwerk

Ook voor advertenties, drukwerk, logo’s, reclame, enz.
Industrieweg 1, Andijk  •  info@dijkprint.nl  

  0228 - 59 36 05  •  www.dijkprint.nl

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

De jaarlijkse Open Middag in de 
Bijenboet van imker Henk Stam 
wordt dit jaar gehouden op zon-
dag 26 augustus van 13.00 - 17.00 
uur aan de Molenweg 27 in An-
dijk. Een aantal hobbyimkers van 
de bijenvereniging West-Fries-
land zullen demonstraties geven. 
Er is een demonstratie korfvlech-
ten. 

Tijdens deze informatieve doe- 
en proefmiddag is er mogelijk-
heid om met een kap op in bijen-
kasten te kijken en het Buckfast 
bijenbroedsel van dichtbij te zien 
in een wolk van zoete honing-

geur. Kinderen mogen helpen 
met honing slingeren en was-
kaarsen rollen tegen een vergoe-
ding. Uiteraard worden er ho-
ningproducten te koop aangebo-
den - gezeefd en rechtstreeks uit 
de raat is dat veruit de lekkerste 
honing.

Geïnteresseerden die overwegen 
om in de toekomst bijen te gaan 
houden kunnen zich al vast aan-
melden voor de beginnerscursus 
Bijen houden die voorjaar 2019 
zal worden gehouden. Een cursus 
korfvlechten staat ook op het 
programma.

In de ban van de bij

Henk schept een nieuw bijenvolk uit een hoge boom met een zwerm-
boor. Foto aangeleverdOp donderdag 30 augustus organ-

iseert MEC De Witte schuur een 
avonturentocht met Lila en Loet. 
Ze gaan op ontdekking in de 
natuurtuin waar Vossie de Vos 
op 8 plekken in de natuurtuin van 
alles beleefd. Lila en Loet gaan 
met de kinderen mee op avon-
tuur en doen onderweg een liedje 
en een dansje. We beginnen om 
13.30 uur tot ongeveer 15.00 Het 

is voor kinderen van 4-8 jaar. De 
kinderen komen met begeleiding. 
Om teleurstelling te voorkomen 
is het gewenst om je vooraf 
aan te melden want vol=vol.   
Kosten: € 6 per kind.
Opgave:  info@mec-dewittes-
chuur.nl  of  tel 0228-320310. Het 
adres is Wilhelminaplantsoen 2 
Enkhuizen. Let op: u kunt niet 
voor de deur parkeren. 

Lila en Loet op route

Lila en Loet rusten uit in de natuurtuin. Foto aangeleverd

GEVONDEN: SLEUTELETUI
Gevonden op de Driehuizen: 

een zwart etui met meerdere sleutels. 

Af te halen op de redactie, Industrieweg 1 Andijk tussen 
9.00 en 13.00 uur.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 33 Pagina 6



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 19 augustus 
10.00 uur: viering Maria 
Tenhemelopneming.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Zalig zij 
die gelooft heeft”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Gedoopt: Koen, zoon van Teun 
Laan en Lizzy de Vries en broer-
tje van Noud (Kadijkweg 8).
*Komend weekend begint de 
kermis in Wervershoof, die ook 
voor menig Andijker dè kermis 
van het jaar is. Voor allen, die 
er naar uitzien: gezellige dagen 
met goed weer toegewenst!
*Herinnering: woensdag 22 
augustus: kopij inleveren 
Kontakt. 

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: Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, 
 Douwe Greydanus, 
 Olga de Boer

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

Hornpad 19

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 19 augustus 
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje, aanvang 12.00 uur
Maandag 20 augustus 
• ‘t Eerste Deuntje met DJ Peter Manshaden en Hans Kaij die Pa-

ling en Poon rookt. Aanvang 11.55 uur, Café Pension’ t Ankertje
• Mannendag Sarto vanaf 10 uur geopend
Dinsdag 21 augustus 
• Kermisbiljarten vanaf 11 uur, Sarto.
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
Dinsdag 4 september
• Sjoelclub De Skuivers begint weer op Dorpshuis 14.30 uur
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: Hart voor Moldavië, Hoekweg 1, 14.00 uur
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem.
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 20 september
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
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
• Back2Sport, 13.30 - 16.00 uur, Raadhuisplein Wervershoof
• Avondje Hazes, Dorpshuis Centrum
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.
Zaterdag 29 september 
• Rory Gallagher tribute bands: Sinnerboy (UK) en Brute Force & 

Ignorance (germany). Sarto

OKTOBER
Woensdag 3 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur.
Maandag 8 oktober t / m zaterdag 20 oktober
• Klasse Kampioenschappen kolven 2018 in Cultura. 

Van 8 t/m 13 oktober dames. Van 15 t/m 20 oktober heren.
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

Oud papier  Zaterdag 25-08, 8-09, 22-09, 6-10, 20-10, 3-11, 
 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 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 24-08, 21-09,  

19-10, 16-11, 14-12. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

We hebben gelukkig weer 
gebiljart en de resultaten 
waren nou eerlijk gezegt niet 
al te best, maar daarbij wil ik 
zeggen dat we beide veel te 
kampen hadden met net mis 
en dat merakele achterom dat 
veelvuldig voorkwam.
Naar niettemin hebben we ple-
zierig gebiljart met de eind-
uitslag was 6 punten voor G.P. 
Grent en C.J. Verhoogt 3 pun-
ten en dat was de balans van 
deze biljartmiddag in caf’de 
Welkomst in Onderdijk. De 
slotzin is deze keer; “Stilte kan 
soms het beste antwoord zijn.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1167

Kerkdiensten, zondag 19 augustus

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur de heer J.W. van de Kamp te Beverwijk

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Drs. Janneke Ploeger uit Winkel 
 Organist: Wim Broer

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Alex Didden

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

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: Piet Ligthart
 Muzikale Medewerking: Therése Kuin

AANLEVEREN 
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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

www.andijker.nl

Een inwoner van Andijk heeft 
tijdens haar wandeling vanaf de 
Middenweg Belderseweg, stukje 
nieuwbouw voorbij het verzor-
gingshuis, aan de Piet Kistenma-
kerstraat een drijvende dode 

eend in de sloot aangetroffen.

Een meneer die daar woont gaf 
aan gisteren dit al gezien te heb-
ben en zou vandaag de dierenbe-
scherming of gemeente bellen 
om te vragen om dit dode dier op 
te ruimen.

Dit kan duiden op botulisme. Er 
zijn veel mensen waaronder wij-
zelf ook die de tuin besproeien 
met slootwater. De inwoner 
meldde ons dit om mensen alert 
te maken dat dit kan duiden op 
botulisme.

Botulisme?

Foto aangeleverd
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Kermis
Wervershoof

2018
✃

Kermis Wervershoof

Bij inlevering van deze bon: 
7 oliebollen naturel 

of krenten voor 5 euro!
De groeten van Ben!

BREAK 
DANCE
3 halen = 
2 betalen
bij inlevering van deze bon✃

Om te beginnen hebben we op de 
Kermis zondag vanaf 15.00 uur 
het jaarlijkse inmiddels bekende 
KERMUZPOP festival voor be-
ginnende en gevorderde bands. 
Een waar spektakel wat je niet 
mag missen. Vanaf 21.30 treedt 
als van ouds de Niels van der 
Gulik Electric Band  op die er 
weer een fantastisch muzikaal 
spektakel van gaan maken.  
 
Programma Kermuzpop 2018: 

Sitting on Thorns:
Alternatieve Rockband uit de 
omgeving van Bovenkarspel. 
Spelen eigen werk en een aantal 
passende covers. De band bestaat 
uit: Silvian Groot - Gitaar en 
Zang; Frank Ruiter - Leadzang en 
bas; Swen Broersen - Gitaar en 
Frank Mol - Drums.

Mr Stone & the Black Dogs:
Een drie-mans rockband opge-
richt in 2015. In hun korte be-
staan hebben ze al diverse podia 

beklommen met hun energieke 
muziek die sterk beïnvloedt is 
door de jaren 60 en 70.
Het dak gaat eraf om het zo maar 
even te zeggen. 

Just Us:
Een band uit Hoorn. 6 Heel en-
thousiaste muzikanten die erg 
van muziek maken houden. El-
kaar ontmoet tijdens de open dag 
op het OSG. Ze hebben al diverse 
optredens achter de rug oa JC 
Everland in Wognum, het OSG, 
Hoornse Stadsfeesten en open 
podium in Spierdijk.

Kratje Bier:
“Kratje Bier: drie mafkezen, bier 
en gitaren. Zo is het in 2015 be-
gonnen, als een geintje natuurlijk. 
Het eerste optreden? Twee din-
gen: niet om over naar huis te 
schrijven en…oorbloedingen.
Naast een selectie aan covers 
speelt Kratje Bier voornamelijk 
eigen nummers. Kortom: “Geen 
optreden zonder Kratje Bier.”

Black, Brotherson, Lane:
Een drie-mans formatie bestaan-
de uit Justin  Swart, Rick Laan en 
Kees Broersen met een eigentijds, 
verrassend repertoire. Een van 
hun eerste optredens in deze be-
zetting. We laten ons verrassen.

Soldaat:
Band uit Hoogkarspel en omge-
ving met lekkere herkenbare mu-
ziek uit deze tijd. Covers van 
Pearl Jam, Kings of Leon en veel 
nummers in deze stijl zullen ge-
bracht worden. 
(vervolg op pagina 13) Niels van der Gulik. Foto aangeleverd

Kermis 2018 in de Schoof:
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Raadhuislaan 21 a   
Grootebroek   
(0228) 51 58 83

www.keukencentrumstedebroec.nl

Moderne keukens
Type Mantelhof
Eigentijds design

Wij wensen Wervershoof een mooie kermis!
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GARAGE ALL ROUND 
wenst iedereen 

een schitterende kermis.

Wij zijn met de kermis gesloten van
zaterdag 18 t/m woensdag 22 augustus.

Nijverheidsweg 27, 1693 AM Wervershoof • 0228 - 58 12 13
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Met kermis is het een kleine stap om van Tante Leen en Johnny Jordaan over te stappen 
naar Metallica of AC-DC. Ook vorig jaar stond het Ankertje op zijn kop. Daarom komt 
er Kermis maandag een vervolg. Uw Platendraaier is ook dit jaar Peter Manshanden. Hij 
praat alles wat los zit aan elkaar vast, en alles wat vast zat weer los. Hij start om precies 
11.55. Hans Kay Paling Rokerij zal deze dag verse Paling en Rode Poon roken voor het 
Ankertje. Biertje, Goeie muziek en een broodje paling, mooier kunnen wij het niet ma-
ken. Tot  dan. U mag er natuurlijk gratis in.  

Kermis Maandag: het eerste Dreuntje

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 
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Aquastop Witgoedservice

Inbouwapparaten, witgoed
Reparatie, verkoop, onderdelen

Ook voor bedrijven en instellingen

AQUASTOP.NL  (0228) 51 22 85

Akties? 
zie facebook Aquastop 

Witgoedservice!!

De Tuin 1a
1611 KR 

Bovenkarspel

geen 
voorrijkosten
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KERMUZ POPSitting On thOrnS - Mr StOne & the Black DOgS - SOlDaat - SVen reUS - 
nielS, JOOSt en JOS electric BanD -  JUSt US - kratJe Bier - Black, BrOtherSOn laneVAN: 15.00 - 01.30 UUR

ZOnDag 

19
AUG

PriJSKLAVERJASSEN
& PRIJSSJOelen

Met MOOie PriJZen

VAN: 13.00 UUR TOT 17.00 UUR MET DAARNA 

PRIJSUITREIKING EN GEZELLIG NABORRELEN

MUZiek: gerarD kOeDOODer VanaF 18.00 UUr

MaanDag 

20
AUG

kerMUZPOP VinDt PlaatS in De grOte Zaal (BOVen) in De SchOOF

Jos Kolenberg

Denk daarbij dan aan de charismatische 
uitstraling van zanger Rob Bijvoet en dan 
weet je dat het spektakel wordt.
 
Sven Reus:
Met invloeden van Ed Sheeran, Ben Ho-
ward en Milow, kan de muziek van Sven 
Reus omschreven worden als een mix van 
pop en singer-songwriter.
  
Niels, Joost en Jos Electric Band:
Goede wijn behoeft geen krans….Niels en 
Joost die inmiddels zeer succesvol zijn met 
hun theaterprogramma “Sound of Silence” 
komen ook dit jaar weer naar de Schoof 
samen met hun muziek kompanen met 
weer een uniek  repertoire. Met Jos Kolen-
berg op gitaar, Auke Haaksma op bas en 
Richard Heijerman op drums. Vele oude 

popklassiekers zullen de revue passeren en 
de meerstemmige zang zal weer schallen 
vanaf het podium in de Schoof. Kom en 
geniet van een fantastische avond ouwe 
meuk!

Kermis maandag met Gerard Koedooder.
Op de kermis maandagmiddag hebben we 
voor jong en oud het gebruikelijke prijskla-
verjassen en prijssjoelen om mooie prij-
zen, aanvang: 13.30. Om 18.00 weer gezel-
lig nazitten met niemand minder dan Ge-
rard Koedooder. We hebben Gerard  weer 
weten te strikken die op zijn eigen wijze 
herkenbare muziek gaat spelen. Van gol-
den oldies, nederlandstalige meezingers 
en nog veel andere leuke muziek die hij uit 
zijn accordeon weet te toveren. Dat wil je 
toch niet missen.
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De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl

Vorig jaar stond Marc Leek voor het eerst met zijn Break 
Dance op de kermis. Na een prima start op Kermiszondag 
viel de Break Dance uit. Een kermisbezoeker had de me-

terkast gevonden en de stekker eruit getrokken. Daarna 
wilde de Break Dance niet meer voor of achteruit, dikke 
pech en een financiële strop voor Marc. Even zo goed gaat 

hij het opnieuw proberen. Komende zondag staat hij weer 
met zijn Break Dance op de kermis in Wervershoof. Zie 
ook de advertentie in deze krant.

Break Dance komt terug

Marc Leek met zijn vriendin. Foto: Koos Dol.
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KERMISMAANDAG 20 AUGUSTUS
open om 10.00uur“MANNENDAG”

TOT 11.00 UUR GRATIS KOFFIE

buitenterras

“MAAR OOK VOOR VROUWEN NATUURLIJK”

Bangert 4 1619 GJ  Andijk 0228-591613

KERMISDINSDAG 21 AUGUSTUS
“KERMISBILJART” open om 11.00uur

BBQ
buikschuiven
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Veel plezier op de

Wervershover Kermis
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