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Gerben van de Wetering heeft 
samen met 47 anderen in 2021 
geroeid voor de Nierstichting en 
daarbij is toen een mooi bedrag 
van €12.257 opgehaald!  “Op 28 
mei 2022 organiseer ik samen 
met We Improve Andijk een 
nieuwe sponsoractie met als 
goed doel de Nierstichting.” 

“Vorig jaar was een groot  succes 
en toch gaan we dit jaar een aan-
tal dingen anders doen. Dit jaar is 
Spieren voor Nieren een spon-
sor-duathlon en wordt mede ge-
organiseerd door We Improve 
Andijk. Naast indoorroeien kan 
je kiezen uit de disciplines hard-
lopen of fietsen!”

Ik weet wat het is
Gerben is zelf nierpatiënt sinds 
zijn 19e levensjaar en heeft in juni 
2018 zijn tweede niertransplan-
tatie gehad. “Ik ervaar van heel 
dichtbij wat het betekent om 
nierpatiënt te zijn en hoe belang-
rijk onderzoek is.  Onderzoek is 
kostbaar. Om daar een bijdrage 
aan te kunnen leveren geeft mij 
een goed gevoel. Om dat samen 

met anderen te kunnen doen, 
voelt nog veel beter!”

Eerdere uitdagingen
In juli 2020 nam Gerben deel aan 
de Nierdaagse, een wandeling 

van maar liefst 150 kilometer. 
Daarmee haalde hij geld op voor 
de Nierstichting. In 2021 zocht 
hij een grotere uitdaging voor 
zichzelf. “In de Andijker vertelde 
ik er toen met veel enthousiasme 

over. In het kader van ‘Doe eens 
gek’ en gesteund door vele en-
thousiaste reacties en de facilitei-
ten van Strenght & Conditioning 
West-Friesland werden er toen 
snel plannen gemaakt en uitge-

voerd. De sponsoractie was in 
2021 een groot succes.”

Nieuwe uitdaging
Gerben: “Het succes was voor mij  
reden voor een herhaling. Om 
het werk van de Nierstichting te 
ondersteunen is en blijft veel geld 
nodig. Met deze nieuwe en aan-
gepaste sponsor actie hopen we 
opnieuw ons steentje bij te kun-
nen dragen.”

Sponsoren bedankt
“Iedere bijdrage is welkom, groot 
en klein,” vertelt Gerben. “Wie 
ook een bijdrage wil leveren –zo-
wel bedrijven als particulieren- 
kan dat doen via de volgende 
link, die ook op de website van de 
Andijker terug te vinden is. Do-
neer via: https://actie.nierstich-
ting.nl/evenement/spierenvoor-
nieren. Deze actie delen kan ook 
vanaf de pagina van de Andijker, 
delen wordt door Gerben zeer 
gewaardeerd. 

Nieuwe uitdaging voor Gerben van de Wetering 

Myrthe, Gerben en Lukaz. Tekst: OdB, foto aangeleverd

Vorige week plaatsten wij het 
(aangeleverde) bericht over de 
lintjes. Daarin is helaas een fout 
geslopen. De naam van de Andij-
ker ontvanger van het lintje moet 
zijn: Edo van Urk. Onze excuses.

Edo van Urk. Foto aangeleverd

Lintjes

Milou Drenth, 7 jaar oud, won de 
Moederdag kleurwedstrijd van 
bakkerij Koning in Andijk. Ze 
mocht afgelopen zaterdagmid-
dag, samen met de andere prijs-
winnaars van de verschillende fi-
lialen,  een Moederdag taart vul-
len en versieren bij bakkerij Ko-
ning in De Goorn.

Haar vader ging mee en zondag-
ochtend mocht ik de taart zien. 
We hebben er samen met ons 
gezin en familie heerlijk van ge-
geten. Een fantastische beleving 
voor haar en voor mij een gezel-
lige Moederdag!

Groetjes Lea Drenth

Milou won de kleurwedstrijd bij Bakker Koning. Foto’s aangeleverd

Milou maakt Moederdagtaart 
bij Bakker Koning

Ver voor de verkaveling bevond zich aan de zuidzijde van de 
Kleingouw, tegenover de Molenweg, de schuitenhelling van de 
firma de Wit.Deze kwam oorspronkelijk uit de Langedijk en zat 

eerst met zijn schuitenhelling in de Bakkershoek.  Uit de 
collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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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

Zondag 15 mei wordt in Onder-

dijk de gezamenlijke voorstel-

lingsviering met de 1e Communi-

cantjes gehouden. 11 kinderen 

uit Andijk en 7 uit Onderdijk zijn 

druk bezig met de voorbereidin-

gen voor de 1e Communieviering 

op 26 juni. Van harte welkom in 

de viering. In Andijk is er geen 

viering deze zondag, wel op zon-

dag 22 mei.

Denkt u aan de parochieveiling, 

vrijdag 13 mei? Het kan weer! 

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Kerkdiensten, zondag 15 mei

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. David van der Meulen te Amsterdam

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 Meijer
   Organist: Heije Wubs

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, Doopdienst

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 Arie de Jong

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

10.00 uur Arno Post

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

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@brongers.
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

Sleutelbos kwijt
Een inwoner is een sleutelbos kwijtgeraakt 
op de route: Harde Grondweg, Hornpad, Dijkweg, 
Schoolweg, Knokkel. 

Heeft u hem gevonden? 
Laat het ons weten op info@andijker.nl

Bril kwijtgeraakt
Zaterdag 7 mei is Anne Roos Verbruggen haar bril 
kwijtgeraakt bij zwembad de Weid.

Is er iemand die deze heeft gevonden? 
Het is een gouden montuur. 06 37 08 38 95

Het is weer tijd voor de Zonne-
bloemloten. In sommige wijken 
komen de vrijwilligers bij u aan 
de deur met loten, in andere wij-
ken vindt u een envelopje in de 
brievenbus waarop u kunt aange-
ven hoeveel loten u wilt kopen 
(net als in het coronajaar). De 
opbrengst van de loten komt 
voor 75% in de plaatselijke Zon-
nebloemkas en de rest gaat naar 
het landelijk bureau. De Zonne-
bloem organiseert uitsapjes en 
gezellige middagen voor mensen 

met een lichamelijke beperking 
die door die beperking weinig uit 
huis komen en daardoor dreigen 
te vereenzamen. Dus u ziet dat 
uw bijdrage goed wordt besteed.

Zonnebloemloten

Volkstuinen zijn op 
zoek naar groene 
vingers….
Op het volkstuincomplex van volkstuin-

vereniging Beldersbouw aan de 

Beldersweg zijn nog enkele volkstuinen op 

zoek naar mensen die het fijn vinden hun 

eigen groenten te verbouwen of bloemen 

te kweken. Een volkstuin is voor veel 

mensen een bron van plezier en ontspan-

ning. Hoe leuk is het om groenten uit 

eigen tuin op tafel te zetten? Vers van de 

tuin, zo in de pan. Of elke week een vers 

boeket bloemen op tafel? Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via: 0228-592835

Volkstuinen zijn op 
zoek naar groene 
vingers….
Op het volkstuincomplex van volkstuin-

vereniging Beldersbouw aan de 

Beldersweg zijn nog enkele volkstuinen op 

zoek naar mensen die het fijn vinden hun 

eigen groenten te verbouwen of bloemen 

te kweken. Een volkstuin is voor veel 

mensen een bron van plezier en ontspan-

ning. Hoe leuk is het om groenten uit 

eigen tuin op tafel te zetten? Vers van de 

tuin, zo in de pan. Of elke week een vers 

boeket bloemen op tafel? Interesse?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
via: 0228-592835

Op het volkstuincomplex van volks-
tuin- vereniging Beldersbouw aan de 
Beldersweg zijn nog enkele volkstui-
nen op zoek naar mensen die het fijn 
vinden hun eigen groenten te ver-

bouwen of bloemen te kweken. Een volkstuin is voor veel mensen een 
bron van plezier en ontspan- ning. Hoe leuk is het om groenten uit 
eigen tuin op tafel te zetten? Vers van 
de tuin, zo in de pan. Of elke week 
een vers boeket bloemen op tafel?

Interesse?
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via: 0228-592835

 Vijftig jaar geleden, op 21 april, toen was het ook zonnig en 
prachtig weer. Onze God en Vader geven we alle dank. 

We kregen veel kaarten, telefoontjes, bezoek, bloemen, en de 
vlaggen in de straat hingen uit. Onze kinderen en onze 

families hebben erg veel georganiseerd. Het was echt feest!

Iedereen bedankt, Joost en Dia
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 09-06 en 23-06
Benningbroek: 17-05 en 31-05

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Afgelopen zaterdag vond weer 
een ‘ouderwets’ drukke en gezel-
lige aardbeiplanten-verkoop 
plaats bij ABZ Seeds. De planten-
kopers, jong en oud, kunnen deze 
zomer genieten van verse aard-
beitjes uit eigen tuin.

“We zijn blij dat we de mensen 
weer bij ons op het terrein kon-
den verwelkomen en een leuk 
praatje met ze konden maken. De 
click-en-collect plantenverkoop 
vorig jaar verliep prima hoor, 
maar dit is veel gezelliger! Ook 
voor ons!”, zegt Ilona Smith van 
ABZ Seeds.

Goed doel Stichting 
Vrienden van ‘t Keetje 
De opbrengst van de verkoop van 
de aardbeiplanten was deze keer 
bestemd voor Stichting Vrienden 
van ‘t Keetje. De stichting is bezig 
om geld in te zamelen voor het 

project ‘de Glazen Thuiskamer’. 
Dit wordt een groei-bloei-en-ge-
zelligheids-kas waar de cliënten 
van zorgboerderij ‘t Keetje (Lut-
jebroek) mooi ‘buiten’ kunnen 
vertoeven, ook als het weer iets 
minder is. 

Mooie opbrengst 
De ochtend was erg geslaagd en 
er kwamen positieve reacties van 
zowel de plantenkopers als van 
de vrijwilligers van Stichting 
Vrienden van ‘t Keetje. De over-
handiging van de cheque was ook 
een feestelijk moment: er was een 
mooie bedrag van 1780 euro op-
gehaald voor de Glazen Thuiska-
mer. 

Het team van ABZ Seeds kijkt 
terug op een leuke dag en is blij 
dat ze weer iets heeft mogen be-
tekenen voor een mooi goed doel 
in de regio.

Het was ouderwets druk en gezellig bij ABZ. Foto aangeleverd

Ouderwets gezellige plantenverkoop 
ABZ Seeds voor het goede doel

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Op 28 mei (de zaterdag na he-
melvaartsdag) is er een rommel-
markt bij Boekshop Josia. Boek-
shop Josia ligt aan de doorgaande 
weg in Andijk, Middenweg 77, 
tussen de 2 supermarkten (Deka 
en Lidl) in.
De opbrengst van de rommel-
markt is voor 5 zendingsechtpa-
ren die werkzaam zijn in/voor 
Mozambique, Ivoorkust, Molda-
vie en Belgie. Deze zendelingen 
zetten zich in om andere mensen 
hulp te verlenen en ook om te 
evangeliseren. Op deze manier 
ondersteunt u met uw aankopen 
ook nog eens goede doelen.
Koffie en thee zijn gratis. En 
daarbij kunt u een stukje taart 

kopen, waarvan de opbrengst 
ook voor de zending is.
Als laatste willen we u nog het 
volgende vragen: Heeft u bruik-
bare, schone en nette spullen die 
nog een tweede kans verdienen? 
U kunt het brengen bij Boekshop 
Josia, Middenweg 77 in Andijk 
(van woensdag tot en met zater-
dag, 10-12.00 uur en 13.30-
16.00uur).

Wat? een rommelmarkt
Wanneer? zaterdag 28 mei, 
vanaf 10.00 uur
Waar? Middenweg 77 in Andijk
Waarvoor? voor de zending
Spullen inleveren? 
bij Boekshop Josia

Rommelmarkt bij Boekshop Josia. Foto aangeleverd

Rommelmarkt in Andijk op 28 mei

Keukenhof 2022
Keukenhof is na 2 jaar eindelijk 
weer geopend!

Tot komende zondag kunt u ge-
nieten van een prachtige Keuken-
hof. Alles staat met dit mooie 
weer prachtig in bloei en is zeker 
de moeite waard. Uiteraard zijn 
wij dit jaar ook weer geweest en 
hebben enorm genoten! Op naar 
volgend jaar! 
Tekst en foto Astrid van Dijke

Nabij de Kreupel. Foto Annette Smit

Langs de weg...

Els van den Bosch

Een Oostopper op de fiets 
naar de Bangert

Het zal u verbazen, maar 
een enkele keer zit ik wel 
eens op de fiets. Mijn doel 
van de dag was de pas ge-

bouwde nieuwe wijk in An-
dijk: Krimperland. In 2020 

heeft de raad ingestemd 
met dit plan, dat toen “Jon-

kerspad” werd genoemd. 
De aangrenzende bewo-

ners van de Notaris Steen-
poortestraat wilden de 

groenzone graag behouden. 
In 2020 ging ik ter plaatste 
om zelf te kunnen zien wat 
ze bedoelden en nu in 2022 
blijkt dat de groenzone zo-

als is afgesproken niet is 
aangetast. De bedrijfswo-

ning van het voormalig 
agrarische bedrijf maakt 

onderdeel uit van de lintbe-
bouwing aan de Kleingouw 
en is behouden, evenals de 
bestaande schuur. Er staan 
inmiddels een aantal prach-

tige nieuwe woningen. 
Hierdoor is een nieuw hof-

je ontstaan , zoals meer 
voorkomt in de Bangert, 

het CDA is erg ingenomen 
met het mooie resultaat!

De fietstocht vervolgend, 
stuitte ik op een particulie-
re kinderboerderij. Talloze 
kippen stormden op mij af. 
“Ach arme kippies” dacht 
ik bij mezelf, “straks ko-
men ze onder een auto”. 
Snel spoedde ik me naar 

een aantal buurtbewoners, 
om een reddingsactie op 
touw te zetten. Dat bleek 
een inschattingsfout. De 
aanwonenden worden 

wanhopig van de wel 40 
ontsnappende kippen. “Ze 
woelen de tuinen om, schij-
ten de boel onder en komen 
soms zelfs ín huis. Ze moe-

ten weg, doe er iets aan 
Els!”. Ze wezen me op de 

landelijke ophokplicht 
maar toen ik dat onder-

zocht bleek dat dit alleen 
geldt voor commerciële 

houders. Aan de door de 
buurt aangedragen oplos-

singen geen gebrek en een-
maal thuis heb ik de opties 
overwogen. Maar u mag 
best weten: ik ben er nog 
niet uit. Welke optie is ef-

fectief, wat is maatschappe-
lijk aanvaardbaar? Maar 
los daarvan, ervaren veel 
aanwonenden het als een 

probleem. 
Wordt vervolgd! 
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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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

“Iedereen is uniek en verdient daarom een 
afscheid dat past bij hem of haar.” Uitvaart-
begeleider Aline Michel helpt u bij het voor-
bereiden van een uitvaart die past bij de 
overledene en nabestaanden. Aline: “Veel 
mensen denken dat dingen ‘zo horen’ bij 
een uitvaart, maar er zijn minder regels dan 
je denkt. Als iemand bijvoorbeeld graag in 
de tuin was, dan kan het afscheid in de eigen 
tuin gehouden worden. Een favoriete bloem 
kan verwerkt worden in een rouwstuk. En 
bij rouwvervoer is ook veel mogelijk; men-
sen kunnen kiezen uit veel verschillende ty-
pen auto’s, maar ook een bus, boot of bak-
fiets behoren tot de mogelijkheden. Het 
maakt niet uit wat iemand kiest, het is 
vooral belangrijk dat het goed voelt.” Zo kan 
een verdrietige gebeurtenis uiteindelijk een 
troostende herinnering worden.

Persoonlijk afscheid
Afscheid van een dierbare nemen is heel ver-
drietig, maar een mooie uitvaart helpt bij het 
omgaan met verlies. Aline: “Rouwen begint al 
tijdens de voorbereidingen voor de uitvaart. 
Door de nabestaanden zelf veel te laten doen, 
zijn ze direct met rouw bezig.” Aline begeleidt 
de nabestaanden bij dit proces, maar laat hen 

Afscheid nemen in (eigen) stijl

Aline Michel begeleidt nabestaanden bij de voorbereidingen voor de 
uitvaart. Foto: Inge Korver fotografie

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

vrij in de keuzes. “Voor het organiseren van 
een mooi afscheid vind ik het belangrijk om 
stil te staan bij wat de overledene voor hen be-
tekende en hoe ze hem of haar willen herinne-
ren, je kan het tenslotte maar één keer doen.”

Tijd en aandacht
Vanaf het moment van overlijden is Aline er 
voor de nabestaanden. Als een overlijden ver-
wacht is, kan er overigens ook van tevoren al 
een gesprek plaatsvinden. Aline werkt zelf-
standig, waardoor de lijnen kort zijn. Ze vertelt 
daarover: “Ik heb de ruimte om alle tijd en 
aandacht te geven en ben heel flexibel.” Het is 
fijn om in alle rust te kunnen overleggen over 
de wensen voor de uitvaart. Daarbij betrekt ze 
de nabestaanden zo veel mogelijk, maar neemt 
ook het regelwerk uit handen. Aline: “Ik werk 
vanuit mijn hart, maar ben tegelijkertijd ook 
heel zorgvuldig en praktisch.”

Voor iedereen
Aline wil graag benadrukken dat ze er voor ie-
dereen is. Ze vindt het dan ook belangrijk om 
de overledene, vrienden en familie oprecht te 
leren kennen. Dat doet ze door goed te luiste-
ren, óók te horen wat niet gezegd wordt en 
aandacht te schenken aan de kleine dingen die 
het afscheid zo persoonlijk maken. Aline: “Uit 
eigen ervaring weet ik dan een goed afscheid 
heel belangrijk is, daar wil ik voor anderen 
graag een bijdrage aan leveren.” 

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden 
op www.alineuitvaarbegeleiding.nl. 
Voor het melden van een overlijden is Aline 
dag en nacht te bereiken op 06 83 95 18 92.
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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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

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

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

 … donderdag 22 december 

de Idenburg, Kuyperschool 

en de kerken van de 

Middenweg gezamenlijk de 

kerstloop organiseren?

... er bijna geen 

huiszwaluwen meer vliegen 

langs de Dijkweg?

... de zonnebloemloten er 

weer zijn?

… vrijdag 13 mei de 70e vei-

ling Sarto van start gaat?

… Boekshop Josia aan de 

Middenweg op 28 mei een 

rommelmarkt gaat houden?

… zorgboerderij de Tulp op 

14 mei een open dag met 

kringloopmarkt houdt?

Zorgboerderij de Tulp biedt 5 dagen in 
de week dagbesteding voor mensen 
met dementie en voor mensen met een 
niet aangeboren hersenletsel. De zorg-
boerderij is mooi landelijk gelegen op 
vier hectare grond.
 
Dit geeft een groot gevoel van vrijheid, 

en bewegingsruimte voor onze deelne-
mers. Alles is rolstoel-vriendelĳk inge-
richt, ook de groentetuin buiten, en de 
wintertuin in de kas is gemakkelĳk te 
bereiken met de rolstoel of rollator. 
 
We bieden onze deelnemers een gezel-
lige dagbesteding waar iedereen naar 
eigen kunnen mee kan doen met de 
activiteiten die we bieden. Er is bijvoor-
beeld een grote groentetuin, er zijn veel 
dieren, maar we hebben ook een jeu de 
boules baan en er wordt regelmatig ge-
wandeld.

Als het weer niet zo mooi is hebben wij 
ook binnen veel te bieden, zoals een 
binnentuin, biljarten, knutselen, en 
meer. 

We hebben de afgelopen tijd heel veel 
mooi, leuke, grappige, en ook handige 
spullen mogen ontvangen die we tij-
dens de kringloopmarkt gaan verko-
pen. 
De opbrengst van deze markt gaat naar 
stichting vrienden van de Tulp. De 
stichting is aan het sparen voor een 
nieuwe duo-fiets. Helpt u ook mee om 
de fiets bij elkaar te sparen? Kom dan 
op zaterdag 14 mei naar de open dag 
tussen 10.30 en 15.30 uur. 

 
Kleingouw 151, 06-5140 4220

T   LPDE
ZORGBOERDERIJ

vof

Zorgboerderij de Tulp houdt open dag 
mét kringloopmarkt

Inmiddels hebben alle bridge-
clubs in de omgeving hun winter-
competitie afgesloten. De club-
kampioenen zijn bekend en het is 
tijd voor vakantie zou je zeggen. 
Maar voor veel bridgers telt dat 
niet. Ze kunnen zich een week 
zonder een partijtje bridge niet 
voorstellen. Daarom is de zomer-
competitie bedacht. De spelre-
gels zijn hetzelfde maar de opzet 
verschilt van de reguliere compe-
titie. Partnerruil is toegestaan 
maar dan wel op een nette ma-
nier. 
Het is dus eigenlijk een individu-
ele competitie omdat je niet ge-
koppeld bent aan een vaste part-
ner. Je kunt je gewoon een kwar-
tier voor aanvang aanmelden aan 
de zaal met een partner naar ei-
gen keuze. Entree  €5,00 per paar. 
Prijzen worden ´at random´ uit-
gedeeld of gewoon de eerste 
plaats. Dat kan variëren. 12 mei 
begint de zomercompetitie in 
Sarto Andijk.

De meeste bridgeclubs hanteren 
deze regels, ook de momenten 
waarop kan worden gespeeld zijn 
zo geregeld dat er bijna op iedere 
avond wel ergens kan worden 
gespeeld. Je hoeft dus geen lid 
van een club te zijn om een avond 
te kunnen spelen. In Andijk is dat 
op donderdagavond aanvang 
19.30 uur. In Bovenkarspel op 
maandag- en Enkhuizen op dins-
dagavond. Bridgeclub Andijk is 
trouwens een bruisende club die 
ieder jaar heel veel activiteiten 
ontplooit. Zo  wordt er deze zo-
mer ook een fiets-bridgedrive 
georganiseerd waarbij een aantal 
horeca gelegenheden zal worden 
bezocht, om te bridgen wel te 
verstaan. 
In september wordt  een begin-
nerscursus gegeven in samen-
werking met Team Sportservice 
West-Friesland en een opfris- of 
verdiepingscursus. In het verle-
den wel eens gebridged? Iedereen 
is welkom!

Op 1 december 2021, bestond 
Taxi Kaijer officieel 75 jaar. Van-
wege alle beperkingen die er toen 
waren is er nu op vrijdag 13 en 
zaterdag 14mei een feestweekend 
om dit alsnog te vieren.
Op 1 december 1946 heeft Jaap 
Kaijer samen met zijn vrouw Aat, 
Taxi Kaijer opgericht. Begonnen 
met een taxi, maar tevens autoga-
rage, autoverhuur, brandstoffen 
handel en zelfs ambulancever-
voer werd toen die tijd gedaan. In 
1979 kwam Jaap Kaijer onver-
wachts te overlijden en namen 
Sam en Ina Kaijer het taxibedrijf 
over en kwamen er ook trouwau-
to’s bij. Vanaf 1989 is Rob Kaijer 
bij het bedrijf gekomen en samen 
met zijn vrouw Toos hebben zij 
het Taxibedrijf sinds 2000 overge-
nomen. Sinds 1999 is Taxi Kaijer 
gevestigd aan de Handelsweg 12 

in Wervershoof waar zij momen-
teel met 94 chauffeurs en 84 voer-
tuigen ervoor zorgen dat iedereen 
vervoerd wordt. Waar het werk in 
het verleden vaak meestal uit 
straattaxi bestond, bestaat het 
werk vandaag de dag voorname-
lijk uit contract vervoer. Zo wordt 
het Leerlingenvervoer, Valys ver-
voer, gehandicapten vervoer, 
zorgvervoer voor alle zorgverze-
keraars en het ouderenvervoer 
elke dag door onze goed opgelei-
de chauffeurs gereden.
Ook richting de toekomst is Taxi 
Kaijer volop bezig, zo rijden de 
eerste elektrische voertuigen al in 
het bedrijf en zal de rest op ter-
mijn worden vervangen door 
voertuigen die milieu vriendelijk 
zijn.
Wij hopen op een fantastisch ju-
bileum weekend.

Toos en Rob Kaijer. Foto: Fred Homan

Taxi Kaijer viert 75 jarig 
jubileum op 13 en 14 mei

Zomerbridge

Op zondagmiddag 22 mei 2022 
organiseren wij een fietstocht. 
Voor wie het niet befietsen kan, 
kan het ook met de auto. We be-
ginnen om 13.30 uur bij de Gere-
formeerde Kerk in Andijk, daar 
wordt eerst door Wim Ruiter wat 
verteld over deze kerk.
Dan gaan we naar de R.K. Kerk 
van Onderdijk, ook hier wordt, 
door Trudy Commandeur, wat 
verteld over de kerk en krijgen we 
wat fris te drinken. 
Dan fietsen/rijden we naar de 
Kapel in Andijk waar we verwel-

komd worden door Jan en Coby 
Gorter. Daar vertelt Jan wat over 
de geschiedenis van De Kapel en 
krijgen we koffie/thee. Ongeveer 
17.30 uur is het afgelopen.
We nodigen u van harte uit om 
hieraan mee te doen! Tot 22 mei 
2022 om 13.30 uur bij de Gere-
formeerde Kerk, aan de Midden-
weg in Andijk.
Heeft u nog vragen dan kan u bel-
len naar Wil Gorter 0228-592954. 
De Raad van Kerken van Andijk, 
Onderdijk, Wervershoof en 
Zwaagdijk-oost

Fietstocht Raad van Kerken

Denkt u er aan? 28 mei is er in en 
rond het Dijkmagazijn veel te 
beleven. In het Dijkmagazijn zijn 
veel oude schatten te bewonde-
ren, vooral uit de land- en tuin-
bouw. In de grote tuin van het 
Dijkmagazijn zijn deze dag ver-

schillende oude trekkers, 
(brandweer)-auto’s, motoren, bo-
ten, werktuigen en nog veel meer 
te bewonderen. Er kan nog meer 
bij! Dus hebt u nog oude ge-
bruiksartikelen of apparaten, b.v. 
voor kaasbereiding, geef het even 
door en kom naar deze dag!

Misschien kunt u een tijdje mu-
ziek maken, mogelijk ook nog 
met een oud instrument. Van 
harte welkom! Welke jongere 
weet nog wat een mook is?

We hopen deze dag op prachtig 
weer om er samen een heel gezel-
lige ontmoetingsdag vol nostalgie 
van te maken. De entree is gratis. 
Jong en oud, kom, kijk en geniet!

Graag tot ziens op 28 mei!

Aanmelden of informatie: 
info@stichting-oudandijk.nl 
of bij Jos Kuin 0228-591408

Foto: Jos Kuin

Zaterdag 28 mei, nostalgische 
dag rond het Dijkmagazijn

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, en 

wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Gevraagd: 
Huishoudelijke hulp 
voor 3 uur in de week. 
Tel. 06 - 15 19 22 57
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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
Vrijdag 13 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• 70ste veiling Sarto
Zaterdag 14 mei 
• Oud papier
• Open dag zorgboerderij de Tulp, Kleingouw 151, 10.30-15.30 uur
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
Zondag 22 mei
• Fietstocht Raad van Kerken, 13.30 uur, Geref. kerk Andijk
Maandag 23 mei
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 27 mei
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 28 mei 
• Oud papier
• Rommelmarkt bij boekshop Josia, Middenweg 77, 10.00 uur
• Nostalgische dag rond Dijkmagazijn
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis 10-16 u
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
Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 6 augustus
• Oud papier

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:

In de catalogus die u afgelopen 
week in de bus heeft gekregen (of 
die u online kunt lezen op paro-
chieveilingsarto.nl) staan een 
aantal koopjes  cursief gedrukt, 
namelijk de veelvouden van 70! 
Tijdens de 70e veiling staan de 
nrs. 70, 140, 210, 280, 350, 420 en 
490 extra in de schijnwerpers. Bij 
deze koopjes ontvangt de koper 
een prachtige verrassing! Daar-
buiten krijgt natuurlijk iedereen 
bij het behalen van de opbrengst 
met een veelvoud van € 7000,= 
een drankje aangeboden van de 
veiling.

Ook zijn er weer 4 mooie man-
den samengesteld die ná de pau-
ze door de notaris onder de ko-
pers worden verloot. En na het 
400e koopje wordt de door André 
van Duin fietswereld beschikbaar 

gestelde fiets verloot. Geven we 
nu alleen maar dingen weg? Na-
tuurlijk niet, het gaat om de op-
brengst voor onze gemeenschap! 
Hoe hoger de opbrengst, des te 
meer activiteiten kunnen we fi-
nancieel ondersteunen. 

Het is fijn als de zaal goed gevuld 
is en ieder zo af en toe eens zijn 
hand opsteekt. Als je dan pech 
(of mazzel) hebt, koop je niks, 
maar hopelijk juist wel de mooie, 
leuke, gezellige of lekkere dingen 
die aangeboden worden. Lees het 
allemaal nog maar eens na. 

Varen met de Abel Tasman, vlie-
gen vanuit Lelystad, biljarten, 
kaarten, keezen, borrelen, fiet-
sen, volleyen, je naam laten pun-
niken, zelf keramieken, of naar de 
drive-in bioscoop! Maar je kan 

ook eind juni thuis lekker al 
vroege piepers eten, of uit eten 
bij Sels, ’t Kerkje, bij Frederik en 
Margreet, bij restaurant Meijers 
2.0 of bij Elly. 

We kunnen natuurlijk alle koop-
jes uit de catalogus niet opnoe-
men, maar er is genoeg te koop 
om een goede reden te hebben 
a.s. vrijdag aan te schuiven in 
Sarto. 
Vanaf  19 uur de kinderveiling, 
aansluitend mogen de kinderen 
naar de kleine zaal, waar gezellige 
spelletjes klaar staan en waar ze 
nog leuke prijzen kunnen winnen 
met de bingo!
De volwassenen gaan voor de 
resterende 510 koopjes. Laten we 
er een gezellige, succesvolle 
avond van maken. Welkom a.s. 
vrijdagavond in SARTO!

Welkom op de 70e veiling Sarto!

In december 2019 zijn leraren Sandra 
Schmidt en Sander de Vries namens het 
Martinuscollege gestart met het internati-
onale Erasmus+ project You are my chal-
lenge. Na de nodige voorbereidingen ver-
trokken ze in februari 2020 met vijf leer-
lingen naar Roemenië, om daar met Letse, 
Portugese en Turkse leerlingen en docen-
ten een bijzondere cultuuruitwisseling te 
ervaren. Er werd gelachen en met elkaar 
gesproken, er zijn onuitwisbare herinne-
ringen gedeeld. Helaas gooide nog geen 
maand later een virus roet in het eten.

Spijkers met koppen
Na anderhalf jaar vol mislukte planningen, 
geannuleerde afspraken, allerlei toestan-
den en tegenslagen, hebben zij in septem-
ber 2021 hun programma weer op kunnen 
pakken. In deze maand landden ze in de 
Letse stad Riga en hebben gesproken met 
de uitwisselingscoördinatoren van de an-
dere deelnemende Europese landen. Er 
werden nieuwe reizen gepland en keiharde 
spijkers met koppen geslagen. Er werd van 
de omgeving genoten. Gelukkig schiepen 
zij hier de gelegenheid om de uitwisse-
lingsreizen tot augustus 2022 in te plan-
nen.  

Een nieuwe wereld 
In december 2021 was het eindelijk weer 
zover: de tweede reis! Vijf West-Friese jon-
gens uit mavo 3 en 4 vlogen naar de Turkse 
stad Istanbul, om iets meer te ontdekken 
over deze prachtige bakermat met haar 
Byzantijnse, Romeinse en Ottomaanse 
geschiedenis. De zon glinsterde op het 
verraderlijke water van de Bosporus, waar 
ze met pontjes overheen voeren. Een me-
lange van specerijen overviel hen tijdens 
hun bezoek aan de Grote Bazaar 
Kapalıçarşı terwijl ze zich vergaapten aan 

schitterend aardewerk en exotische tapij-
ten. In deze leerzame week opende zich 
voor deze jongens een compleet nieuwe en 
interessante wereld. Ook de gastvrijheid 
van de Turkse gezinnen heeft een enorme 
indruk gemaakt.

Uitzicht 
Van 27 maart tot 2 april waren de meiden 
aan de beurt. Vol geestdrift checkten zij in 
op Schiphol, om als zestal op avontuur te 
gaan op het eiland Madeira. Helaas had-
den zij zeven uur vertraging en zodra zij 
voet op de geboortegrond van stervoetbal-
ler Cristiano Ronaldo zetten, bleek hun 
garderobe niet meegereisd.     

Gelukkig lieten deze dames zich niet kis-
ten! Ze verzorgden na aankomst meteen 
een presentatie voor een groot publiek op 
de lokale school. Ze stonden de mensen te 
woord alsof ze dit al jaren deden. Niet lang 
daarna gingen zij de zonovergoten dag in, 
op speurtocht tussen de witgepleisterde 
huizen van Funchal. De zon strooide haar 
licht uit op de rode dakpannen, de meiden 
genoten. Ze bewonderden de botanische 
tuinen, zagen de lange rijen toeristen voor 
het museum van die wereldberoemde 
linksbuiten. Boven de stad piepte en 
kraakte de gondelbaan naar het hoger ge-
legen Monte.         

Een dag later openden de hemelsluizen, 
maar dit mocht de pret zeker niet druk-
ken. Gegeseld door stortbuien gingen de 
meiden op pad, trotseerden modderwegen 
en trokken de bergen in voor de ‘Levada 
healthy walk’. Daar werden zij beloond met 
een overweldigend uitzicht. Bergtoppen 
verstopten zich in de wolken, laurierbos-
sen geurden na de regenval. Een briesje 
fluisterde, streelde hun gezicht. Het was 
goed.  

Kikkerlandje 
In de week van zaterdag 14 tot en met za-
terdag 21 mei zal het Martinuscollege 
leerlingen uit andere landen ontvan-
gen. Zij verblijven in een Nederlands gast-
gezin, ontdekken daar de pindakaas met 
hagelslag en leren hun weg vinden in ons 
platte kikkerlandje. Hun reis zal in het te-
ken staan van het thema verslaving. Hier-
bij valt onder andere te denken aan het 
voorkomen van verslaving en het omgaan 
met groepsdruk. Naast dit officiële thema 
is er natuurlijk ook tijd om toeristische at-
tracties in Amsterdam te bezoeken. Ook 
gaan de leerlingen van het Martinuscolle-
ge samen met hun gasten koken. Om van 
elkaar te leren. 
Elkaar te leren kennen. 

Maarten Jong

Elkaar leren kennen

Madeira. Foto aangeleverd
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FysioSport WFO viert 25 jarig jubileum!!

Team FysioSport WFO (Jaap en Dik ontbreken op de foto). Foto aangeleverd

Fysiotherapiepraktijk Fysio-WFO viert in 
de maand mei het 25-jarig jubileum van de 
FysioSport.
FysioSport is naast het behandelen van 
patiënten in de fysiotherapiepraktijk een 
tweede onderdeel van het bedrijf, waar 
mensen met een programma kunnen trai-
nen, dat opgesteld is door een fysiothera-
peut. Aan de hand van een (fysiotherapeu-
tische) intake en onderzoek wordt het 
programma opgesteld, waarbij rekening 
gehouden wordt met de doelen, mogelijk-
heden en beperkingen van de cliënt.  De 
trainingen worden aangeboden in vaste 
groepjes, waarbij continue deskundige be-
geleiding aanwezig is. Plezier in bewegen 
is belangrijk. Het is niet voor niets dat er 
klanten zijn, die al meer dan 20 jaar trai-
nen bij FysioSport WFO. 

In 1997 is fysiotherapiepraktijk Fysio-
WFO met FysioSport gestart in de Dars. 
Dit was in de fitnessruimte boven, met 
uitzicht op de tennishal. Ook mocht Fysio-
WFO gebruikmaken van de fitnessruimte 
voor fysiotherapeutische revalidatie.

Al snel bleek dat er steeds meer animo was 
voor het gebruik van de fitnessruimte, zo-
wel voor de FysioSport, als voor de revali-
datie. Bij een overname van de Dars door 
nieuwe eigenaren, kwam het aanbod om 
de oude bowlingbaan over te nemen als 
eigen trainingsruimte. Dit paste perfect bij 
Fysio-WFO, want de bowlingbaan was 
naast de praktijkruimte. Na een grondige 
verbouwing, met plaatsing van nieuwe ra-
men, plafond , vloeren, enz. is de trai-
ningsruimte volledig ingericht met fitnes-
sapparatuur, voor zowel kracht als condi-
tie en veel oefenmateriaal voor functioneel 
trainen. Dit werd in 2000 gerealiseerd.

Voor jong en oud, patiënt en cliënt, zowel 
voor mensen die niet of wel beperkt zijn in 
hun bewegen, kan Fysio-WFO en Fysio-
Sport voor alle doelgroepen een gepast 
oefen- en trainingsprogramma bieden.  

Voor interesse in ons FysioSport-pro-
gramma kunt u contact opnemen via de 
telefoon: 0228-582270 en/of
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

Jubilarissen bij Excelsior

Voorste rij: Renate Bos (12,5 jaar), Britte Hoogland (25 jaar), Gertruud Hovenga 
(12,5 jaar) en Natasja Deubel (25 jaar). Achterste rij: Chris Schouten (40 jaar), John 

Commandeur (40 jaar), Paul van Stralen (25 jaar), Ralph Ruijs (12,5 jaar), Ruud Sijm 
(65 jaar), Willie de Weerd (12,5 jaar) en Riet van der Thiel (50 jaar). Niet op de foto: 

Dennis Koelemeijer (25 jaar). Foto aangeleverd

Tijdens de jaarvergadering van afgelopen 
donderdag zijn maar liefst 12 jubilarissen 
in het zonnetje gezet met een speldje en 
oorkonde voor het lidmaatschap, varië-
rend van 12,5 tot maar liefst 65 jaar! Bij het 

themaconcert van afgelopen maart werd 
het al kort opgenoemd en mochten ze al 
een bos bloemen ontvangen, kreeg ieder-
een een woordje van de voorzitter en een 
speldje met oorkonde uitgereikt.

Doelvrouw Eva Jansma (uit Andijk) zal het 
komend seizoen weer in het vertrouwde 

SEW-tenue tussen de palen staan. De 
19-jarige Jansma keert na twee seizoenen 
terug van VOC. Daarvoor heeft zij een 
groot deel van de jeugdopleiding van Eva 
Jansma geeft aan veel zin te hebben in haar 
terugkeer bij WF SEW. “Ik heb veel zin om 
weer aan de slag te gaan bij SEW en om 
weer te spelen met alle meiden waar ik 
zolang mee heb gespeeld in de jeugd bij 
SEW.

Echt veel ervaring heb ik niet kunnen op-
doen bij VOC door corona en een kruis-
bandblessure. Sinds januari ben ik weer 
minuten aan het maken. Wel heb ik enorm 
veel geleerd van deze periodes. Mijn ge-
duld is echt op de proef gesteld.
Ik hoop komend seizoen veel minuten te 
mogen maken op het hoogste niveau!”.

Eva Jansma. Foto aangeleverd

Keepster Jansma keert terug bij SEW


