
Marcel Doodeman is sinds 2017 
weer actief aan het motorracen. 
‘Ik reed vanaf 1980 tot 1996 actief 
wedstrijden voor het Nederlands 
Kampioenschap. Ik moest toen 
stoppen vanwege rugproblemen.’ 
Toen hij vijf jaar geleden langs de 
kant stond bij een demonstra-
tierace zag hij zijn ‘oude maten’ 
van het racen weer en toen zij 
vroegen of hij niet weer mee wil-
de doen, hoefde hij daar niet lang 
over na te denken, het ging weer 
kriebelen. 

Oude motoren 
‘Bij de demonstratieraces waar ik 
nu aan mee doe, doen motoren 
tot 1968 mee, het zijn meestal 
omgebouwde straatmotoren die 
tot echte racemotor zijn omge-
bouwd maar originele racemoto-
ren zijn geen uitzondering.’ Mar-

cel rijdt zelf met een Ducati 1 ci-
linder van 1964. Hij vertelt en-
thousiast hoe het er aan toe gaat 
op de races. ‘Het gaat er niet om 
wie het snelste is maar meer om 
de regelmaat. Degene die het 
meest regelmatig de rondes rijdt 
heeft gewonnen, maar je kan na-
tuurlijk ook heel hard en even-
goed regelmatig rijden’, lacht hij. 
Afgelopen zondag was het zo’n 
race, hij was het snelst en reed 
het meest regelmatig, waardoor 
hij de eerste plaats wist te be-
machtigen. 

Sleutelen
Marcel is veel bezig met het sleu-
telen aan zijn motor. Er gaat wel 
eens wat stuk. ‘Het komt wel eens 
voor dat ik naar Italië moet voor 
onderdelen, dan plakken we er 
een vakantie aan vast en combi-

neren we de motorbeurs met een 
aantal dagen vakantie.’ De motor-
liefhebber heeft er meer dan twee 
jaar over gedaan om de motor 
waar hij nu mee rijdt op te knap-
pen voordat hij in 2017 weer aan 
de start stond. ‘Ik wilde niet een 
motor die gewoon goed was, hij 
moest perfect zijn, dan heb je 
meteen een voorsprong.’ Dat was 
gelukt, zijn eerste wedstrijd werd 

hij twee keer tweede. ‘Het is net 
als schaatsen of fietsen, je ver-
leert het niet zo snel.’ Inmiddels is 
de zevenenvijftigjarige met zijn 
tweede motor bezig, naast de 
250cc klasse gaat hij dan ook 
meedoen met de 350cc klasse. 

Niet altijd zonder 
kleerscheuren 
Met de demonstratieraces heeft 

Marcel gelukkig nog geen gekke 
dingen meegemaakt maar in het 
verleden heeft hij verschillende 
klappers gemaakt. ‘In Engeland 
heb ik eens mijn sleutelbeen ge-
broken en een hersenschudding 
opgelopen en in Zandvoort viel 
ik ook met 180 kilometer per uur. 
Dat hoort erbij, je moet er niet 
over nadenken.’ 

Evenementen
Op de vraag wat zijn vriendin er-
van vindt lacht hij en vertelt hij 
dat zij het gelukkig erg leuk vindt, 
ze gaat graag mee naar evene-
menten.  ‘Die sfeer is zo leuk, het 
is er erg gemoedelijk. Je bent er 
met elkaar en voor elkaar.’ Marcel 
vertelt dat er zondag 14 juli in 
Schagen weer een race is. ‘Voor 
geïnteresseerden in de klassieke 
racerij is dat leuk, we rijden daar 
met motoren van rond de jaren 
’50 met de klassieke merken zoals 
ducati, ariel, oude bmw’s etc. Er is 
daar meestal zo’n duizend man 
publiek, hartstikke leuk!’

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Gratis inloop: 
9-17 en 19-21 uur. 
Do. 20-06 Andijk.

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Marcel is nog lang niet klaar met racen  

Marcel rijdt demonstratieraces. Foto: KD/De Andijker

Marcel in actie. Foto aangeleverd

Op donderdag 13 juni wordt voor 
de 48e keer de Andijker Jaarmarkt 
georganiseerd. 

Tussen 13.00 en 20.00 uur kunt u 
uw hart ophalen bij deze enorm 
gezellige happening.

Op de Kleingouw en de Midden-
weg staan de kramen. Een grote 
groep standhouders probeert 
deze dag de waren aan de man te 
brengen. De markt bestaat voor 

een groot gedeelte uit commerci-
ele handelaren maar ook verzame-
laars, aanbieders van curiosa en 
boeken, creatieve hobbyisten en 
in deze regio actieve verenigingen 
vinden een plaats op de markt.

Concert als afsluiting
Jongerenorkest Waldkirch uit het 
Zwarte Woud komt via een uit-
wisselingsproject met muziek-
vereniging Wieringerwaard een 
concert geven van half zeven tot 

half acht. Dit gaat gebeuren op het 
plein voor de Hervormde Kerk (bij 
slecht weer binnen). Een prachtige 
samenwerking tussen de muzikan-
ten, beheerders van de kerk, mark-
torganisatie en onze eigen oliebol-
lenkoning Ben Leek!

Bushalte vervalt
Omdat de markt voor een deel 
over de Kleingouw loopt vervalt de 
bushalte voor bij het voormalige 
gemeentehuis gedurende de gehele 

dag. Mensen die normaal gespro-
ken van deze halte gebruik maken, 
kunnen nu in- en uitstappen bij de 
halte op de Horn of een halte eer-
der bij de kruising Klamptweid/
Flamingolaan/Kleingouw. De bus 
wordt omgeleid via de Flamingo-
laan/Murillolaan om zo uit te ko-
men bij de Horn om daar de nor-
male route te vervolgen.

De organisatie verzoekt een ieder 
die aan het marktterrein woont re-
kening te houden met het feit dat 
de markt vanaf 7.30 uur wordt op-
gebouwd en dat het vanaf 9.30 uur 
niet meer mogelijk is om met de 
auto het marktterrein op te komen 
of te verlaten.

Parkeren kan op de reguliere par-
keerterreinen, bij Sporthal De 
Klamp en in de bermen van de 
Beldersweg. 

Wanneer u meer wilt weten over 
de jaarmarkt kunt u contact opne-
men met het organisatiebureau op 
telefoonnummer 0228-593755 of 
per email op info@edithhartog.nl.

Een impressie van een eerdere Jaarmarkt. Foto’s Koos Dol

Gezellig! Jaarmarkt in Andijk op 13 juni met afsluitend concert!
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zaterdag 15 juni 19.00 uur: vie-
ring feest van de H. Drie-eenheid.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “In eeuwigheid gevormd”.
De collecte is voor alle onkosten 
waarvoor de parochie staat. Dank 
daarvoor.
Dinsdag 18 juni 10.00 uur: Ont-
moetingsochtend in de dagkerk.
Iedereen welkom.
*Alle vaders, een mooie en ver-
rassende zon-dag toegewenst!

Kerkdiensten, zondag 16 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. J. Veltrop te Vianen

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

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

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Zaterdag 15 juni
19.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring 

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zomerreces t/m 15 september

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
19.00 uur  Arno van Engelenburg

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur  Esther Jeunink, muzikale medewerking: 
  Joyful Spirit uit Enkhuizen

De gemeente Medemblik stelt 
speciaal voor kinderen van ou-
ders die weinig te besteden heb-
ben deze zomer een extraatje be-
schikbaar. Per kind kunt u vier 
gratis kaartjes voor het zwembad 
ontvangen. 
 
Voor wie?
De zomeractie is bedoeld voor 
kinderen van ouders die weinig te 
besteden hebben (netto-inkomen 

maximaal 120% van de bijstands-
norm of lopende schuldregeling). 
Het kind woont in de gemeente 
Medemblik en is onder de 18 jaar.

Hoe werkt het? 
Ouders kunnen  voor hun kinde-
ren een aanvraag voor de Zomer-
actie doen via www.medemblik.
nl/zomeractie. Het aanvraagfor-
mulier kan tot en met 7 juli inge-
vuld worden. We proberen om de 
zwembadkaartjes voor 15 juli te 
verzenden.

Deelnemende zwembaden
De zwembadkaartjes die inwo-
ners via deze zomeractie ontvan-
gen zijn in te leveren bij één van 
de zeven deelnemende zwemba-
den: Het Zwembad in Midwoud, 
Molenbad in Wognum, Het Ploe-
tertje in Benningbroek, De Spet-
ter in Abbekerk, De Weid in An-
dijk, De Zeehoek in Wervers-
hoof, Het Zuiderzeebad in Me-
demblik.

Inkomensondersteuning
Naast deze zomeractie zijn er 
verschillende gemeentelijke 
regelingen ter ondersteuning 
van gezinnen met kinderen 
met een laag inkomen. Via deze 
regelingen is het voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar bijvoorbeeld mo-
gelijk om in aanmerking te komen 
voor een bedrag van € 600 om 
zwemdiploma A en B te halen.

Gratis zwembadkaartjes voor kinderen 
van ouders met een laag inkomen

Olijfbomen een sieraad voor elke tuin of terras.

Goede kwaliteit, in diverse prijsklassen, 
verschillende hoogtes en oeroude stammen

Gedeputeerde Laanweg 69 te Andijk

www.olivefarmers.nl

OPEN 
DAG  

Zaterdag 15 juni 
van 09:00 tot 16:00

Heb je / heeft u behoefte aan een 
gezellig middagje met anderen? 
Kom dan op zaterdag 29 juni naar 
de Achterzaal van de Gerefor-
meerde kerk (Middenweg 4 An-
dijk) voor een koppie en een spel-
letje. Ook de niet kerkgangers 
zijn van harte welkom. Stap over 
de denkbeeldige drempel van de 
kerk en ontmoet anderen die “er 
ook wel eens uit willen”. Neem je 
partner, buurman/-vrouw, 
vriend(in) gezellig mee. Tijd: 
15.00-17.00 uur. Entree is gratis.

 
21 juni geen eetcafé 

maar!!!! 
BARBECUE!! 

(WEER OF GEEN WEER) 
 

 Reserveren voor 18 juni, Vlees. 
Vis, Salades, stokbrood enz enz 

€ 19,50 pp 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
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 Olga de Boer
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

Jaarmarkt Andijk

Bij inlevering van deze bon:  
7oliebollen naturel of krenten voor 5 euro!

De groeten van Ben!

Gezellige middag

Zonder bijen geen honing in je thee of op 
je croissantje. Maar hoe komt dit natuur-
product eigenlijk tot stand? Hoe gaat het 
er aan toe in een bijenkast? Wat doet hun 
koningin precies? En wat is de rol van de 
mens hierin?

Op woensdag 19 juni, om 14:00 uur, komt 
bijenhouder Willem Nijhuis naar het Eg-
boetje in Oostwoud (Liederik 15, 1678 JC, 
afslag Hauwert) om van alles te vertellen 
over bijen en het imkervak. Hij laat zijn 
bijenmateriaal zien, zoals de bijenkast, de 
beroker en de kap, en aansluitend op de 
uitleg volgt een wandeling door het gebied. 

IVN-gids Henk Lanting laat de struiken, 
kruiden en bloemen zien waar de bijen 

hun grondstof voor de honing vandaan 
halen. En te midden van alle kevers, vlin-
ders en libellen lukt het vast ook wel om 
een paar bijen te spotten - druk met het 
produceren van de nieuwe honingoogst.

Creatief schrijven in 
Schrijfcafé Enkhuizen
Op vrijdag 21 juni is er weer een open Schrijfcafé 
Enkhuizen. Van 10 tot 12 uur in grand café Van 
Bleiswijk, Enkhuizen. Voor wie zin heeft om samen 
te schrijven bij een heerlijk kopje thee of koffie. Het 
gaat bij het schrijfcafé niet om een mooie tekst, 
maar om wat zoal naar bovenkomt aan associaties 
en herinneringen. Laat je  gedachten de vrije loop 
op papier. Je  schrijft korte teksten, lijstjes en kleine 
gedichten. Het schrijfcafé is ook  geschikt voor 
mensen die weinig ervaring hebben met schrijven 
en het graag eens willen proberen. Ga op ontdek-
kingsreis en verras jezelf!  

De schrijfcafés, op de derde vrijdag van de maand, 
zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. Kosten per 
ochtend €12 (inclusief 2 koffie/thee). Reserveren 
hoeft niet. Neem zelf pen en papier mee. Het eerst-
volgende schrijfcafé is op 20 september. Inlichtin-
gen: c.vandenhombergh@quicknet.nl  

Foto: Toos Brink

Bijendag in het Egboetswater
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Els van den Bosch

Tiny Houses, pilots en 
kamperen bij de boer

Het is toch geweldig dat 
er sinds kort weer een 
familiecamping aan het 
IJsselmeer in Andijk 

is. Deze camping “Dijk 
en Meer” ligt aan de 
800 jaar oude West-

Friese Omringdijk, in de 
Proefpolder (1926) Die 

proefpolder was toen een 
pilot om te onderzoeken 

hoe de grond zich ontwik-
kelt in een drooggemalen 
polder en hoe maak je de 
zoute grond geschikt voor 

landbouw? Ik wil maar 
even zeggen: zonder pilots 

geen innovatie. In onze 
gemeente liggen nu ruim 
8.000 hectares vrucht-

bare landbouwgrond. Niet 
alleen voor onze voed-

selvoorziening maar ook 
prachtige tulpen en pioe-

nen. Daarnaast is er klein-
schalige verblijfsrecreatie, 
zoals inpandige B&B. En 
kent u de logeergelegen-

heid bij de veehouder aan 
de Rikkert in Andijk? Die 

wordt geroemd om het 
uitzicht, de rust en het 

vergezicht. De logeerver-
blijven passen uitstekend 
in het landschap en zet 
onze gemeente goed op 

de toeristische kaart. Qua 
vormgeving van de huisjes 
zou je kunnen zeggen dat 
dit de voorlopers zijn van 
de nu zo populaire tiny 

houses! Daarnaast blijkt, 
dat deze nevenactiviteit 

een positieve invloed heeft 
op het imago en het inko-
men van de veehouders en 
agrariërs. Blijkbaar is ver-
blijfsrecreatie bij agrariërs 
maatschappelijk en land-
schappelijk aanvaardbaar 
maar de verontwaardiging 
is groot wanneer een agra-

riër een aanvraag doet 
voor een zonneweide en 

dat er nu in onze gemeente 
een pilot start om 

25 HA voor zonneweides 
te onderzoeken. 

Dat is 0,31% mensen. 

GRATIS INLOOP
Andijk: donderdag 20 juni
Zonder afspraak: van 09.00 tot 17.00 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur.
www.mantelovertoom.nl

ALLEEN IN JUNI

10% KORTING OP UW 

TESTAMENT-TARIEF

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

25 mei was een mooie avond om 
de fiets te pakken. Onderweg 
kwam ik mensen tegen die hun 
mond stijf dicht hielden ook als je 
ze begroette. Vogels waren druk 
in de weer om de vele muggen te 
verzamelen voor hun kroost.Bij 
de jachthaven lag een driemaster 
met de ondergaande zon op de 
achtergrond. Toen ik deze foto in 
mijn toestel ving zag ik pas goed 
dat het gonsde van de muggen.
Douwe Greydanus

Mond dicht, snaveltje toe

Het gonsde van de muggen. Foto: Douwe Greydanus

Tijdens de zomereditie van het 
Landelijk Atelierweekend op 22 
en 23 juni stellen beeldend kun-
stenaars in heel Nederland hun 
atelier open voor het publiek. 
Belangstellenden krijgen zo een 
kijkje achter de schermen bij het 
creëren van Kunstwerken. Ook 
worden extra activiteiten georga-
niseerd, zoals workshops, exposi-
ties en demonstraties.

Atelierroutes en open ateliers 
worden vaak lokaal georgani-
seerd, maar dit evenement is lan-
delijk. Vanwege het succes van 
voorgaande jaren wordt het Lan-
delijk Atelierweekend dit jaar 
tweemaal georganiseerd: de zo-
mereditie op 22 en 23 juni en de 
winter-editie op 16 en 17 novem-
ber. In deze weekenden zijn in 
heel Nederland honderden ate-

liers te bezoeken. Dit evenement 
wordt dit jaar voor de vierde keer 
georganiseerd door Stichting 
Kunstweek en het is inmiddels 
uitgegroeid tot het grootste ate-
lierweekend in Nederland.

Kunstliefhebbers vinden op 
www.landelijkatelierweekend.nl 
het actuele overzicht van de deel-
nemende locaties die tijdens het 
Landelijk Atelierweekend te be-
zoeken zijn, evenals meer infor-
matie over de extra activiteiten 
die worden georganiseerd.
Bets de Vries-Dekker van Ate-
lierbd doet mee aan de zomeredi-
tie met keramiek en schilderijen 
en is te bezoeken op Talud 17 in 
Wervershoof op 22 en 23 juni van 
11.00 tot 17.00 uur.
Kijk ook op de website: www.ate-
lierbd.nl 

Bezoek ateliers in uw regio tijdens 
het Landelijk Atelierweekend

Heimwee naar Reuver, naar mijn jeugd, naar mijn beste vriend

Ik ben Jan, ik ben nu 67 jaar en woon in Barneveld. Ik ben in 1951 
geboren in Reuver (Limburg) waar ook mijn jeugd zich afspeelde, 
waar ik naar school ging. Ik was geboren op 5 oktober en omdat op 
de scholen de teldatum 1 oktober was, was ik altijd een jaar ouder 
dan de meeste andere kinderen in mijn klas. Ik was een van de 
weinigen die na twee jaar kleuterschool niet naar de eerste klas 
van de lagere school mocht, ik was nog geen 6.

Harrie was op de lagere school mijn beste vriend, hij woonde sa-
men met zijn ouders, twee broers en twee zussen op de Aalmoeze-
nier Camplaan. Aan de overkant het bos, waar we na school altijd 
gingen spelen. Het gezin woonde pas kort in Reuver, Harrie’s ou-
ders, Jan Nan en Lenie Bongers, waren rond 1960 vanuit de kop van 
Noord Holland naar Limburg verhuisd. In Limburg was werk!

Het was altijd gezellig bij de familie Nan. Harrie’s broertjes waren 
Jan en Piet, zijn zusjes Elly en Corrie.

Na de 6e klas van de lagere school (1964) ‘scheidden onze wegen’ 
omdat we allebei dachten priester te willen worden maar daarvoor 
ieder een andere opleiding kozen. Ik ging naar een internaat in Zuid 
Limburg, Harrie naar Noord Limburg. Toen ik na twee jaar het inter-
naat verliet, waren mijn ouders inmiddels verhuisd naar Tegelen en 
het gezin Nan was terug gekeerd naar Noord Holland, naar Wervers-
hoof. Ik heb Harrie nooit meer terug gezien. 

Harrie is nooit uit mijn gedachten geweest. Hij was mijn jeugd-
vriend die door omstandigheden opeens uit mijn leven verdween. 
Zijn gezicht, maar dat geldt ook voor dat van zijn ouders, broers en 
zussen, zie ik nog steeds voor me. Helaas heb ik geen enkele foto 
van Harrie of zijn familie.

In de 90er jaren had ik, door de mogelijkheden die de computer ons 
bood, ontdekt dat de familie Nan was terug gekeerd naar Wervers-
hoof, ik had een straat gevonden, de Olympiaweg en zelfs een 
huisnummer. Daar zou Harrie wonen! In augustus 1996 stond ik, 
samen met mijn jongste zoon, voor de deur en belde aan. Een 
vrouw deed open en stuntelend vertelde ik dat ik op zoek was naar 
Harrie. De vrouw vertelde dat Harrie haar man was maar dat hij 
twee jaar eerder was overleden!

Ik had Harrie na 30 jaar weer gevonden maar het voelde alsof mijn 
wereld instortte. Zonder verder nog iets te vertellen of te vragen 
ben ik toen weer weg gegaan, Harrie overleden?

In april van dit jaar was ik, samen met mijn vrouw, weer terug in 
Wervershoof. Thuis had ik via internet nog een adres gevonden 
waar nog een familie Nan woonde. Het bleek een neef te zijn. He-
laas kon hij weinig vertellen over mijn familie Nan, maar wel dat 
Corrie in Andijk zou moeten wonen. 

Ik zou graag in contact willen komen met Corrie of met een andere 
broer of zus van Harrie om samen te praten over de jaren dat we 
elkaar kenden en met elkaar omgingen, totdat………..

Heeft u meer informatie? 

Stuurt u de redactie dan een mail (info@andijker.nl) en wij 
zorgen dat uw gegevens bij de juiste persoon terecht komen.

Oproep: op zoek naar Corrie
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching 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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B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Chris Vriesman en Monique Sijmons zijn de enthousiaste 
eigenaren van Schouten Juwelier & Optiek in Wervers-
hoof. U bent hier van harte welkom voor een bril, contact-
lenzen, mooie sieraden en horloges en diverse leuke ca-
deau artikelen. “We zijn een kleine dorpswinkel, met een 
groots assortiment en ouderwets goede service.”

“Het fijne aan een wat kleinere dorpswinkel is dat het al-
lemaal veel persoonlijker kan,” legt Chris uit. Hij is al lan-
ge tijd werkzaam als opticien, contactlens-specialist en 
optometrist. “Wij kennen onze klanten en zij kennen ons. 
Wij kunnen net dat beetje extra doen en dat doen we ook 
graag voor onze klanten.”

Meten is weten
Brilmonturen zijn er in alle soorten en maten. “Er is volop 
keus, van heel groot en opvallend tot neutraal of bijna 
onzichtbaar. Een montuur moet bij je passen qua model 
en formaat, maar iedereen heeft een eigen stijl Wij advise-
ren u graag. Het belangrijkste van de bril zijn de glazen. 
Meten is weten! Met de meeste geavanceerd apparatuur 
meet Chris uw ogen.

Kinderen maken hun bril zelf
Kinderen hebben nu de mogelijkheid zelf hun brilglazen 

te slijpen. Uiteraard gebeurd dit onder de deskundige lei-
ding van Chris. “Het is een hele ervaring als ze zien hoe 
een groot dik glas precies zo geslepen wordt dat het flin-
terdun wordt en precies in het uitgekozen montuur past. 
De kinderen kunnen een heus slijpdiploma verdienen! En 
het tweede glas krijg je t/m 18 jaar altijd van ons cadeau!

Lenzendag succes
Na een uitgebreide scholing voor het personeel werd kort 
geleden een ‘Lenzendag’ georganiseerd. “Dat was een suc-
ces,” vertelt Monique. “Multifocale lenzen aanmeten is 
iets wat wij ook doen. Dat is een uitkomst voor veel lens-

dragers (en ook voor brildragers). Met de nieuw aange-
schafte apparatuur kunnen we nu ook oogfoto’s en zelfs 
filmpjes maken. Dat is inmiddels standaardprocedure en 
het kan veel oogleed voorkomen. 

Bescherm uw ogen goed
“Bescherm uw ogen, maar ook die van de kinderen met 
een goede zonnebril. Koop geen bril van een paar euro, 
daarmee doet u de ogen vaak meer kwaad dan goed. Een 
goede kinderzonnebril heeft u bij ons al vanaf 49 euro en 
voor volwassenen vanaf 79 euro inclusief montuur en 
glazen. Pas goed op uw ogen!

Bril is ook sieraad
Naast het optiekgedeelte vindt u bij Schouten ook het ju-
weliersgedeelte. “Voor mooie sieraden kunt u uiteraard 
bij ons terecht. Ook voor reparaties of uw eigen ontwerp 
zijn wij het juiste adres. Vakkundig helpen wij u met ad-
vies en vele voorbeelden. De keus is heel divers. Zo heb-
ben wij spaarpotjes en bestekjes voor de jongsten, ringen 
en kettinkjes voor jong en oud en ook echte juweeltjes om 
mee te schitteren. Voor oorbellen en het (tegelijk) schie-
ten van oorgaatjes kunt u bij ons terecht. “Een bril is voor 
ons ook als een sieraad en met sieraden ga je zorgvuldig 
om en behandel je met liefde.”

Bezoek winkel 
en website
Schouten Juwelier & 
Optiek, De Hoek 1, 
1693 AA Wervershoof

Tel. 0228 581258 
of per e-mail: 
info@schoutenoptiek.nl. 

Stap gerust de winkel 
binnen om advies, 
we helpen u graag.

Volop keus bij Schouten Juwelier & Optiek

Chris bij de slijpmachine. Foto’s: Anja&Gerard Fotografie.

 Het begint met het glas.

Het glas in het montuur
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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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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 

 

 

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde
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Andijkertjes

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

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

Open Atelierweekend 22 en 23 juni 
van 11.00 t0t 17.00 uur, Atelierbd, 

Talud 17 te Wervershoof.

 

Wist u dat...
... op 15 juni de overgroot-

moeder van Jazmin, Mien, 

80 jaar wordt?

... deze week de eindexamen 

uitslagen bekend worden 

gemaakt?

... er elke woensdag van 17:00 

uur tot 19:00 uur bij Dorps-

huis centrum een heerlijk 

maandhap te verkrijgen is?

… er bij de bushalte van 

Kleingouw, hoek Middenweg, 

zijn een aantal postzegels 

gevonden, en dat de rechtma-

tige eigenaar kan deze komen 

ophalen bij de redactie van 

de Andijker, Industrieweg 1 

Andijk? 

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online  gratis worden 

geplaatst?

… Ben met zijn oliebollen weer 

op de jaarmarkt staat?

OPTICIËN
OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 

DE MOOISTE 
SIERADEN VIND 

JE BIJ:

Juwel
Helv

OPTICIËN
OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 
SPECIALIST

Voor bloeiend onderwaterleven 
hoef je niet per se te snorkelen in 
verre tropische oorden, ook dich-
ter bij huis kun je terecht. Wat 
heet: de op het oog simpele sloot-
jes in ons eigen West-Friesland 
zitten soms tjokvol met leven. In 
het weekend van 15 en 16 juni 
organiseert het IVN, de landelij-
ke organisatie voor natuureduca-
tie, om die reden zelfs twee heuse 
slootjesdagen - en ook de afde-
ling West-Friesland doet hieraan 
mee.

Onder begeleiding van gidsen 
van het IVN kunnen kinderen 
van alle leeftijden met een schep-
netje, zoekkaart en loepje ‘op sa-
fari’ in de sloot. Jonge kinderen 
graag met een begeleider. Water-

vlooien, libellenlarven, kokerjuf-
fers, rivierkreeftjes, bloedzuigers, 
bootsmannetjes, je kunt onder 
het wateroppervlak werkelijk van 
alles tegenkomen. 

Zaterdag 15 juni om 13:00 uur is 
er slootjesmiddag in het Egboets-
water in Oostwoud (Liederik 15, 
1678 JC, afslag Hauwert) en zon-
dag16 juni om 14:00 én om 15:00 
uur in het Streekbos (verzamelen 
bij IVN in het Streekbos Pavil-
joen). 

Snorkelen op het droge vanaf de 
waterkant bij de sloot dichtbij 
huis, wie schept de meeste beest-
jes op en wie weet de meeste 
kreeftjes en kevertjes te herken-
nen? 

Goede vangst . Foto: Toos Brink

Slootjesdagen bij IVN West-Friesland

Bijna is het zover; dan is het al-
weer vijf jaar geleden dat Asonia 
en AVV gefuseerd zijn tot Spor-
ting Andijk. Dit wordt groots ge-
vierd op zaterdag 29 juni a.s. op 
het terrein van de club.

Arno Splinter
Overdag komt oud-voetballer 
Arno Splinter ons vergezellen met 
leuke spellen voor de jeugd en de 
senioren. Er worden teams van 
tien personen gemaakt en er wordt 
met en tegen elkaar gestreden. 

Programma
Om 09:30 start de dag met de 
spellen voor de jeugd en om 
12:30 zijn de oudere jeugd en de 
volwassenen aan de beurt. Na de 
activiteiten kan men zich opla-
den voor de feestavond door 
middel van een heerlijk buffet, 
samengesteld door de lokale ho-
reca. Als afsluiter van wat een 
mooie dag beloofd te worden, 
komt coverband 8PM langs om 
de gitaren te laten swingen en de 
drums te laten vliegen! 

Loterij en geit
‘We hebben al heel wat prijzen 
opgehaald voor de loterij, voor-
namelijk vanuit de lokale onder-
nemers. Hier zijn we hartstikke 
blij mee en we willen hen dan ook 
via deze weg nogmaals bedan-
ken!’ Voor de dag zelf heeft het 
comité een geit weten te regelen, 
men kan ‘kavels’ kopen en degene 
die de kavel heeft gekocht waarop 
de geit zijn behoefte doet, wint 
een mooi geldbedrag! 
Het belooft een mooie dag te 
worden. Graag zien wij u op za-
terdag 29 juni bij Sporting Andijk! 

Sporting Andijk viert 
vijfjarig bestaan 

18 teams strijden op het strand van Andijk bij Dorpshuis Centrum
• sportief •  eten en drinken •  gezelligheid •

Kom alle teams die meedoen aanmoedigen!

Mede mogelijk gemaakt door:

Pop Vriend Seeds BV, 
BDO Accountants & Adviseurs 

De Jong Lelies Holland BV

Zwartgroen
Oriental Andijk BV

Schildersbedrijf Haak
Administratie In de Haak

Ron Karreman Autoschade
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

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

JUNI
Donderdag 13 juni
• Jaarmarkt Andijk
Zaterdag 15 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Beachvolleybal, Dorpshuiss Centrum
Zondag 16 juni
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 18 juni                
• KVG Andijk, Fietstocht. Sarto, 18.45 uur
Donderdag 20 juni
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 21 juni 
• Midzomerfeest met BBQ Dorpshuis Centrum
• Zomerconcert Sursum Corda, 19.30 uur André Voltenplein
Zaterdag 22 juni
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
Zondag 23 juni
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
Vrijdag 28 juni
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

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

JULI
Vrijdag 5 juli
• De Avond van Andijk. www.deavondvanandijk.nl
Zaterdag 6 juli
• Dijkpop. www.dijkpop.nl
Zondag 7 juli
• Westfriese Omringdijk Skeelertocht, start 8.30 uur, Opperdoezer-

pad 2, Medemblik. westfrieseomringdijkskeelertocht.nl
Zondag 21 juli
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur

AUGUSTUS
Donderdag 15 augustus 
• KBO-SBA Voor de Bangertboulers, Kermis Jeu de Boules Sarto 

13.30 uur.
Zondag 18 augustus
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur

SEPTEMBER
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur. 
Dinsdag 10 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Workshop, Dorpshuis 19.45 uur
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon be-

spreekt haar werk met een � inke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Vrijdag 27 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 28 september
• Club Jazz&Pop in Cultura

OKTOBER
Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Zondag 6 oktober 
• Cultura Plus schrijverscafé met Özkan Akyol. Aanvang 15.00 uur
Donderdag 10 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna,  de hr. P. Smith 

vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
Dinsdag 15 oktober       
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur 

Org. KBO-SBA. Woensdag 30 oktober, KBO-SBA, Bingo en Jeu de 
Boules, Sarto 13.30 uur.

• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur 
met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura

Zondag 20 oktober
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Sarto:  Sixties Again - Met The Very Sixties.  Aanvang 15.00 uur
Vrijdag 25 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.
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura

NOVEMBER
Zaterdag 2 november 
• Cultura Plus: “Westfriese avond” in Cultura
Dinsdag 12 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Boekbespreking over “Dansen met 

de vijand”, (Tante Roosje) , Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Woensdag 13 november
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 16 november

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

Oud papier: Zaterdag 15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en 24-08, 
 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 25-06, 23-07, 20-08, 17-09, 15-10, 12-11,  
 10-12.
Restafval:  Dinsdag 9-07, 6-08, 3-09, 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt opge-
haald zijn de data als volgt: vrijdag 28-06, 26-07, 

23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Jaarmarkt Andijk

13 JUNI 2019DONDERDAG

Markt: 13.00 - 20.00 uur

Concert: 18.30 - 19.30 uur

Traditiegetrouw sluit Sursum 
Corda ook dit seizoen weer af 
met een zomerconcert. Dit jaar 
niet bij het dorpshuis, maar op 
het André Voltenplein. Samen 
met de jongste jeugd, die sinds 
januari allemaal in het ‘groot’ or-
kest meespelen, willen we weer 
een gezellig, zomers concert voor 
u neerzetten. Vrijdag 21 juni om 
19.30 uur zitten we voor u klaar 
op het André Voltenplein. U bent 
van harte welkom om te komen 
luisteren!

Sursum luidt zomer in

‘t Span
Maandag 10 juni kreeg ‘t Span 
een melding binnen van het kust-
wacht centrum om 10:41 uur. 
Prio 1, vaartuig motor/stuur pro-
blemen ter hoogte van Medem-
blik. 
Uiteraard zijn dan beide boten 
het water opgegaan en Medem-
blik haakte als eerste aan. 

Nat maar voldaan keerde de An-
dijker bemanning weer huis-
waarts.  Douwe Greydanus

Lees het landschap van Zuidelijk West-Friesland 
per fiets. Op zondag 16 juni start om 10.00 uur 
vanaf het clubhuis van de Vrolijke visser aan de 
Kolk in Broekerhaven, Bovenkarspel een gratis 
fietsexcursie voor volwassenen. Op de pedalen voor 
de Bannen Venhuizen, Hem en Wijdenes. IVN-gids 

Tjalling James vertelt op markante afstappunten 
onderweg over kunst, de ontginning, het landschap 
en de natuur. De vogelrijkdom van deze streek is 
opvallend. Onderweg is er aandacht voor de natuur 
aan beide zijden van de Zuiderdijk. 

Een vrijwillige bijdrage voor IVN is uiteraard wel-
kom. Neem drinken/eten mee voor deze twee uur 
durende fietstocht van 21 km. Digitaal reserveren 
(maximaal 30 deelnemers) bij t.h.james@ivn-west-
friesland.nl. Anders telefoon 0228 542129. 

Banpaal  
Een banne was vroeger de term voor een rechtsge-
bied die werd gemarkeerd door banpalen. Iemand 
die ‘verbannen’ werd, mocht zich niet meer binnen 
de banne begeven. Hij was dan uit de gemeenschap 
verwijderd. Het woord bandiet betekent eigenlijk 
‘iemand die verbannen is’. Een nog zichtbaar bewijs 
uit die tijd is de banpaal op de grens Venhuizen-
Hem. 

Oude gemaal Grootslag Bovenkarspel.  
Foto: Toos Brink 

Drie Bannen-fietstocht
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Wegens verbouwing van ons 
magazijn en woonwinkel houden 
wij een spectaculaire leegverkoop 
in ons magazijn te Andijk, 
Handelsweg 18D

Zondag 23 juni 10.00 - 16.00 uur

Maandag 24 juni 10.00 -14.00 uur

Een opruiming van leuke en eigentijdse 
meubelen, verlichting, woondecoraties, 
kussens en plaids voor hele leuke prijzen! 
U komt toch ook even binnenkrijken, 
onder het genot van een kopje koffi e/thee 
of een ijsje van Vivaldi. 

Telefoon 
0228-518991 
06-53277233 

info@woonwinkeltklooster.nl       
www.woonwinkeltklooster.nl

Volg ons ook op:  
Graag tot ziens, 
team ‘t Klooster

MAGAZIJNOPRUIMING

ADVIES - ONTWERP - REALISATIE

INTER I EURPROJECTEN

Ter gelegenheid van de opening van de Nationale Tuinweek, met als thema levendige tuin, hield Groei & 
Bloei, afdeling Enkhuizen, vrijdag 7 juni een open tuinmiddag bij stichting Wings of Change, Schoolweg 4. 

Naast de tuin waren er ook veel roofvogels te ziean.  Foto’s Koos Dol

Woonzorg locatie Sorghvliet, Le-
viaan (locatie Pietkistemaker, 
Andijk), Wings of Change, 
Dorpshuis centrum en Wijkteam 
Oost organiseren gezamenlijk 
een zomerweek met verschillen-
de activiteiten voor dorpsbewo-
ners. We willen graag iedereen 
die zelf niet in staat is om op va-
kantie te gaan een leuke week 
aanbieden. Dit jaar zijn de activi-
teiten verdeeld over 2 weken van 
16 t/m 26 juli 2019

Programma zomerweek
Dinsdag 16 juli: opening zomer-
week, West-Friesland Quiz en 
een oudhollandse modeshow, lo-
catie Piet Kistemaker in Andijk. 
Start om 14.30 uur.
Donderdag 18 juli: Linedance 
workshop in het dorpshuis in 
Andijk 14.30 uur.
Maandag 22 juli: muziekmid-
dag, locatie: Sorghvliet, start om 
14:30 uur.

Woensdag 24 juli: Wings of 
change, koffie en gebak eten en 
kijken naar een roofvogelshow. 
Start om 10.00 uur.
Vrijdag 26 juli: Afsluiting zo-
merweek, Barbecue bij Dorps-
huis Centrum, 16:30 uur.

Kosten
Per activiteit zijn de kosten € 5,-. 
De kosten dienen gelijk bij in-
schrijving te worden voldaan bij 
de receptie van Sorghvliet.
 
Aanmelden
Wij ontvangen uw aanmelding 
graag voor 1 juli a.s.
U kunt zich aanmelden voor de 
verschillende activiteiten op 
werkdagen tussen 08:30 uur en 
13:00 uur bij de receptie van Sor-
ghvliet: 0228-591641. Bij vragen 
kunt u contact opnemen met 
Marieke Dudink; email: marieke.
dudink@omring.nl, mob.: 06 
83158297

Zomerweek AndijkOpening Nationale Tuinweek

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
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