
Wandelen is vandaag de dag zeer populair. 
Zowel jong als oud genieten volop van een 
heerlijke wandeling. Het is een vorm van 
ontspanning en het is gezond om er hele-
maal lekker even tussen uit te gaan.
Wij als IJsclub hebben voor u weer een prach-
tige wandelroute uitgestippeld van 8 of 15 
km. Met mooie vergezichten, door natuurge-
bieden en het oudste stukje van Andijk. Het is 
een prachtige route, zoals u van ons gewend 
bent. 

Vertrekpunt
Het vertrekpunt is en blijft bij ‘Zorgboerderij 
de Tulp, Kleingouw 151 te Andijk. De wande-
ling is voor jong en oud prima te doen. De 
tocht gaat voornamelijk over verharde paden 
en/of fietspaden. Er zijn ook rustpunten op-
genomen in de route, waar u kunt genieten 
van een kop koffie of thee en een versnape-
ring (1e kop koffie/thee gratis). 

Goed doel
Ook dit jaar loopt u niet voor uzelf, maar heb-
ben wij nieuw materiaal voor onze eigen IJs-
club als DOEL. De IJsclub -met name het 
jeugdschaatsen- heeft een aantal wensen die 
we op deze  manier hopen te verwezenlijken. 
Schaatsrekjes, waarmee onervaren schaatsers 

de eerste slagen kunnen oefenen zijn al enige 
tijd een onvervulde wens. We hopen dat u al-
len meeloopt en daardoor meehelpt.

Alle info op een rij
Wandelafstanden zijn 8 of 15 km. Datum:  
zondag 28 april Vertrek- en eindpunt: Zorg-
boerderij de Tulp, Kleingouw 151 te Andijk. 

Starttijd: vanaf 09.00 uur t/m 11.00 uur. Par-
keren gratis. Kosten: t/m 15 jaar: € 3,00, vanaf 
15 jaar: € 6,00. Leden van IJsclub Andijk 
krijgen op vertoon van hun kaart € 1,00 kor-
ting. De website www.ijsclubandijk.nl is tijde-
lijk uit de lucht. U kunt bellen of e-mailen met 
Piet de Vries op denieuwebakkerij@hotmail.
com of 0228-591556

IJsclub Andijk organiseert op zondag 28 april 
weer de “Tulpenwandeltocht”

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. di. 09-04 Benningbroek 

en do. 18-04 Andijk.

Er zijn prachtige wandelroutes uitgestippeld van 8 of 15 kilometer. Foto: KD/De Andijker

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Vorige week stond onder 
deze foto op de voorpagina 
dat het Theo Berkhout was. 
Dat moest natuurlijk Theo 
Hauwert zijn. Onze excuses

Sinds 1991 is Peter Jansma (54) in 
functie als brandweerman. Hij 
beoefende de functies van bevel-
voerder, chauffeur/pompbedie-
ner, manschap, oefenleider en 
brandweerchauffeur. Binnen het 
brandweerkorps ontwikkelde hij 
zich tot leidinggevende. In 1994 
werd hij opgeleid tot gaspakdra-
ger binnen korps Andijk vanwege 
aanwezigheid van chloor in de 
drinkwaterproductielocatie van 
het drinkwaterleiding bedrijf, 
PWN. Van 1995 tot de opheffing 
in 2008 zette Jansma zich in als 
brandweerduiker en vanaf 2005 
ook als duikploegleider binnen 
het korps van Andijk. 
Hij deelt zijn ervaringen met 
nieuwe vrijwilligers en hielp als 
mentor bij de opleiding van aspi-
ranten.
 
Robert Werkhoven (53) is sinds 
1991 brandweerman in de func-
tie van bevelvoerder, chauffeur/
pompbediener, instructeur, man-
schap, oefenleider en brandweer-
chauffeur. 
In 1994 werd hij opgeleid tot gas-
pakdrager. Toen nog noodzake-
lijk voor het PWN, later als gas-
pakdrager voor het regionaal 
gaspakteam van veiligheidsregio. 
Werkhoven volgende eveneens 
een duikcursus en was leider van 
de duikploeg tot 2008 wanneer 

het duikteam opgeheven wordt.  
Robert Werkhoven is actief be-
trokken bij demonstraties door 
de brandweer of het geven van 
voorlichting en alles waar de 
brandweer bijdraagt in de Andij-
ker samenleving. 

Van 2002 tot 2008 was de hij on-
dercommandant van het brand-
weerkorps Andijk als adjunct-
hoofdbrandmeester. In die func-
tie ondersteunde en verving hij 
de commandant. Ook maakt hij 
deel uit van de brandraad, het 

operationeel management van 
het korps. 

De heer Bertus Wubs (49) kwam 
op 1 september 1993 bij de 
brandweer en is meer dan 25 jaar 
vrijwillig brandweerman bij de 
brandweerpost in Andijk. Dit in 
de functie van bevelvoerder, 
chauffeur/pompbediener, in-
structeur, manschap oefenleider 
en brandweerchauffeur. In 1994 
werd hij opgeleid tot gaspakdra-
ger binnen korps Andijk. Hij 
deelt graag zijn ervaringen met 

nieuwe vrijwilligers en helpt hen 
wegwijs te maken in de brand-
weerorganisatie. Sinds 2010 is hij 
actief als AED burger hulpverle-
ner maakt hij zich sterk voor het 
succesvolle regionale project 
burgerAED in Andijk en later in 
de gemeente Medemblik.

De heren Jansma, Werkhoven en 
Wubs hebben zich meer dan 25 
jaar onbaatzuchtig ingezet voor 
de (gemeentelijke) brandweeror-
ganisaties (van Andijk, Medem-
blik en de VRNHN) ten behoeve 

van de openbare orde en veilig-
heid in de samenleving van An-
dijk en omgeving. Vanwege hun 
verdiensten ontvingen ze uit 
handen van burgemeester Frank 
Streng de onderscheiding als Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Lintje voor drie brandweervrijwilligers korps Andijk

V.l.n.r. Robert Werkhoven, Bertus Wubs, burgemeester Frank Streng, Peter Jansma en  
Eric Prins (postcommandant).  Foto: Theo Annes.

Foutje
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 7 april 10.00 uur: 5e 
zondag van de 40-dagentijd. 1e 
Communiefeest.
Feestelijke viering, waarin 16 kin-
deren hun 1e Communie zullen 
doen; zang samen met het AOW-
jongerenkoor; voorgangers: pas-
tores P. Piets en A. Dekker.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Alle communicanten en hun fa-
milie een hele mooie, bijzondere 
dag toegewenst!

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 7 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. ten Hoopen te Den Haag
19.00 uur ds. R. Vos te Lelystad

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Hanneke Borst uit Enkhuizen   
 Pianist: Johan Gootjes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer 

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Feestelijke 1e communieviering, pastores P. Piets en  
 A. Dekker, AOW-jongerenkoor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Tom de Lange

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering op donderdag 25 April 2019.
Locatie: Cultura te Andijk. Aanvang 20.00 uur.

Agenda
1. Opening en mededelingen;
2. Notulen, Algemene vergadering van 19 April 2018;
3. Jaarverslag 2018;
4. Financieelverslag 2018;
5. Verslag Kascommissie/verkiezing kascommissie 2020;
6. Verslag Stichting Uitvaart Deposito’s;
7. Rondvraag en sluiting.

De notulen en het �nancieel jaarverslag liggen vanaf
19.45 uur ter inzage.

Wij nodigen u uit om deze vergadering bij te wonen.

Verhuisd: W. Hovenga
  Sint Jozef, kamer 123
  De Gouw 2, 1693 DC Wervershoof

Kakoe kinderwinkel heeft nog 
heel veel 2e hands spullen die nog 
verkocht mogen worden. Op za-
terdag 6 april van 09.00 uur tot 
15.00 uur is er daarom een ver-
koop op Kleingouw 43 in An-
dijk.  Ook huishoudelijke spullen 

staan er te koop.
Een deel van de opbrengst wordt 
geschonken aan een goed doel.

Gratis inbreng of gratis op halen 
van kinderspullen die u zelf niet 
verkocht krijgen, is mogelijk. 

Let op: Dijkprint is in week 18 
(van zondag 28 april t/m zondag 5 mei) 

alléén op afspraak geopend! 

Tel.: 59 29 34 of info@dijkprint.nl

Maandagmorgen kwamen er di-
verse kinderen op de Bangert-
school met een vuilniszak bij 
zich.
Er kwamen positieve reacties 
binnen; met zijn allen houden we 
de school netjes!
Maar ook: wat is dit nu weer! Ik 
heb 3 kinderen en ik kan echt 
geen 3 vuilniszakken kwijt in 
mijn bak! Bij de entree van school 
stonden 2 juffen met een vuilnis-
zak aan, waarop geschreven 
stond: 1 april!!!!

Zo begonnen we met een lach 
aan de nieuwe week.

Onderstaande mail is voor het 
weekend naar de ouders ver-
stuurd.

Beste ouders, 

Afgelopen periode zijn we druk 
bezig geweest met het opruimen 
van de school. 
Er zijn inmiddels 4 containers af-
gevoerd. Er is nog wat klein restaf-
val wat we niet meer kwijt kunnen 
en een vijfde container valt buiten 
ons budget. 
We willen u daarom vragen om 
maandag a.s. een vuilniszak aan 
uw kind mee te geven, waar we 
ons restafval in kunnen verzame-
len. We hopen dat u wil meewer-
ken en deze zak thuis in de daar-
voor bestemde container wil gooi-
en. We realiseren ons dat dit een 
ongebruikelijke vraag is, maar u 
zou ons er erg mee helpen. 
Zo zorgen we samen voor een op-
geruimde school! 
Met vriendelijke groet, 
Linda Blok

Foto: aangeleverd

1 april!In drie rondes is er gestreden 
voor de lente kampioen en eerste 
is geworden Lucia vd Klashorst 
met 247 punten, tweede werd 
Anneke Berkhout met 241 pun-
ten en derde Aafke Bankert 239 
punten.

Komende week zijn de Neder-
landse Kampioenschappen in 
Venhuizen en na de voorrondes 
is op  zaterdag 6 april de finale.
Wij wensen onze leden veel suc-
ces.
Het bestuur

Anneke, Lucia en Aafke. Foto: aangeleverd

Kolfclub ‘de Vrouwenkliek’

Verkoop Kakoe kinderwinkel

Gevonden:
(Fiets) sleutel gevonden bij 
de bushalte nabij de Lidl. Op 
te halen bij de redactie van 
de Andijker, geopend op 
werkdagen van 9.00 tot 
13.00 uur.

Blauw en gele kinder-
fiets, deze staat ge-
parkeerd bij ons kan-
toor op de Industrie-
weg 1.
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WEER VEEL BELANGSTELLING 
MAAND VAN HET TESTAMENT

Met een levenstestament en een ‘slim’ testament regelt u alles goed. 
Het maken van een (levens)testament is iets, dat vaak op de lange 
baan wordt geschoven. Toch is het van belang om uw wensen goed 
op papier te zetten. Het voorkomt een hoop zorgen voor diegenen 
die u lief heeft. Graag informeren wij u tijdens onze lezingen over 
wat er allemaal mogelijk is om te regelen en wat fiscaal slim is.
 
In het kader van het nemen van de eerste stap om de zaken goed 
op papier vast te leggen, zullen wij u tijdens de bijeenkomsten 
informeren over de mogelijkheden die het levenstestament biedt, 
om in geval van bijvoorbeeld ziekte te regelen wie er namens u 
mag handelen, indien u dat zelf tijdelijk of langdurig niet zou kun-
nen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw bankzaken, uw onderneming 
of op medisch gebied. Verder geven wij uitleg over hoe u met een 
‘slim’ testament of op andere wijze een besparing van belasting zou 
kunnen bereiken.

Afgelopen dinsdag was weer de eerste lezing van de Maand van het 
(Levens)Testament. Er was veel belangstelling voor het “slimme tes-
tament”. Wilt u hier ook meer over weten, er volgen nog lezingen 
op:

Dinsdag 9 april   Café 70, De Goorn
Donderdag 18 april  De Nadorst, Blokker
Dinsdag 23 april  Stam, Wognum
Donderdag 9 mei  ’t Keetje, Lutjebroek
Dinsdag 14 mei   v.d. Valk, Hoorn

GRATIS INLOOP: 
09/04 Benningbroek van 
9-17 en 19-21 uur. 

Op afspraak is kantoor 
Andijk ook op zaterdag 
geopend.

Els van den Bosch

Chinezen

Maar liefst 701 mensen 
hebben op mij gestemd 

bij de Waterschap verkie-
zingen van twee weken 

geleden. Ik wil u hiervoor 
hartelijk danken! De dag 
van de verkiezingen ging 
ik om boodschappen in 

winkelcentrum Beldershof. 
Bij herhaling spraken 

inwoners mij aan. “Ik heb 
op jou gestemd, ik ga op 

jou stemmen, ik heb jouw 
hokje rood gekleurd”. 

Gebruikelijk word ik aan-
gesproken over ontplofte 
afvalbakken, loshangende 
armaturen van lantaarn-
palen, dyslexiezorg, een 

speelplein en de laatste tijd 
veelvuldig over het zonne-
park in Andijk Zuid. Niet 
zo zeer over de panelen 

zelf, maar over de ontwik-
kelaar.  “Die Chinezen” 

krijgen deze klus en strij-
ken de subsidie op, in de 

beleving van inwoners. Ten 
eerste: de ontwikkelaar 
ChintSolar/Astronergy 

is een wereldwijd opere-
rend bedrijf met een eigen 

vertegenwoordiging in 
Amsterdam die samen-

werkt met lokale experts. 
Ten tweede; wij kunnen 

geen regels maken ter pro-
motie van onze lokale eco-
nomie. Centraal staat dat 
we van doen hebben met 
aanbestedingsregels waar 
we ons aan moeten hou-

den. Een sporthal in onze 
gemeente per definitie laten 
bouwen door een aannemer 

uit de regio? Dat is niet 
toegestaan. En wat als we 
dit nu eens omkeren? Dat 

zou bijvoorbeeld betekenen 
dat de stratenmaker uit 

Medemblik geen klus meer 
kan krijgen in Leiden, de 
aannemer uit Andijk geen 
opdracht in Amstelveen 
krijgt, de Wervershover 

bloemkoolteler geen 
perceel in Spanje mag 

beplanten met kool en de 
leliekweker geen lelies in 

Frankrijk zou mogen plan-
ten. Voorkeur uitspreken 

voor lokale ondernemers is 
nog niet zo eenvoudig en 
naar mijn opvatting onge-

wenst.

Heeft u het al in uw agenda gezet??

Toneelvereniging KNA speelt 
voor u de klucht Chaos 

geschreven door Hugo Renaerts, geregisseerd door Marjan Harders

De spelers van een toneelvereniging zijn tevreden over de 
generale repetitie, maar de regisseur denkt daar heel 

anders over. Zal de uitvoering vlekkeloos verlopen?

Vrijdag 12 april en zaterdag 13 april
Dorpshuis Centrum aan Sportlaan 1, Andijk

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur

Entree: € 8,00 vanaf 13 jaar / 
        € 6,00  t/m 12 jaar 
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Claude en Marie Verneuil komen 
uit een katholiek gezin uit de 
grote provinciale bourgeoisie en 
zijn beide erg conservatief. Ze 
zijn echter wel altijd ruimden-
kend geweest. Maar het was even 
slikken toen hun eerste dochter 
trouwde met een moslim, hun 
tweede met een Jood en de derde 
met een Chinees. 
Hun hoop dat hun laatste doch-
ter toch voor de kerk gaat trou-
wen wordt versterkt wanneer ze 
een brave katholieke jongen ont-
moet. 

Woensdag 10 april. Inloop om 
19:30 uur, de film start om 20:00 
uur. Toegang is gratis. Koffie/
thee €1.50

Op zondagmiddag 14 april a.s. 
geeft de uit Barcelona afkomstige 
zangeres Mónica Coronado sa-
men met gipsyflamenco gitarist 
Manito een concert in De Kapel. 
Met hun warmbloedige voorstel-
ling ‘Melodías del Corazón’ 
neemt dit tweetal de luisteraar 
mee naar een wereld vol passie, 
weemoed en hartstocht. 

Bij de concerten krijgt Monica 
met haar temperament het pu-
bliek snel op het puntje van de 
stoel. Manito weet met zijn virtu-
oze spel haar altijd te stimuleren 
het onderste uit de kan te halen. 
Dit optreden belooft één en al 

vuur! Mónica Coronado be-
geleidt zichzelf op gitaar. Met 
heldere stem zingt zij haar verha-
len, verzameld en beleefd in haar 
zwervend bestaan als muzikant. 
Manito’s vurige spel is intuïtief en 
rijk aan diverse stijlen en invloe-
den. Zijn naam is een directe 
verwijzing naar de Franse gitaar-
legende ‘Manitas de Plata’ 

De Kapel, Middenweg 48, 1619 
BN Andijk. Aanvang 15.00 uur - 
entree €10,-.

Reserveren: Jan Gorter, tel: 0228-
592957, e-mail: jangorter58@
gmail.com  

Filmavond in De Kapel

Mónica en Manito. Foto: aangeleverd

Spaans temperament in De Kapel

6 April kom in de kas! 
Sandra’s plantjes en RW Houtidee 
zijn ook open.

Gedeputeerde Laanweg 1, Andijk
Geopend van 9.00  tot 16.00 uur.

‘NOCHES DE MÚSICA Y TA-
PAS!’
Nog 2 dagen en dan is het zover. 
Het orkest is er klaar voor, het 
‘terras’ aangekleed en Peter heeft 
de tapas klaar staan.
Op vrijdag 5 april om 20.00 uur 
wordt de avond geopend met het 
Spaanse volkslied en dat is de af-
trap van 2 muzikale avonden met 

Spaanse muziek, tapas en een 
drankje. In 3 sessies neemt Excel-
sior u mee in mediterrane sferen 
met een grote variëteit in de mu-
ziek.
Voor vrijdag 5 april zijn nog kaar-
ten verkrijgbaar maar zaterdag 6 
april is helemaal uitkocht. 
Kaartverkoop: www.excelsior-
andijk.nl of 06-4139 6917.

‘NOCHES DE MÚSICA Y TAPAS!’

Nog maar een paar dagen en dan 
is het zover KIDSDAG 2019!! We 
hebben een plein met heel veel 
leuke kramen met allerlei leuke 
doe-dingen, koopjes, lekkernijen, 
noem maar op! Denk hierbij aan 
zelf taartjes/cakejes maken bij de 
kraam van Tante Cornelia, 
schminken door De Schoof en 
een speurtocht langs alle winkels 
en natuurlijk nog meer.. Tussen 
12-16 uur zal deze dag gehouden 
worden op het Raadhuisplein bij 
winkelcentrum De Molenhoek. 
En wat wij helemaal bijzonder 
vinden is dat er dit jaar een ker-
misattractie van de familie Blok-
ker. (staan ook elk jaar op kermis 
Wervershoof.

De winkeliers zijn een klein 
beetje van slag, want de broden 
van bakker Swart die staan bij.....?  
En de verfpotten van Verlaat Spe-
ciaalzaak nee je gelooft het niet 
die staat nu bij...…..? En de zon-

nebrillen van Schouten, die zie ik 
nu bij...……? Er klopt echt hele-
maal niets meer van.
Zet je speurneus dus op en maak 
je speurkaart vol en ga na afloop 
naar Poolse Delicatessen Bociek 
en haal daar een smakelijke ver-
rassing op. Voor alle kinderen ligt 
er een kleurplaat bij de winkels 
klaar en die kan ingeleverd wor-
den bij Scoobie Doo uiterlijk za-
terdag 6 april en wie weet ben jij 
de prijswinnaar.

Kom dus kijken en beleven!!

En vergeet je vooral niet op te 
geven voor de Bootcamp bij Ef-
fies naar Knijn (in de winkel of 
via info@inktsnel.nl)!!!

Tot zaterdag 6 april!

Zaterdag 6 april: Kids-dag
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Vrijdag 5 en  
zaterdag 6 april 
 
Cultura 
Kleingouw, Andijk 
 
Aanvang 20.00 uur 
 
Toegang: 
  Regulier € 17,50 
  Vrienden € 15,- 
 (max 2 kaarten) 
 
www.excelsior-andijk.nl 

Muziekvereniging 
Excelsior Andijk 

presenteert: 

‘NOCHES DE 
MÚSICA Y TAPAS!’ 

ZATERDAG UITVERKOCHT! 

Dinsdagavond 26 maart kwamen er 20 mensen bijeen in het Ci-
troën museum van Edwin Groen aan de Gedeputeerde Laanweg.
We werden welkom geheten door Edwin met koffie/ thee en een 
koek.
Edwin wilde ons er van overtuigen dat dit het mooiste museum 

Edwin Groen bij een van de vele Citroën exemplaren. 
Foto aangeleverd

E(e)n(d)ig uitje bij Citroën museum
van Andijk was. ( Of had hij het over Nederland?)

Na een uitleg over hoe deze gekte rond het verzamelen 
van  “de lelijke eend”  is ontstaan,  gingen we onder 
begeleiding van Edwin het museum in. We stonden stil 
bij verschillende juweeltjes en echt lelijke exemplaren,  
maar door de mooie verhalen en leuke anekdotes die 
erbij verteld werden kwamen de automobielen als het 
ware tot leven. De eerste en dus oudste eend van ons 
land, een auto met 2 motoren, 1 voor en 1 achter, maar 
wat werd nu als voorkant gezien? 
De groene eend van Sjakie uit Flodder, een postwagen 
eend, en ook 2 “ zoek de verschillen” identieke eenden.
Ook stond er een uitgebrande eend, waar de meeste 
mensen misschien andere gedachte bij hebben.
Naast de liefde voor de 2CV6, waren er ook andere 
pareltjes te bewonderen van andere automerken en de 
verzameling brommers was ook indrukwekkend. 
De lelijkste deux chevaux , in de ogen van Edwin, had 
de kleur van zijn achternaam; echt mooi van lelijkheid.
Door de mooie verhalen van onze gastheer, die vaak 
iets persoonlijks kregen door de namen van de toe-
schouwers te gebruiken, hebben we genoten van dit 
prachtige koopje die we op de veiling van Sarto hadden 
gekocht.
De slotvraag van onze bevlogen museumdirecteur was 
nog of we zijn mening deelde: dit museum is inder-
daad het mooiste museum die Nederland rijk is.
Ik denk dat Edwin nog wel even geteld heeft of inder-
daad alle 20 gasten wel het pand verlieten, het zou zo-
maar kunnen zijn dat er nog iemand zich stond te 
vergapen bij 1 van die prachtige brommers…..

Edwin,  bedankt voor je gastvrijheid en verzorgen van 
deze onvergetelijke avond,
namens iedereen die aanwezig was. In gepaste stijl 
verlieten wij het parkeerterrein, waar we nog even 
zwijmelend naar de e(end)talage keken…..
Jacquelien Haakman 

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

Door omstandigheden hebben we helaas niet 
kunnen biljarten. Dit komt gelukkig niet al teveel 
voor. Zoetjes aan loop ik naar het verslagje num-
mer 1200, nog drie weken te gaan, dan stop ik 
ermee, over en sluiten.
De slotzin is;  “Geen doel is te ver, 
als je plezier hebt in wat je doet”. 

I.v.m. Pasen 
kopij en advertenties voor de 
krant van 24 april (week 17) 

graag aanleveren vóór 
donderdag 18 april, 14.00 uur!

Ons kantoor is op maandag 22 april 
(tweede Paasdag) gesloten!

Een podotherapeut kan je helpen, wanneer je klachten ervaart tijdens het 
bewegen. Misschien heb je een blessure (gehad), of wil je juist voorkomen dat je 
klachten krijgt. In alle gevallen ben je bij Expert Movement (Sport-) Podotherapie 
aan het juiste adres!

Beste behandelmethode
Door middel van een grondig onderzoek wordt er 
gekeken naar de oorzaak van je klachten en met 
behulp van 4 camera’s wordt je manier van lopen 
onderzocht. Vervolgens bekijken we samen wat 
voor jou de beste behandelmethode is. Dat kunnen 
zolen zijn, maar bijvoorbeeld ook een schoenadvies 
of doorverwijzing naar een andere behandelaar.

Neem vrijblijvend contact op
Heeft u vragen of wilt u meer info? Neem vooral contact op. 
Monique Gieske, info@expertmovement.nl, (0228) 72 69 11
of kijk op www.expertmovement.nl Graag tot ziens.

WE LATEN JE WEER BEWEGEN

Expert Movement 
(Sport-) Podotherapie 
is in 2019 opgericht door 
(sport-)podotherapeut 
Monique Gieske

Nieuw in 
Hoogkarspel
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Husqvarna Riders uit de 
100-serie bezitten alle 
echte Rider kenmerken, 
maar in een compacter 
en flexibeler ontwerp. 
Ideaal voor kleinere ga-
zons.

Nog een paar echte Husqvarna Riders uit 2018 
met een mooie korting !!

Rider 112 C5 6 versnellingen 
van € 2999,- 

Nu voor € 2650,-  incl. btw

Rider 112 C hydrostaat 
van € 3399,- 

Nu voor € 2995,-  incl. btw

Demian (10 jaar) en Quinten (7 
jaar) Timmermans zijn broers. 
Ze zijn beiden gek op voetbal-
len, het liefst de hele dag. In 
Andijk West is het alleen erg 
lastig om dichtbij huis goed te 
kunnen voetballen. Daarop na-
men de jongens in het voorjaar 
van 2018 contact op met de ge-
meente Medemblik. Daarover 
kon u in de Andijker toen al le-
zen.

 In mei 2018 kwam wethouder Fit 
naar de jongens toe. Zij gaf aan 
het een goed initiatief van Demi-
an, Quinten en hun vriendje 
Goos te vinden en zegde toe de 
wens te bespreken binnen het 
college. “Helaas is die aanvraag 
een beetje onderop de stapel ge-
raakt en komen we er nu pas aan 
toe,” vertelt de buitendienst van 
de gemeente.

Kijken op locatie
Afgelopen week zijn drie mannen 
van de gemeente langs geweest 
om samen met Demian, Quinten 
en hun vriendje Goos bij het ter-
rein van de Krimper te kijken 
naar mogelijkheden. ”Het plein 
bij gymzaal ‘De Krimper’ is vaak 
glad door het mos dat er groeit en 
er ligt vaak hondenpoep.  Als je 
valt haal je je open aan het harde 
asfalt en er blijven lang plassen 
staan,” is de klacht van de voet-
ballertjes. 
De mannen zagen op dit veld bij 

de Krimper wel mogelijkheden. 
“Maar niet direct voor de korte 
termijn.” 

Aanpassingen kunnen best
“Een paar bomen staan sowieso 
te dicht op elkaar en die takken 
schuren. Daar zouden er dus een 

aantal van gekapt kunnen wor-
den wellicht. Dat geeft ook meer 
licht en daardoor verdwijnt een 
deel van het mos vanzelf en dro-
gen de plassen sneller. Maar dit 
kost tijd en voorbereiding. Er zal 
ook gekeken moeten worden 
naar de andere gebruikers van dit 

terrein zoals bijvoorbeeld de 
school/gymles. Het financiële 
plaatje moet ook zorgvuldig be-
keken,” aldus de werklieden. “Een 
pannakooi zoals de jonge voet-
ballertjes wensen is inderdaad 
geweldig, maar kost al snel 90 tot 
100.000 euro.”

Kernvisie 
“In Andijk is best veel mogelijk-
heid om te spelen, maar de speel-
terreinen zijn versnipperd over 
de gehele lengte van het lintdorp 
Andijk. Er is een kernvisie nodig 
waarin de politiek en de bewo-
ners met elkaar tot haalbare plan-
nen komen met een lange ter-
mijn visie.”  Die samenwerking in 
een ‘kernvisie’is er nog niet, 
daarom is de kans dat er nu plots-
klaps een 100.000 euro vrij komt 
voor een pannakooi op West An-
dijk niet zo groot. “Daarbij ko-
men de kinderen uit de rest van 
de gemeente dan onmiddellijk 
met dezelfde vraag. Die willen we 
ook niet teleurstellen!” aldus de 
gemeente.

Wordt vervolgd
Het is jammer dat we niet onmid-
dellijk een pasklaar plan kunnen 
presenteren waar de jonge voet-
ballertjes hun droom in vervul-
ling gaat. Maar wel is er gesprek 
op gang gekomen en wordt er 
serieus gekeken naar mogelijkhe-
den voor de korte termijn in de 
zin van extra onderhoud en wat 
aanpassingen van het huidige ter-
rein en naar verbetering van de 
plek naast Sarto. Daarnaast komt 
er dus ook een groter plan, de 
zogenaamde ‘kernvisie’ en daarin 
komt deze wens -voor een prach-
tige speelplek voor jong en oud- 
zeker weer op te staan. Wordt 
vervolgd.

Demian, Quinten en Goos inspecteren het terrein bij de Krimper met de vertegenwoordigers van de 
binnen- en buitendienst van de gemeente Medemblik. Tekst en foto: OdB

Wordt vervolgd: ‘Voetbalplek gewenst ‘ op Andijk West
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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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

Andijk is een nieuwe fietshandel 
rijker. Op de Middenweg 54a 
heeft Kees van Stek een nieuwe 
winkel geopend. “Wij hebben al 
een winkel in Enkhuizen en in 
Hoogkarspel en nu breiden we uit 
met een derde pand op Andijk. 
Op deze manier zijn wij -in heel 
oostelijk Westfriesland- altijd 
dichtbij.”

Remco Kreeftmeijer –bedrijfslei-
der op de nieuwe locatie- zal sa-
men met een monteur aanwezig 
zijn in het nieuwe pand aan de 

Middenweg om alle klanten te 
voorzien van de juiste service. “U 
bent hier welkom met een fiets 
die u bij ons gekocht heeft, maar 
ook als uw fiets elders vandaag 
komt. Elke fiets is welkom! ”

Stukje Historie
“Dekker Tweewielers bestaat al 
ruim 80 jaar. Vader Dekker en 
zijn zoons hebben jarenlang di-
verse fietsenwinkels in Enkhui-
zen gehad. “In 2009 heb ik de 
zaak overgenomen, “ aldus Kees. 
“Langzaam maar zeker breidt het 

bedrijf zich uit. In 2015 is de zaak 
van Molenaar uit Hoogkarspel 
overgenomen. Ook de West-
Friese Vuurwerkhal is inmiddels 
van mij. De nieuwste uitdaging is 
dus de derde fietswinkel, nu op 
Andijk. Andijk is een groeiend 
dorp. Met de diverse nieuwbouw 
komen er weer steeds meer jonge 
gezinnen bij. Ook de aanwezig-
heid van het vakantiepark maakt 
dat wij onze activiteiten graag 
naar deze plek uitbreiden. Veel 
‘oude’ Andijkers fietsen graag, al 
dan niet met elektrische onder-
steuning.  Wij denken dat wij 
echt iets toevoegen en hebben 
zin in deze nieuwe kans!”

Bekende merken
Dekker Tweewielers heeft veel 
nieuwe fietsen voor u, van be-
kende merken zoals Batavus, 
Sparta, Gazell, Pegasus en Qwic. 
“We hebben het hele assorti-
ment, voor de allerjongste tot en 
met de speciale fietsen kunt u bij 
ons terecht. De kleinsten begin-
nen met loopfietsjes en met zij-
wieltjes, daarna komen de jeugd-
fietsen en stadfietsen en de ‘moe-
derfietsen’ met diverse kinderzit-
jes. Ook e-bikes hebben wij vol-
op. Ook voor de specialere uit-
voeringen zoals een bakfiets of 
een duo-fiets bent u bij ons aan 
het juiste adres, ” licht Remco toe. 

“Doordat wij meerdere locaties 

hebben, zijn er veel fietsen snel 
uit voorraad leverbaar.”

Onderhoud en service
De diverse gediplomeerde mon-
teurs kunnen elke fiets voor u re-
pareren. Kleine reparaties, groot 
onderhoud, nieuwe onderdelen? 
Met een deskundig oog wordt u 
fiets weer in orde gemaakt. “We 
hebben een haal en brengservice. 
Vraag ons gerust naar de moge-
lijkheden,” vertelt Kees. “Doordat 
we meerdere locaties hebben, is 
er altijd tijd en ruimte om elke 
fiets te repareren.” Naast nieuwe 
fietsen en gebruikte rijwielen, 
zijn er ook vele accessoires te 
koop. Nieuwe bel nodig, op zoek 

naar ruime fietstassen? Er is een 
groot assortiment aanwezig. 

Openingactie
De winkel op Andijk gaat officieel 
open op 9 april. Vanaf dat mo-
ment is iedereen welkom om 
kennis te maken en zich te laten 
adviseren. De koffie staat klaar, 
dus loop gerust even binnen. 
Voor de eerste kopende klanten is 
er een aardige attentie. ” Deze 
openingsmaand hebben we di-
verse mooie acties voor u. In de 
advertentie leest u daar meer 
over. Maatwerk is belangrijk, dus 
laat u vooral goed voorlichten 
over de voor u meeste geschikte 
fiets.” 

Kees van Stek met Dekker Tweewielers naar Andijk

Kees van Stek (l) en Remco Kreeftmeijer starten een nieuwe uitdaging 
met een pand op Andijk aan de Middenweg 54a.  

Foto en tekst:OdB/De Andijker

Dekker Tweewielers vindt u niet alleen in Enkhuizen en Hoogkarspel 
maar vanaf 9 april ook in Andijk. 

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl
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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

Kapster & Bruidsmake-up
PK Hair & Make-up • Buttervin 64 Andijk

06 11 73 88 60 • patty_kooij@hotmail.com

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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Het is lekker druk bij Carteam Autoservice 
en Caravancenter Peerdeman. Martin, 
Rob en de monteurs zijn druk aan het werk 
in de werkplaats met de campers, caravans 
en auto's en Ellen en Martine staan in de 
winkel. Het officiële kampeerseizoen gaat 
weer van start en om alles in kannen en 
kruiken te hebben en goed voorbereid en 
verzorgd op pad te gaan staat Carteam 
Autoservice en Caravancenter Peerdeman 
weer voor iedereen klaar. 

Maar niet alleen voor de campingliefheb-
bers, want zoals velen van u al weten staan 
Martin, Ellen, Rob en Martine bekend om 
de service en onderhoud van alle type au-
to's, caravans en campers en ook om de 
verkoop hiervan (nieuw en occasion).

Autoverkoop
In verband met de uitbreiding van de spe-
cialisatie van auto occasions, staan er meer 
auto's op het terrein aan de Bedrijfsweg 8 

in Grootebroek. “Voorheen stonden er 
meer campers en vroegen de mensen zich 
af of we nog wel aan autoverkoop deden en 
nu is het andersom”, lacht Ellen. Kortom, 
de verkoop geldt ook nog steeds voor cam-
per en caravan maar nu ook meer uitge-
breid voor de auto.

Ellen en Martine samen in de winkel
Sinds kort wordt Ellen in de winkel ver-
sterkt door Martine, de vriendin van zoon 
Rob. “We zijn niet alleen heel blij met 
Martine als schoondochter maar ook als 
vaste kracht in de winkel. Omdat we niet 
alleen praktische zaken maar ook techni-
sche onderdelen voor auto's, caravans en 
campers verkopen, moet je ook overal 
verstand van hebben. Het inwerken gaat 
prima en ze begint al aardig haar weg te 
vinden", vertelt Ellen. Van een schroefje of 
een spijker tot kastjes, deuren en onderde-
len voor een toilet, alles is in de winkel te 
koop. “En hebben we het niet in de winkel, 
dan kunnen we het bestellen”.

Automonteur gezocht
Niet te vergeten de service en het onder-
houd op alle merken en type auto's, cara-
vans en campers. Een apk of onderhouds-
beurt voor een auto, de opbouw van een 
camper inclusief levelsystemen, tv-scho-
tels, zonnepanelen en/of luchtvering: 

Martin en Rob draaien hun handen ner-
gens voor om. Omdat de zaken dan ook 
lekker vlot doorgaan in de garage bij Peer-
deman, zijn ze op zoek naar nog een auto-
monteur. “Wij zoeken een automonteur 
voor service en onderhoud van onze cam-
pers en auto's. Het liefst met affiniteit met 
de kampeerbranche, maar dit is geen pré”, 
aldus Ellen. Heb je interesse, neem dan 
contact op met Ellen Peerdeman via mail: 
info@autoservicepeerdeman.nl of bel 
naar (0228) 51 41 56.

Auto onderhoud plan en mobiliteitsser-
vice
Ook voor zekerheid voor onderweg heb-
ben Ellen, Martin, Rob en Martine de op-
lossing met de Carteam mobiliteitsservice. 
Dit houdt in: dag en nacht pechhulp en als 
je klant bent bij Peerdeman is dit het eerste 
jaar gratis. Hierna betaal je slechts € 35,- 
per jaar. Hiernaast hebben ze ook het be-
kende Auto Onderhoud Plan. Dit bete-
kent: apk, onderhoudsbeurten en pech-
hulp vanaf € 17,50 per maand, zodat je 
nergens geen omkijken meer naar hebt. 

Voor meer informatie hierover en over al-
les wat Carteam Autoservice en Caravan-
center Peerdeman te bieden heeft kijkt u 
op: autoservicepeerdeman.nl of caravan-
centerpeerdeman.nl.

Bij Peerdeman weten ze van aanpakken

Voor het 
COMPLETE 
onderhoud 
van uw: 

  Auto
  Caravan
  Vouwwagen
  Camper

Tevens: 
  Verkoop
  Onderhoud/reparaties
  Schadereparaties
  Ruilstation gas� essen
  Caravanmovers
  Voortenten
  Accessoiresshop
  Airco
  Occasions
  Zonnepanelen
  Satellietsystemen
  Luchtvering
   MA-VE 
levelsysteemdealer

Bedrijfsweg 8, 1613 DX Grootebroek
Telefoon (0228) 51 41 56

www.caravancenterpeerdeman.nl

Hét adres voor uw

CAMPERONDERHOUD
Als u het onderhoud 

van de opbouw
met een grote of kleine

onderhoudsbeurt combineert 
dan is de prijs van de 

opbouwonderhoudsbeurt

€ 100,- 
(i.p.v. € 125,-)

Bij Carteam Autoservice en Caravancenter Peerdeman staat het hele team voor u klaar. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Foto: Koos Dol
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In juni 2018 heeft popkoor Cantabile zijn 25 jarig ju-
bileum gevierd met een groot concert. Dit concert 
werd gepresenteerd met beelden van 25 jaar Cantabi-
le, een dansgroep, een rockband en diverse solisten, 
kortom het was een groots evenement.

Tijdens de oprichting 25 jaar geleden,  een spontane 
actie  van een aantal Andijkers, had het koor heel snel 
125 leden. Wat een enthousiasme, er werd een diri-
gent gezocht en dat werd Wim Broer, geen onbekende 
in Andijk en omgeving en we hadden als muzikanten: 
Sven Manshanden op piano, nu inmiddels bekend als 
de Piano Man, Eelco Webers op toetsen en Mark Kos-
ter op drums.

Vele concerten zijn gevolgd en het koor heeft lief en 
leed gedeeld.

Nu inmiddels 25 jaar verder gaat Cantabile weer voor-
uit, nieuwe pop nummers instuderen. Daarvoor zijn 
ook nieuwe leden welkom. Voorheen telde Andijk 
meerdere koren zoals Time spirit, het Mannenkoor en 
ga zo door. Er zijn dus vast oud leden van deze koren 
die weer willen zingen maar twijfelen om binnen te 
stappen; immers de leden van Cantabile kennen el-
kaar al heel lang en zullen ze de nieuwe leden wel op-
nemen in hun midden. Kom gewoon eens binnen 
stappen want natuurlijk zorgen we goed voor onze 
nieuwe leden want Cantabile is een zeer sociaal koor, 
die zorg draagt voor al zijn leden zowel nieuwe als 
oude.

Nieuwe inwoners uit Andijk en omstreken,  oud koor-
leden en iedereen die graag zingen wil zijn dus van 
harte welkom, want er is  geen betere integratie voor 

nieuwe Andijkers dan te komen zingen. In ons koor. 

Onze repetitie is op vrijdagavond in verenigingsge-
bouw Cultura van 19.30 uur tot 21.30 uur. Onze diri-
gente is Ingrid Schouten en ons vaste combo bestaat 
uit Henriette Dekker; piano, Dick van Berkum; toet-
sen en Adriaan de Leeuw; drums.

Op 7 april 2019 doet Cantabile mee met het korenfes-
tival in de Stek in Grootebroek. We zingen van 14.20-
14.40 uur en van 17.00-17.20 uur. Ons voorjaarcon-
cert wordt gehouden op vrijdag 17 mei in Cultura.   
Entree is € 7,50 incl. kop koffie of thee. Aanvang 20.00 
uur. Misschien een idee om te komen luisteren?

Cantabile organiseert een boekenmarkt op 7 septem-
ber a.s. en doet mee met het volkorenfestival op 27 
oktober a.s. Beide activiteiten worden gehouden in 
Cultura.

Loop eens binnen op vrijdag avond, je mag direct 
meedoen. Je hoeft niet voor te zingen, je hoeft geen 
noten te kunnen lezen. Plezier met elkaar door middel 
van zingen is het hoofddoel van ons Popkoor Canta-
bile en de 1e maand hoef je geen contributie te beta-
len.

In het geval dat je geen lid wilt of kunt worden dan is 
er de  mogelijkheid om je aan te melden als Vriend van 
Cantabile. Vanaf € 15,- per jaar of daarboven kun je al 
Vriend worden en  ontvang je  al de nieuwtjes over 
Cantabile. Het bedrag wordt een keer peer jaar afge-
boekt. Wilt  u dat wij het per maand afboeken, neemt 
U dan contact op met onze penningmeester.

Kom dus gauw eens kijken en doe mee!

Zing mee met 
Cantabile!

Op 7 april doet Cantabile mee met het korenfestival in de Stek in Grootebroek. Foto’s: Ed Mantel

DUS NIET LANGER GEWACHT 
MAAR TOT GAUW OP VRIJDAGAVOND HALF ACHT.
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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 

Met zeventien geprogrammeerde 
muziekstukken hadden de muzi-
kanten van Sursum Corda flink 
wat te doen. Andries de Haan 
had ze uitgezocht om de veelzij-
digheid van het orkest te testen 
en vervolgens te tonen aan het 
publiek. Van Intrada Festivo van 
componist Stephen Bulla tot aan 
het Italiaanse partizanenlied Bel-
la Ciao (uit de Netflixserie La 
Casa de Papel). Er was vooral 
heel veel variatie en muzikaliteit.

Voor de pauze waren de iets 
‘zwaardere’ werken geplaatst. In 
Purcellian Fantasia van Jan de 
Haan (‘geen familie’), waarin ook 
begrafenismuziek van Henry 
Purcell is verwerkt, moesten ei-
genlijk alle instrumentgroepen 
flink aan de bak. Ontspanning, 
voor muzikanten en publiek, was 
er door de prachtige bugelsolo 
van Paula Nijhuis in Thinking of 
you, met een lekker bossa nova-
ritme. Verder werd het fraaie Bal-
lad en Concertant, een ouder 
werk van Ted Huggens, gespeeld. 
Na het gedragen eerste deel, kon-
den diverse leden zich tonen in 
korte solo’s in het swingende deel 
twee. Three aspects of Kurt Weil, 
waarin de steden Berlijn, Parijs 
en New York en de muziek van 

Weil zijn verbonden, was het 
laatste stuk voor de pauze. Hier 
kon Miranda Harlaar zich onder-
scheiden op de altsaxofoon.

Na de pauze was er in de volle 
Dorpshuiszaal uitsluitend lichte 
muziek te horen, zoals popmu-
ziek, een stuk waarin de tunes 
van veel tv-programma’s ver-
werkt zijn en een solo van bari-
tonsaxofonist Peter Kruijver in 
Sugar Blues.

Sursum Corda huldigde ook de 
twee oudste leden van de vereni-
ging. Jan Groot (bugel) vanwege 
zijn zestigjarige lidmaatschap en 
Piet Zwagerman (esbas) omdat 
hij vijftig jaar lid is. Beide Andij-
kers speelden diverse instrumen-
ten, komen uit muzikale gezin-
nen en beide hadden of hebben 
familieleden in het orkest spelen. 
Voor beiden was er een bonds-
speldje en een oorkonde. ‘Ik rea-
liseer me dat andere leden me 
zien als ouder, maar zo voel ik me 
zelf niet. Ik ben nog steeds de-
zelfde’, aldus Zwagerman. Groot 
is ook nog enthousiast: ‘Ik ga nog 
steeds met plezier heen, al reali-
seer ik me dat ik niet nog eens 
zestig jaar lid kan blijven.’

ReumaNederland bedankt alle 
collectanten, comitéleden en in-
woners van Andijk voor hun 
grote inzet  en bijdrage aan de 
landelijke collecteweek. Tijdens 
de collecte van 18 tot en met 23 
maart 2019 hebben zij met elkaar 
in totaal 2.351,44 euro opgehaald.  
Met deze donaties kunnen on-
derzoeken worden gefinancierd 
die de oorzaak van reuma kun-
nen achterhalen en verbeterin-
gen in de behandelingen kunnen 
realiseren.  Dit helpt het leven 
van 2 miljoen Nederlanders te  
verbeteren.

Meest voorkomende 
chronische ziekte    
Reuma is een verzamelnaam 
voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen. 
Wist u dat 1 op 9 Nederlanders 
kampen met een vorm van reu-
ma, zoals artrose, reumatoïde ar-

tritis of jeugdreuma? Dagelijks 
krijgen 700 mensen de diagnose 
reuma. Daarmee is reuma de 
meest voorkomende chronische 
ziekte in Nederland. Tweederde 
(69%) van reumapatiënten wordt 
dagelijks beperkt in zijn dagelijk-
se activiteiten door pijn, ver-
moeidheid of verminderde mobi-
liteit.  

Steun van iedere 
Nederlander nodig   
Nog meer wetenschappelijk on-
derzoek is nodig om reuma de 
wereld uit te helpen. Naast het 
financieren van wetenschappelijk 
onderzoek geeft het ReumaNe-
derland ook voorlichting, onder-
steunen we patiëntenactiviteiten 
en komen we op voor de belan-
gen van mensen met reuma in de 
politiek en zorg. Steunt u ons? 
NL02RABO0357674812, Amster-
dam. www.reumanederland.nl

ReumaNederland haalt 2.351,44 
euro op in Andijk

 

Wist u dat...

... we bij de Andijker nog heel 

vaak meldingen krijgen van 

mensen die zich ergeren aan 

hondenpoep op het trottoir?

... het wel net zo netjes zou zijn 

wanneer hondeneigenaren dat 

zelf op zouden ruimen?

 

…Toneelvereniging KNA 

12 en 13 april in grote chaos 

voor u speelt?

…u de advertentie hierover in 

deze Andijker kunt vinden?

... er op zaterdag 15 juni weer 

de jaarlijkse rommelmarkt van 

de Gereformeerde Kerk is?

... op woensdag 10 april  het 

Praktijk verkeersexamen

voor de 4 basisscholen gehou-

den wordt?

... dit in samenwerking met

Veilig Verkeer afd. Andijk is?

... Veiling Cultura de 

aller-allerlaatste 8 Dijkpop 

kaartjes heeft?

... er op woensdagochtend 10 

april het schoolkorfbal 

toernooi plaats vind bij 

Sporting Andijk?

… dat er bij redactie op de 

Industrieweg een gevonden 

kinderfiets staat met de 

kleuren blauw en geel?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s uit het Cultura 

tijdperk, en dat u deze naar 

info@andijker kunt mailen?

Kennismaking met De Haan
bevalt het Sursumpubliek

Bestuurslid Natasja Scholtens spreekt de jubilarissen  
Piet Zwagerman en Jan Groot toe. Foto aangeleverd

Op 25 maart jl. hield het Andijks 
Gemengd Koor haar jaarlijkse le-
denvergadering in Cultura.

Er waren geen kandidaten voor 
het voorzitterschap en gelukkig 
heeft Simon Kuin besloten aan te 
blijven. Daar waren alle leden erg 
blij mee.
De vergadering verliep vlot en 
iedereen kon zijn zegje doen. Er 
werd terug geblikt naar een ge-
slaagd zangjaar met o.a. een op-
treden tijdens Volkorendag. 
Administrateur de heer H. de 
Boer gaf uitleg over het financiële 
verslag. A.G.K. is gelukkig finan-
cieel een gezonde vereniging, 
dank zij de steun van de drie 
dorpsveilingen en een grote 
groep donateurs.

De opbrengst van de jaarlijkse 
amaryllisbollen actie was ook het 
afgelopen jaar weer  heel belang-
rijk  om nieuwe muziek e.d. aan 
te schaffen. Het koor bedankt 
daarom iedereen die aan deze 
acties bijgedragen heeft!

Het ledental is stabiel, maar 
nieuwe leden zijn altijd welkom, 
vooral alten!

Wilt u ook lekker zingen, kom 
dan gerust eens langs op maan-
dagavond in Cultura aan de 
Kleingouw. 
We repeteren van 20.00 uur tot 
22.00 uur o.l.v. onze enthousiaste 
dirigent Margreet Drijver en met 
begeleiding van onze veelzijdige 
pianist Edwin Hinfelaar.

Jaarvergadering bij het 
Andijks Gemengd Koor

Dit weekend was er op initiatief 
van Cultura Plus een expositie 
georganiseerd in de grote zaal 
van Cultura.
Zaterdagochtend vroeg werd de 
zaal ingericht met werk van onze 
dorpsgenoten Guus en Marleen 
Köster en de uit Wervershoof af-
komstige Ankie van Lier.

De reacties van het publiek war-
en enthousiast en er werd ook 
werk verkocht.
Zowel Ankie als Guus hadden 

een kunstwerk beschikbaar 
gesteld voor de loterij. Op de 
bovenste foto ziet u de kunste-
naars, onder toeziend oog van 
het publiek op het terras, de 
lootjes trekken.

De haas gemaakt door Ankie 
werd gewonnen door Liz van Lei-
jen uit Hoorn en het werk van 
Guus werd gewonnen door An-
neke Vlam uit Hem. Wij wensen 
hen veel plezier met hun unieke 
kunstwerk.

De winnende lootjes worden getrokken. Foto’s: aangeleverd

Veel belangstelling bij 
expositie Cultura Plus

Heeft u nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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APRIL
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Uitleg tabernakel. 19.45 uur, Geref kerk, Middenweg 4
Vrijdag 5 april 
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum 

14.30 uur.
• ’Noches de música y tapas!’ door Excelsior in Cultura. aanvang 

20.00 uur
Zaterdag 6 april
• ’Noches de música y tapas!’ door Excelsior in Cultura. aanvang 

20.00 uur
• Jaarfeest W.F. Linedancers, De Schoof Wervershoof, 20.00 uur
Zondag 7 april            
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 12 april
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop. Vette blues van “Lefthand Freddy” 
• KNA speelt de klucht: Chaos. 20.00 uur in Dorpshuis Centrum. 
Zondag 14 april  
• Band “The new Hurricanes” aanvang 15.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 16 april             
• KVG Andijk, Workshop paastaart maken. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 17 april
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00 

uur, Cultura
Donderdag 18 april 
• Bezinningsviering samen onderweg aanvang 19.30 uur, 

Parochie kerk Bangert 6 Andijk
Vrijdag 19 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 21 april
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 23 april
• LSBO-Zonnebloem, Dagtocht naar Het oude ambachten en 

Speelgoedmuseum in Ter Schuur, Gem. Barneveld. Dorpshuis 
Centrum en Sarto, 09.30 uur Organisator is Zonnbloem.

Vrijdag 26 april
• 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.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.
Zondag 28 april
• Tulpenwandeltocht, 8 km. en 15 km. Start: Zorgboerderij de Tulp
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MEI
Woensdag 1 mei
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 5 mei             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. De hr. S. Gerber over zijn leven 

met een dwarslaesie, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
• PCOB, Bedrijfsbezoek aan Buysman Kruiden. Kadijkweg 41. 10.00 

uur Woensdag 15 mei, KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 
13.30 uur.

Woensdag 15 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-West, deze avond gaan we ontromme-

len met ontrommelcoach Mascha Lapien, 20.00 uur, Cultura
Zondag 19 mei
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• club Jazz&Pop: “Tristan” in Cultura
Dinsdag 21 mei              
• KVG Andijk, Uitje Casino. Sarto, 14.30 uur
Woensdag 22 mei              
• Maria viering, vertrek om 19.00 uur bij Sarto
Zaterdag 25 mei
• Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 29 mei
• KBO, Klaverjassen(laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto 

13.30 uur.

JUNI
• 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.
Zaterdag 1 en 15 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zondag 16 juni
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 18 juni                
• KVG Andijk, Fietstocht. Sarto, 18.45 uur
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 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.

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

Oud papier  Zaterdag 6 en 20-04, 4 en 18-05, 1, 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 30-04, 28-05, 25-06, 23-07, 20-08, 
 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 16-04, 14-05, 11-06, 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 5-04, 3 en 31-05, 28-06, 26-

07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Aan de Sportlaan 1 is jongeren-
centrum The Future gevestigd. 
Een gezellig onderkomen voor 
jonge mensen die zich vervelen 
of elkaars gezelschap opzoeken. 
Zij kunnen daar aan de bar zitten, 
muziek draaien, gamen, televisie 
kijken of gezellig kletsen. 
Het jongerencentrum is geopend 
voor iedereen op maandagavond 
en op vrijdag vindt de GSoos hier 
onderdak. In 2014 werd Jonge-
rencentrum The Future opge-
richt door een groep enthousias-
te jongeren en de GSoos is sinds 
2016 actief.
Inmiddels zijn de jongeren dit 
hebben vlot getrokken volwassen 
en druk met werk, carrière en/of 
gezin en het huidige bestuur 
heeft dan ook een tijd geleden al 
aangegeven te willen stoppen. 
Echter, het valt niet mee om ge-
schikte opvolgers te vinden. En 
dat zou jammer zijn want hoewel 
de gemeente Medemblik er alles 

aan is gelegen het jongerencen-
trum te faciliteren en financieel 
te ondersteunen, voor een avond 
per week is dat gewoonweg niet 
haalbaar. 

Wat nu?
In ieder geval wordt gezocht naar 
een nieuw, al dan niet tijdelijk, 
bestuur tot aan het einde van dit 
jaar. Daarna kunnen we bekijken 
hoe en in welke vorm we in de 
toekomst verder kunnen. Want 
het stopzetten van deze trein zou 
eeuwig zonde zijn.
We zoeken een nieuw bestuur, 
mensen van een jaar of 16 met 
verantwoordelijkheidsgevoel. 
Een groep van 4 die gezamenlijk 
het bestuur vormt, twee keer per 
week de deur openzetten, initia-
tieven ontplooien en evenemen-
ten organiseren en die ten minste 
tot aan het einde van het jaar ac-
tief is.
Natuurlijk hoeft dit bestuur het 

niet alleen te doen, het krijgt on-
dersteuning bij de administratie-
ve gang van zaken (subsidie, ad-
ministratie, inkoop enz.) en ook 
bij het formeren en structureren 
van het bestuur krijgt het onder-
steuning. 
We hebben tot 1 juni de tijd om 
een nieuw bestuur bij elkaar te 
krijgen. Lukt het niet, dan gaat de 
deur, ook voor de GSoos, helaas 
op slot en is het einde oefening.

Lijkt het je wat of wil je wat meer 
weten? Inlichtingen zijn te ver-
krijgen bij Edith Hartog. Tele-
foon 0228-593755, 06-53675235 
of e-mail info@edithhartog.nl

Archieffoto van de opening. Foto: Koos Dol/De Andijker

Bestuur Jongerencentrum The Future zoekt opvolging!

Roeien is een veilige sport voor 
alle leeftijden en is dan ook niet 
voor niets de sport die door 
artsen en fysiotherapeuten 
aangeraden wordt als veilige en 
gezonde lichaamsbeweging.

Roeivereniging de Kogge houdt 
open huis op 13 april a.s. en 
nodigt iedereen die kennis wil 
maken met de roeisport uit om 
langs te komen op Dirk 
Bijvoetweg 15a in Onderdijk. 
Bezoekers krijgen de mogelijkheid 
om een proefvaart te maken 
onder leiding van een instructeur 
en zo te ervaren hoe het is om in 
een team van 3 of 5 leden te 
roeien in een slanke snelle boot. 

Zaterdag 13 april 2019 van 
10.00 tot 14.00 uur.
                                                                                                                                                      
Roeivereniging de Kogge in 
Medemblik start op 1 april een 
crowd-funding-campagne om                                
€ 18.050  bijeen te krijgen voor de 
aanschaf van een lichte 4 
persoons roeiboot, die senioren 
en andere leden met minder 
spierkracht zelf veilig te water 
kunnen laten en er ook weer 

uithalen. De huidige vloot bestaat 
uit oude en (te) zware boten. 
Donaties zijn dan ook van harte 
welkom! 

Voor meer informatie over de 
campagne en hoe donaties 
kunnen worden gegeven: zie 
https://hetluktons.nl. 
Ga daar naar het project “een 

nieuwe boot”. Daar vindt u   meer 
informatie over het project: Een 
nieuwe boot, daar tillen we niet 
zo zwaar aan.  Voor meer 
informatie over Roeivereniging 
de Kogge: www.rvdekogge.nl. 

U kunt ons ook vinden op  
Instagram en Facebook: 
Roeivereniging de Kogge. 

Foto: Koos Dol/De Andijker

Zaterdag 13 april open huis Roeivereniging de Kogge
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Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l

Openings aanbieding 
Dekker Tweewielers Andijk

Uitrusting (784-25645 zwart mat)

Damesfiets

E-City 28"

Ravenna 8F Belt

slechts

Wave aluminium

SR Suntour SF18-TR-HSI HLO CTS verende voorvork 63 mm

Bosch 250 Watt Middel.-trapasmotor Bosch Active Line Plus

Bosch 11 Ah 36 V Lithium Ionen accu

Magura HSi22 hydraulische velgremmen

Shimano Nexus SG-C6001-8V 8-speed naaf met vrijloop

Schwalbe Marathon Plus banden 28"

ca. 25,3 kg

Pegasus Ravennna F8 Belt

De top fiets inclusief 400 wh accu 
en belt aandrijving met inruil
van € 2899

voor € 2199

Gazelle Orange c7+ 

Mat zwart in diverse hoogtes.
Dames en heren van €849

voor € 649

Werkplaatsaanbieding:

Bij aankoop van een set buiten en 
binnenbanden van 64,95 

Gratis montage

Diverse fietstassen
Diverse fietstassen in verschillende uitvoering 
van € 69,95 voor € 29,95
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