
De jaarlijkse Lintjesregen in de 
gemeente Medemblik valt dit jaar 
voor acht inwoners. Zes zijn door 
het kapittel benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Twee zijn benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Bur-
gemeester Frank Streng bezocht 
de inwoners thuis waar hij de 
versierselen heeft uitgereikt.

Edo van Hurk (65)  Andijk   -    
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau
Van Hurk heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het opbou-
wen, professionaliseren en op de 
kaart zetten van het specialisme 
politieonderhandelaar binnen de 
regio Noord-Holland. 
Edo van Hurk is werkzaam als 
ondersteuner/analist bij het Ka-
binet van de Politie Zaanstreek- 
Waterland. In de periode 2001-
2020 fungeerde hij tevens als po-
litieonderhandelaar, een neven-
taak naast zijn reguliere taken.

Als pionier werd hij een zeer er-
varen en succesvol politieonder-
handelaar voor onder meer ka-
pers, ontvoerders of mensen met 

suïcidale plannen. Van Hurk 
zorgde naast het onderhandelen 
voor de begeleiding van slachtof-
fers en/of de familie. Zijn inzet 
voor suïcidale personen wordt als 
van onschatbare waarde beoor-
deeld.

Zijn kennis en ervaring gaf hij 
door aan collega’s, waardoor de 
functie politieonderhandelaar 
kon groeien tot een specialisme 
binnen de politie. Hij droeg zorg 
voor het jaarverslag ‘Onderhan-

delen in Noord-Holland’ en was 
betrokken bij de werving en se-
lectie van nieuwe politieonder-
handelaren. Als mentor bege-
leidde hij hen in de praktijk na de 
opleiding.

In de jaren 2001-2011 was de 
taak van onderhandelaar een ne-
venfunctie. Van Hurk 365 
dagen per jaar, 24 uur per dag 
bereikbaar en beschikbaar.

Vanaf 2018 tot heden is Edo van 

Hurk voorzitter van het Whale 
City Sound Showkoor (40 leden). 
Hij blies het koor nieuw leven in. 
Houdt zich bezig met ledenwer-
ving en organiseert diverse acti-
viteiten.

Lid in de Orde van Oranje 
Nassau
- Henk Kerkhof  (92)  
 Benningbroek
- Jan Verbeek (85) Nibbixwoud  
- Johan Bos (76) Medemblik 
- Jos Mathot (66) Wervershoof  

- Peter van der Molen (74) 
 Wognum 
- Tini Sierkstra - Boots (81) 
 Zwaagdijk-Oost 

Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau
- Victor Kersten (64)  
 Wervershoof 

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

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

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Uw makelaar voor

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIE

info@kuinmakelaardĳ.nl

www.kwantesmakelaardij.nl  | Middenweg 9 te Andijk  |  0228 592244

Niet alleen hard, 

maar óók met veel 

 plezier voor u aan het werk

Edo van Hurk (l). Foto aangeleverd

Acht inwoners uit gemeente Medemblik Koninklijk onderscheiden

Stand Crowdfunding 
Mindervalidetrap:

€5127,-
Alle donateurs en sponsoren 
enorm bedankt! Dankzij jullie 
is ruim 5.000 euro door Andijk 
bij elkaar gebracht en is de pro-
ductie van de mindervalidetrap 
inmiddels gestart. Geweldig! 
Afgelopen zaterdag werden on-
der de donateurs een aantal 
leuke prijzen verloot. Zwem-
men in De Weid binnenkort 
dus ook mogelijk voor minder-
validen!

Zwembad open
Buiten zwemmen kan weer! 
Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. 

Eind mei rechtzaak
Een paar seizoenen terug veran-
derde het kabinet onverwacht de 
spelregels en mochten buitenba-
den geen btw meer verrekenen. 
Alle uitgaven dus 21% hoger en 
de spaarpot die De Weid met 
hard werken bij elkaar spaarde 
ineens 21% geslonken. De bui-
tenbaden in Medemblik lieten 
het er niet bij zitten. Op 23 mei 
aanstaande bepleiten we onze 
zaak voor de belastingrechters in 
Haarlem. We houden u op de 
hoogte.
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Crowdfunding geslaagd: mindervalidetrap komt er!

In het bijzijn van medewerkers van de Regiobank werd onder de 
donateurs geloot. Foto aangeleverd

Dinsdag 26 april hadden we een 
koningsdagverrassingsavond op 
onze  club. Georganiseerd door 
Gre en Corine. Bij binnenkomst 
kregen we een oranjeguirlande 
om.  En tot onze verrassing kwam 
er een heuse koningin met haar 
hofdame binnen. Zij werd ge-
kroond en met bloemen verwel-
komd. Er stonden oranjegebakjes 
voor ons klaar en we zongen het 
Wilhelmus.

We kregen een A4 tje onder ons 
neus, waar we onze hersens voor 
moesten laten werken en waar we 

een prijsje mee konden verdie-
nen. Maar eerst een partijtje kol-
ven. Quiz ingevuld (wat nog niet 
meeviel) en ingeleverd. Veel lol  
bij het nakijken hiervan. Na een 
paar  heerlijke snackjes en na  
veel ‘optellen, aftrekken en ver-
menigvuldigen’ werd bekend wie 
de Oranjebitter en mandarijnen 
mocht ontvangen.

Anneke Berkhout, Gerie Sas en 
Aafke Bankert waren de gelukki-
ge. We kunnen terugkijken op 
een supergezellige avond. Nog-
maals dank aan de beide dames.

Dameskolfclub de Vrouwenkliek

‘De koningin’ Allemaal met oranje guirlande. Foto: aangeleverd
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Wij bidden om wijsheid en steun 
voor alle bestuurders die in deze 
moeilijke tijd beslissingen moe-
ten nemen. 4 en 5 mei zijn in ons 
land bijzondere gedenkdagen. 
Voor allen die rond deze tijd extra  
pijn en verdriet ervaren vragen 
wij om kracht en troost. 

Zondag 8 mei vervalt de viering 
in Andijk. U bent van harte uitge-
nodigd in één van de andere re-
giokerken. 

Een goede week toegewenst, 
sterkte waar nodig! 
Ook dankbaarheid over de bevrij-
ding mag gevierd worden!

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 8 mei
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. Houtman te Epe. 
 Muzikale medewerking Sound of Praise.

De dienst zijn ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Piet Kooiman
   Organist: Jan Schraal

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer, Israëldienst
Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

Geen viering in Andijk

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Cees Hanemaayer

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Arno van Engelenburg

Het lijden is jullie
bespaard
gebleven

Met verdriet laten wij weten dat onze tweeling 
na 34 weken zwangerschap stil geboren is.

In het vertrouwen dat jullie bij de hemelse Vader 
zijn en dat we elkaar in alle volmaaktheid

weer zullen ontmoeten

De begrafenisdienst zal op vrijdag 6 mei 2022
in kleine kring plaatsvinden.

Bram & Loïs en Zoë de Jong
Murillolaan 13
1619 VA Andijk

28-4-22 om 23:57 uur 29-4-22 om 0:04 uur

De HEERE heeft 
gegeven en de 

HEERE heeft 
genomen; de 
Naam van de 

HEERE zij geloofd!
Job 1:21

Bij deze wil ik iedereen bedanken die mij met een kaartje, 
bloemen, attenties en ook persoonlijk een hart onder de 
riem hebben gestoken tijdens mijn ziekenhuisopname en 
bij mijn thuiskomst. 

Bij het oprijden van het Schoutsland was het mooi en 
hartverwarmend te zien dat de buren hun vlaggen 
hadden uitgestoken. 

     Peter Ligthart

Op zondagmiddag 5 juni 2022 
(1ste Pinksterdag) organiseert 
Stichting Nexus te Zwaagdijk-
Oost met veel enthousiasme de 
jaarlijkse Muzikale Wandeling. 
Dit zal plaats vinden in een 8-tal 
tuinen waarin u kunt genieten 
van kunst en muziek. Dit is voor 
een ieder vrij toegankelijk. 

Voor deze Muzikale Wandeling 
zijn we op zoek naar diverse 
bandjes die willen optreden in 
deze tuinen. Dat mag in alle gen-
res, beginnend of gevorderd, in 
pop-klassiek-folklore-jazz-hip-
hop of rap, solo, bandjes, duo’s, 
etc. Inmiddels hebben we al een 
aantal aanmeldingen binnen ge-
kregen, maar helaas nog niet vol-
doende om dit evenement door 
te laten gaan.

Natuurlijk zijn er Westfriesland 
heel veel mensen die muziek 
kunnen en willen maken, te den-
ken aan: gevorderde en begin-

nende bandjes, verschillende 
soorten koren, muziekscholen, 
solisten, duo’s, misschien cabare-
tachtige artiesten, en noem maar 
op. 

Wij willen GRAAG gebruik ma-
ken van u! Het liefst natuurlijk 
zoveel mogelijk gratis, of tegen 
een kleine vergoeding. De optre-
dens zijn ‘s middags vanaf 13.30 
uur en zullen tot ongeveer 17.30 
uur duren, waarbij een ieder af-
wisselend een half uur speelt. Wil 
u uw talenten laten horen? 
Oefenen met uw bandje is leuk, 
maar uw muziek ten gehore 
brengen op het podium is na-
tuurlijk veel leuker. Lijkt het u 
leuk om mee te doen of heb je 
nog vragen? Neem dan contact 
op met op onderstaand contact-
persoon. 
Namens Stichting Nexus te 
Zwaagdijk-Oost, Gea Hoogland, 
telefoon 0228-584118 e-mail ge-
ahoogland@quicknet.nl 

Muzikale wandeling in 
Zwaagdijk-Oost

Ervaar ‘op Wieringen’ hoe het is 
om basaltblokken in een dijk te 
plaatsen, net zoals dijkwerkers 
dat vroeger deden. Met een trek-
vlot ontdek je ‘op Schokland’ 
waarom evacueren noodzakelijk 
was en ‘op Pampus’ verdedig je 
vanuit twee geschutskoepels het 
eiland met twee nieuwe stoere 
(water)kanonnen. Het kan alle-
maal in het Zuiderzeemuseum in 
Enkhuizen.

In Expeditie Waterwerken ont-
dek je op een actieve en speelse 
manier de waarde, kracht en be-
tekenis van water; vroeger, nu én 
in de toekomst. In samenwerking 
met HHNK is het waterdoepark 
de afgelopen jaren steeds verder 
uitgebreid  met o.a. het droge 
voetendoolhof, waar je overstro-
mingskennis wordt getest.

Bezoekers aan het denken 
zetten. 
Gezien de klimaatveranderingen 
is de boodschap van dit water-
doepark ontzettend belangrijk. 
Stephan Warnik, algemeen direc-
teur van het Zuiderzeemuseum: 
“HHNK heeft de technische wa-
terkennis en wij de museale des-
kundigheid. Deze krachten heb-
ben we gebundeld met als resul-
taat een geweldige expeditie waar 

plezier en inhoud samen gaan.”

Kinderambassadeurs
Door de ogen van kinderen ziet 
de wereld er anders uit en wordt 
de blik van het museum verrijkt. 
Kinderambassadeur Fleur Baars 
over Expeditie Waterwerken: 
“Met een bootje zijn wij langs de 
vernieuwde eilanden gevaren, het 
coolste vond ik de waterkanno-
nen. Ik had nog nooit van Schok-
land gehoord, maar nu weet ik 
dat mensen hier vroeger weg 
moesten vanwege het water en 
dat dit ook nu nog steeds kan ge-
beuren.”

Een geheime code
Heb jij zeebenen? Steek de brug 
maar eens over om dat te bewij-
zen! Waar leg jij je laatste zand-
zak? Test je overstromingskennis 
in het Droge Voetendoolhof. Ga 
naar het eiland Schokland en 
maak de hoogwater puzzel en 
vergeet vooral niet aan de storm-
klok te luiden als het water te veel 
stijgt op Marken. Heb jij de code 
gekraakt? Dan hebben de mede-
werkers van de waterwerkplaats 
een leuke verrassing voor je!

Kijk op zuiderzeemuseum.nl 
voor een overzicht van alle ten-
toonstellingen.

Expeditie Waterwerken weer open

Kinderambassadeurs Fleur en Pascale op weg naar de  
waterkanonnen op eiland Pampus. Foto Fotostudio Merike
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Silva Visser

WAAR KRIJG JE 6% RENTE? 

Het kan zijn dat er in een testament een bepaling staat dat kinderen 
die erfgenamen zijn, recht hebben op een rentevergoeding over hun 
erfdeel (de vordering die zij op de langstlevende ouder hebben). Stel 
de ouders waren voor 2018 getrouwd in algehele gemeenschap van 
goederen, er zijn 2 kinderen, het totale vermogen is € 360.000.  Als 
er geen testament is, dan geldt de wettelijke verdeling. De nalaten-
schap is de helft van de gemeenschap van goederen: € 180.000. De 
kinderen en de langstlevende ouder verkrijgen ieder 1/3e: € 60.000. 
Het erfdeel van de kinderen is onder meer pas opeisbaar bij overlij-
den van de langstlevende. Omdat er geen testament is gemaakt, is er 
volgens de huidige wettelijke bepaling géén rentevergoeding over de 
vorderingen van de kinderen. Was er wel een testament, dan had 
daarin een maximale rentevergoeding van 6% samengesteld (rente 
op rente) opgenomen kunnen worden. 

Bij overlijden van de langstlevende ouder mag de vordering van de 
kinderen, ieder € 60.000 én tevens de opgebouwde rente van het-
geen de langstlevende nalaat worden afgetrokken. De rente zou 10 
jaar na overlijden van de eerste ouder € 47.451 per kind zijn. Over 
totaal € 214.902 hoeven de kinderen dan geen erfbelasting meer te 
betalen. Hiernaast hebben zij ook 
nog ieder de vrijstelling voor de 
erfbelasting in verband met het 
overlijden van de langstlevende ou-
der, thans € 21.559. Een testament 
met een hoge rente kan dus fiscaal 
veel voordeel voor erfgenamen op-
leveren. Wat staat er in uw testa-
ment over rente?

Mantel&Voors Notarissen 
en Mediators 
Andijk 0229-592224 
Benningbroek 0229-591264

Kiezers

Bedankt kiezers voor het 
vertrouwen in de partij. 

We mogen weer 4 jaar ons 
geluid laten horen. En dat 
zullen we ook doen. We 

danken ook God waar wij 
weer op mochten vertrou-
wen. We bedanken ook de 

mensen die achter de 
schermen meegeholpen 

hebben om dit mogelijk te 
maken. Denk aan de admi-
nistratie, opmaak van ad-
vertenties en zelfs sponso-
ring van advertenties. Dat 
alles heeft ons de ene zetel 

gegeven. 

Hart van Medemblik is de 
grote winnaar geworden 

met wel 6 zetels en wij feli-
citeren hun ook met deze 

overwinning. 

Stap 2: De coalitiegesprek-
ken zijn gestart met 4 par-
tijen: HvM, CDA, GB en 

D66. We wachten deze ge-
sprekken af. HvM heeft 
veel beloofd en daardoor 
ook veel gewonnen. Nu is 
het de kunst de beloftes 
waar te maken. De ver-

schillen zijn groot. HvM is 
tegen de Regionale Ener-
gie Strategie, het Recycle 
tarief, de Kustvisie en nog 
een aantal goede punten. 
Maar vinden de anderen 
partijen dit ook? De ver-

schillen zijn groot, ik denk 
te groot. Hoeveel wil HvM 
inleveren voor een coalitie-
plek? Nu wel voor de RES 
stemmen? Reclycle tarief 
toch door laten gaan? En 

de Kustvisie? 
CU neemt als kleinste par-
tij een bescheiden houding 
aan. Maar volgen deze ge-

sprekken nauwlettend. 
Ook wij konden veel pun-
ten met HvM delen. Dus 

wie weet kunnen we elkaar 
nog versterken. 

We wachten af …….

Een ander punt: ook al 
hebben we een mooie zetel 

binnen, we hebben nog 
wat mensen nodig om het 

werk in te vullen. Commis-
sielid, webmaster, voorzit-

ter of zomaar steun. 
Schrijf ons gerust naar 

christenunie.medemblik@
gmail.com. We gaan graag 

in gesprek met je. 

Silva Visser. 

24 pullen. Foto: Tiny Ruiter

Dreigende luchten. Foto: Thea Boelens

Foto: Astrid van Dijke

Reddingbootdag. Foto Thea Boelens

Dat vieren we op zaterdag 11 
juni, vanaf 13.30 uur. Met een 
feestelijk toernooi voor leden en 
oud-leden en de jeugd. Voor de 
jeugd geldt: neem gerust een 
vriend of vriendin mee!
Vanaf 18.00 uur gaan we verder 
met een heerlijk buffet met een 

drankje. Hier moet men zich wel 
voor opgeven. Voor 30 mei aan-
staande op martin@bringers.info 
of 06 2485 4494.
Voor oud-leden geldt een bijdra-
ge van 20 euro, consumpties in-
begrepen. Voor de jeugd is het 
gratis, zij eten om 17.30 uur.

Asonia Badminton 40 jaar

Afgelopen zaterdag hebben ruim 
150 personen in de Gerardus Ma-
jella Kerk in Onderdijk genoten 
van ‘De Mooiste Melodieën’ ge-
speeld door Excelsior o.l.v. Nick 
Hoogland. De avond werd ge-
opend met de Patience Overture. 
Het Strijkkwartet speelde licht 
klassieke stukken maar ook een 
aantal filmmuziekstukken. Sa-
men vertolkten ze voor de pauze 
het mooie The Last Rose of Sum-
mer. 

Na de pauze werd er aandacht 
gegeven aan de Oekraïense 
vluchtelingen, speciaal die in de 

gemeente Medemblik worden 
opgevangen. Speciaal voor hen 
die aanwezig waren werd daarna 
het Volkslied van Oekraïne ge-
speeld. Gevolgd door de Tri-
omphmars. 
Het Strijkkwartet speelde o.a. 
nog het bekende Hungarian 5 en 
samen met het orkest ook nog 
o.a. het mooie Nearer My God to 
thee.  Het programma werd afge-
sloten door Excelsior met het in-
drukwekkende Finlandia. Na een 
staande ovatie volgde nog de 
toegift het vrolijke Lilo and Stitch 
samen met de strijkers.
Het was een mooie avond

Het optreden in de Gerardus Majella Kerk. Foto: aangeleverd

Geslaagd optreden met 
de Mooiste Melodieën 

Langs de weg...

De tweede breek de week maal-
tijd van dit seizoen zit weer in de 
planning. Het is tevens de laatste 
voor de zomer breek.
Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 19 mei. 
De maaltijd vindt deze keer 
plaats in de Lichtboei op Hoek-
weg 12A.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 6,00  U kunt zich 
opgeven vanaf donderdag 5 mei 
bij Gerda Gorter (tel. 592594) of 

Annet Kwantes (tel. 593109). 
U kunt zich opgeven tot zater-
dag 14 mei.
Als vervoer een probleem is los-
sen we dat op en kan u ook opge-
haald worden.  
We verheugen ons erop om el-
kaar weer te  zien.
Het volgend seizoen hopen we 
weer in September te gaan star-
ten, u zult weer op de hoogte ge-
houden worden via “de andijker”.  

Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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.

Tulpen 
Op zaterdag 30 april werden de 
kopers van het door Bas Karsten 
en Mirjam van Warmerdam van 
Rainbow Colors aangeboden 
koopje op de Gemeenschapsvei-
ling Dorpshuis Centrum, om 16 
uur uitgenodigd op de Vleetweg 
1 in Andijk. Daar kregen we een 
uitgebreide rondleiding. Het was 
een genoegen om Bas te horen 
vertellen over alle innovaties die 
in de afgelopen jaren in zijn be-
drijf zijn doorgevoerd om het 
proces van bol tot bloem steeds 
efficiënter en ook duurzaam ma-
ken. Tulpen broeien doen ze bij 
Rainbow Colors namelijk geheel 
gasloos. Door middel van een 
WKO-installatie (warmte koude 
opslag) wordt de kas verwarmd. 
Ook wordt al het gebruikte water 
opgevangen en weer hergebruikt. 
Er zijn nog veel meer interessante 
wetenswaardigheden verteld, 
maar ik raad iedereen aan om 
volgend jaar zelf op dit koopje op 
een van de veilingen te bieden en 
eens een kijkje te nemen. Je zal 
onder de indruk zijn van wat er 
allemaal zo vlakbij gebeurt. Na-
dat de stappenteller zei dat het 
doel voor de dag bereik was – het 
is een behoorlijk groot bedrijf – 
werden we in het woonhuis ge-
trakteerd op een heerlijk buffet 
en hadden we een erg gezellige 
avond. Ontzettend leuk dat Bas 

en Mirjam hun huis en bedrijf zo 
openstellen voor de gemeen-
schap! 

Paprika’s 
Afgelopen dinsdag 26 april 
mochten we de jaarvergadering 
van de Andijker Ondernemers 
Vereniging (AOV) houden bij 
VD Holland. Tim van Dijk is sa-
men met zijn broer Arnaud eige-
naar. Hij nam de aanwezige leden 
van onze vereniging mee door de 
historie van hun bedrijf en we 
mochten kijken in de schuur en 

kas. Deze oorspronkelijke West-
landers hebben in West-Friesland 
heel wat opgebouwd sinds zij 
zich in 2007 in Andijk en Wer-
vershoof hebben gevestigd. Ook 
in dit bedrijf zijn de afgelopen ja-
ren grote stappen in een duurza-
me teelt gezet. Een combinatie 
van grotendeels aardwarmte, ge-
bruik van warmtepompen en een 
biomassa centrale geven de 60 
miljoen paprika’s op jaarbasis de 
warmte die ze nodig hebben om 
te groeien. Op deze wijze kan het 
bedrijf zo’n 90% reductie van 

CO2 bewerkstelligen. Tim ver-
telde dat ze schaalgrote erg be-
langrijk is om zulke moderne 
technieken rendabel toe te kun-
nen passen en dat daarom glas-
tuinbedrijven een grote omvang 
hebben. De bedrijfsfilm op de 
website van VDholland.nl is een 
aanrader om te kijken. We be-
danken VD Holland voor hun 
gastvrijheid.

Zo was het een mooie agrarische 
week.
Rinske Mantel

Kleurrijk Andijk - Rainbow Colors en VD Holland 
geven een prachtige kijk in de keuken 

Bas Karsten (achter 2e van rechts) en Mirjam van Warmerdam voor 2e van links). Foto aangeleverd 

 
Wist u dat...

… je jonge hazen met rust 

moet laten en dus niet moet 

meenemen naar huis?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Asonia badminton (40 jaar)

een feestelijk toernooi voor 

leden en oud-leden gaat 

organiseren?

… zorgboerderij De Tulp 

op zaterdag 14 mei een 

open dag houdt?
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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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.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.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• 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

• 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

• 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

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Andijkertjes
Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 

Geeft u een feest en zoekt u een 
plaats om uw familie en vrienden te 
laten overnachten? Denk dan eens 

aan Villavakantiepark IJsselhof! Vol-
doende ruimte, rust en een eigen 
villa voor uw gasten. En uiteraard 

bij u in het dorp! Neem vrijblijvend 
contact met ons op via www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

***Me-time***
Zorg voor jezelf, investeer in je 
lichaam of doe een behandeling 
cadeau voor je moeder op 8 mei. 

Lichaamsmassage van 
1 uur bij Riks.

Neem contact op via. 
Tel 06-39 34 11 64

Modelvliegclub Pegasus uit Enk-
huizen West-Friesland, houdt dit 
jaar weer een open dag. Op deze 
dag geven de leden  en gastvlie-
gers  een demonstratie met een 
grote variëteit aan modellen, en 
kunnen zij de  bezoekers  infor-
meren over deze boeiende hobby. 
Voor de  bezoekers  die ook wel 
eens willen proberen hoe het is 
om een modelvliegtuig te bestu-
ren zijn er instructeurs op het 
veld aanwezig die door middel 
van een dubbele bediening  deze 
ervaring kunnen delen.  Jij kan 
dus echt een vliegtuig besturen 
die dag! 

De open dag vindt plaats op  12 
juni 2022. Op de vlieg locatie 
langs de Elsenburg te Enkhuizen 
(1602 DC), tussen het Streekbos 
en Andijk/Oosterdijk. De aan-
vang is om 11:00 uur en we eindi-
gen om 17:00 uur. Het is een uit-
gelezen gelegenheid om met het 
hele gezin naar toe te komen. Het 
biedt kijkplezier voor jong en 
oud, voor technisch geïnteres-
seerden en voor mensen die ge-
woon van de gezelligheid hou-
den. 
De leden van MVC Pegasus zien 
er naar uit u te mogen begroeten 
op zondag 12 juni! 

Welkom op de open dag. Foto: aangeleverd

Open dag Modelvliegclub Pegasus

Op zondag 1 mei wisten vele 
wandelaars  uit de wijde omge-
ving het adres op de Kleingouw te 
vinden voor de Tulpenwandel-
tocht die werd georganiseerd 
door IJsclub Andijk. Bijna 250 
personen, jong en oud, deden 
mee met deze wandeltocht door 
ons mooie dorp Andijk. Met als 
blikvanger de bloeiende tulpen-
velden die ons dorp rijk is. 
Veel wandelaars maakten een 
prachtige foto van deze bloeiende 
tulpenvelden (gelukkig wel op af-
stand). 

Leuk waren dan ook de verhalen 
die na terugkomst over hoe mooi 
ons dorp is. Mooie plekjes zoals 
wandelen over het Hornpad, 
langs en over de WF Omringdijk, 
het mooie vergezicht van het IJs-
selmeer maar ook door het va-
kantiepark het Grootslag. Ook 
het stukje langs de beide jachtha-
vens uitkomend bij Buurtjeskerk 
vond men prachtig.

Maar wat we zeker niet mogen 
vergeten was het doel waar deze 
tulpenwandeltocht aan was ge-
koppeld. GIRO 555 voor de steun 
aan slachtoffers van de vreselijke 
gebeurtenissen in Oekraïne. Alle 
wandelaars waren het met ons 
eens dat deze tragedie onmiddel-
lijk moet stoppen. 

Alle wandelaars werden door 2 
tulpenkwekers verrast met een 
prachtige bos tulpen. Wat een 
mooi gezicht al die mooie tulpen 
die meegingen in de rugzak.

IJsclub Andijk wil iedereen be-
danken die mee heeft gedaan, 
hopend dat u hebt genoten. Ook 
een woord van dank aan allen die 
ons hebben geholpen om deze 
wandeltocht te doen slagen. 
Dank ook aan   Niels Kreuk (Ka-
dijkweg) en Boon/Breg (Cornelis 

Kuinweg) voor hun boeket tul-
pen. 

Natuurlijk Zorgboerderij de 
Tulp, de startplaats van de tocht, 
als ook Restaurant het Grootslag 
veel dank hier voor IJsclub An-
dijk. 

Bij het maken van dit verslag we-
ten de opbrengst van deze tul-
penwandeltocht nog niet maar 
dat maken we later zeker nog be-
kend.

Andijker tulpenwandeltocht

Dreigende luchten. Foto’s: Jacquelien Haakman

Verlengde Raadhuislaan

Verdwaalde tulp tussen de 
bloemkool. 

Deze fietstocht geeft een goed beeld 
van West-Friesland, met leuke dor-
pen en een aantal van de natuurge-
bieden van Landschap Noord-Hol-
land. Onderweg geven de gidsen 
van Landschap Noord-Holland een 
toelichting op de diversiteit van de 
streek.

Een bijzondere dag in 
West-Friesland
Je fietst ongeveer 35 kilometer door 
de prachtige natuur van West-Fries-
land, onder andere langs de water-
berging Twisk, de Kolk van Dussen, 
de Braakpolder en het natuurgebied 
De Weel.
We staan even stil bij verschillende 
gebieden en genieten van de rijk-
dom aan natuur. De gids vertelt over 
de bijzonderheden van het gebied 
en je kunt de aanwezige vogels be-
studeren. Begin- en eindpunt is 
tuincentrum De Boet in Hoogwoud.
Heb je een verrekijker, neem die dan 
mee. Onderweg is gelegenheid om 

een kopje koffie te drinken. Bij voor-
keur reserveren.

Wanneer?
Zaterdag 7 mei; start om 10.30 uur

Vertrekpunt: parkeerterrein van 
tuincentrum De Boet; Oosterboe-
kelweg 2, 1718 LN  Hoogwoud. 
Verdere informatie via 
www.gaatumee.nl  

Onderweg geven de gidsen een toelichting. Foto: Koos Leek

Fiets met een gids door de prachtige natuur van West-Friesland
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Dorpshuis Centrum:  Elke woensdag de midweekbreak 
    Vrijdag: weekafsluiters

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Zaterdag 7 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 9 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 10 mei
• KVG klaverjas avond, 19.45 uur, Sarto      
• Orgelconcert 20.00 uur Werenfriduskerk, Wervershoof
Vrijdag 13 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• 70ste veiling Sarto
Zaterdag 14 mei 
• Oud papier
• Open dag zorgboerderij de Tulp
Zondag 15 mei
• Koppel Biljarten, Eet Café Sels aanvang 14.00 uur
Maandag 16 mei
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 17 mei 
•  KVG, Dagje naar oorlogsmuseum in Medemblik, Sarto 09.45 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, verrassingsavond, 

inspiratie door Trudy Ypma, 19.15 uur, Cultura
Donderdag 19 mei 
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12a
Maandag 23 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 28 mei 
• Oud papier
Maandag 30 mei
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
• Familie Bedrijven toernooi korfbal, Sporting Andijk
• Vrouwen van Nu, Andijk-West samen met afdeling Oost 

optreden Keep ’t Simple, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 4 juni
• LET OP: Groene afvalbak wordt geleegd
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Vrijdag 10 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 11 juni
• Oud papier
• 40 jaar Asonia badminton
Zondag 12 juni
• Open dag Modelvliegclub Pegasus, 11-17 u, Elsenburg Enkhuizen
Maandag 13 juni
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 13 en dinsdag 14 juni
• Schoolvoetbal bij Sporting Andijk
Dinsdag 14 juni              
• KVG, Klootschieten, geheel verzorgd. Sarto, 19.00  uur        
Zaterdag 18 juni
• Rommelmarkt Geref. Kerk, Middenweg 4, 10:00-13:30 uur 
Maandag 20 juni
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 24 juni
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 25 juni 
• Oud papier
Maandag 27 juni
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

JULI
Vrijdag 1 juli
• Avond van Andijk
Zaterdag 2 juli
• Dijkpop
Maandag 4 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 8 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 9 juli
• Oud papier
Maandag 11 juli
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 18 juli
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 22 juli
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (in de wijken zonder bak-

ken)
Zaterdag 23 juli 
• Oud papier
Maandag 25 juli
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd

AUGUSTUS
Maandag 1 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlKom ook naar de 70e Veiling Sarto 

vrijdag 13 mei 19:15 uur

Cortina Common damesfi ets, 
3 versnellingen t.w.v. € 579,-

met als afslagers 
Peter Swart en 

Richard de Beer
Als u het lot achter op 
de catalogus invult en 

13 mei voor 22:00 inlevert 
maakt u, via een loting die 

na het 400ste koopje 
plaatsvindt, kans op een:

(De prijswinnaar dient in 
de zaal aanwezig te zijn).

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.

Geschonken door:

Door 2 jaar Corona, heeft er 2 
keer geen “live” veiling plaats 
kunnen vinden. Vrijdag 13 mei is 
het dan eindelijk zo ver, we kun-
nen weer los gaan op de vele leu-
ke koopjes en we kunnen ook de 
overtollige Coronakilo’s kwijt 

Sportcentrum de Dars biedt een 
aantal malen een maandabonne-
ment All-in aan, we kunnen weer 
volleyballen tegen het team van 
de Bangert, en vele kilometers 
spectaculair fietsen onder erbar-
melijke omstandigheden door 
regen en wind. Wie wil er zo niet 
calorieën verbranden!

Ook aan de kinderen is weer 
goed gedacht, voor die is het ook 

heerlijk om na het vele binnen 
zitten, lekker in beweging te ko-
men: de familie Bes en Kreuk 
bieden een geweldig sportief ar-
rangement aan.
Zij zullen de Krimper omtoveren 
in een sportparadijs waarin je 
volop kunt apenkooien, al dan 
niet geschminkt. Volledig ver-
zorgd voor iedereen van 4 tot 13 
jaar die deze uitdaging aan wil 
gaan.

Ook kunnen kinderen uit hun bol 
gaan als ze het springkussen van 
makelaar Kuin hebben kunnen 
huren voor een dagdeel!

Als we dan weer onze overtollige 
kilo’s hebben verbrand moeten 

we er natuurlijk wel om denken 
met de opvolgende BBQ, hapjes 
en drankjes en weer niet teveel 
tot ons nemen.

Mochten we u aandacht getrok-
ken hebben met deze sportieve 
activiteiten en krijgt u zin om 
mee te doen dan hebben we nog 
een Topkoopje, die we u niet wil-
len onthouden, zodat u op de be-
wuste sportdag mooi strak in het 
pak ten tonele kan verschijnen:
Een supersonisch gesigneerd 
schaatspak van ons aller Irene 
Schouten!!!
Hoe uniek is dit???

Graag tot ziens in Sarto op 13 
mei!

Kom in beweging: Kom naar de veiling van Sarto

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Wat was het goed om weer met de collectebus 
rond te kunnen en mogen gaan. Ook nog een uur 
langer licht, met elkaar hebben we het mooie be-
drag van € 1172,93 opgehaald! Fantastisch col-
lectanten hartelijk dank voor jullie inzet.
Het geld is zeker in deze tijd zo bitter hard nodig. 
Niet alleen in Oekraïne maar ook waar mensen 
getroffen worden door natuurgeweld. Wilt u 
meer weten onze activiteiten kijk dan op zoa.nl.

Zoa vluchtelingen 
zorg wereldwijd Verloren: 

Dinsdag 26-4, tijdens de helikop-
ter demo bij de jachthaven, 

hebben wij een pop verloren, 
“Jessie” uit de film ‘Toy Story’. 

Heeft u de pop gevonden? 
Bel: 06 4400 2756 

Vogels op naam brengen is voor 
veel mensen moeilijk omdat het 
ene kopje op de ander lijkt maar 
dat ene oogstreepje is toch an-
ders. 

Als u wandelt dan hoor je veel 
vogelgeluiden maar als ze dan 
ook in het zicht komen dan kan 

een foto bijdragen naar de naam 
zoals deze Braamsluiper die voor 
mijn lens poseerde. Rond Ko-
ningsdag zijn deze nogal luid-
ruchtig daarna nogal zwijgzaam 
vooralals ze een partner hebben 
gevonden die gaat broeden. Wist 
u dat deze weg trekken om te 
overwinteren richting de Balkan? 

Wat hoor ik?

Braamsluiper. Foto: Douwe Greydanus
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Vacature

P.G. Andijk-Wervershoof zoekt voor 8–10 uur een

KOSTER
De Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof is een oecumenische-protes-
tantse gemeente, die iedere zondag in De Kapel samenkomt. Mensen met 
heel verschillende achtergronden en leeftijden vormen de gemeente. Daar-
naast zijn er ander activiteiten, zoals vergaderingen, lezingen, cursussen, 
fi lmavonden, concerten en diensten naast die van de zondagmorgen. Woens-
dagochtend is er inloop. Ook wordt ons gebouw regelmatig verhuurd. Kijk op 
onze website www.pg-andijkwervershoof.nl.  
 
Ben je op zoek naar een functie 
waar je ook je maatschappelijke betrokkenheid in kwijt kan?

Dit vragen wij:

# Je bent vertrouwd met de christelijke traditie

#  Je bent gastvrij en communicatief

#  Je maakt de kerk klaar voor gebruik van kerkdiensten

#  Je verzorgt de contacten met mensen die De Kapel huren 
 voor andere activiteiten

#  Je zorgt ervoor dat de kerk er van binnen en van buiten 
 schoon en netjes uitziet

#  Je bent gastheer/-vrouw tijdens rouw- en trouwdiensten

#  Je verricht hand- en spandiensten voor activiteiten 
 die in de kerk plaatsvinden

#  Coördineren en maken van afspraken over het door derden te verrichten    
    onderhoudswerk in overleg met de werkgever

#  Sommige uren zijn fl exibel in te vullen andere uren liggen vast, 
 zoals de zondagdiensten

#  Bij voorkeur ben je woonachtig in een straal van 10 km rond De Kapel

#  Wil je eerst meer informatie over de functie neem dan contact op 
 met de huidige koster Jan Gorter tel: 0228-592957 

Stuur je sollicitatie naar:
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
T.a.v. Scriba mevr. N. Letteboer
De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Koningsdag bij het Dorpshuis
Foto’s: MdB/OdB/de Andijker

Op dinsdag 10 mei speelt de Enkhuizer 
organist Jan van der Leek om 20.00 uur het 
eerste orgelconcert van dit jaar in de Sint 
Werenfriduskerk te Wervershoof. Hij zal 
werken spelen van De Grigny, Bach, Men-
delssohn, Saint-Säens, Franck en Chami-
nade.
Jan van der Leek ontving in de jaren zeven-
tig zijn orgelopleiding van Hans van 
Nieuwkoop aan de Muziekpedagogische 
Akademie te Alkmaar. Ook voltooide hij 
aan dit instituut een koordirectieoplei-
ding.  Hij heeft als orgeldocent gewerkt 
aan enkele muziekscholen en een aantal 
koren gedirigeerd, o.m. die van de Weren-
friduskerk. In de jaren negentig heeft hij 
opnames gemaakt van orgels in West-
Friesland en deze uitgezonden voor Radio 
Hoorn. In 2007 is een CD verschenen van 
het Gradussen/Van Dinter-orgel in de Sint 
Werenfriduskerk.

Aanvang concert: 20.00 uur. 
Toegang: gratis - na afloop deurcollecte

Orgelconcert in Wervershoof

Jan van der Leek. Foto aangeleverd
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