
Openbare Basisschool De Pira-
mide in Andijk is als eerste 
school in de gemeente Medem-
blik begonnen met het scheiden 
van afval. Zij kunnen voortaan 
plastic, blik en drinkpakken, gft 
en papier in de school scheiden. 
Dirk Kuipers was bij de start van 
de introductiedag aanwezig. Sa-
men met de kinderen bood hij de 
eerste bakken aan bij de vuilnis-
wagen.  

De school laat het afval ophalen 
door HVC. Dit is mogelijk door-
dat de gemeente de afvalstoffen-
verordening heeft aangepast en 
het afval niet langer wordt gezien 
als bedrijfsafval. Door op school 
het afval goed te scheiden, leren 
kinderen van jongs af aan hoe af-
val scheiden werkt en wat de po-
sitieve gevolgen hiervan zijn. Dit 
zorgt voor een betere afvalschei-
ding binnen de gemeente nu en 
in de toekomst. Meer waardevol-
le grondstoffen blijven zo behou-

den en kunnen worden  gerecy-
cled. 

Met de aanpassing in de verorde-

ning kan het afval vanuit basis-
scholen worden opgehaald in de 
reguliere huishoudelijke route 
voor gft-, papier-, rest- en plastic, 
blik en drinkpakken. De kosten 
voor de school zijn hierdoor aan-
zienlijk lager. ‘Het scheiden van 
afval op scholen is een extra sti-
mulans om te komen tot minder 
restafval. Door afval zoveel mo-
gelijk apart in te zamelen, kan er 
zoveel mogelijk worden herge-
bruikt. 
De scholen dragen eraan bij dat 
scheiden van afval een gewoonte 
wordt. Jong geleerd is oud ge-

daan’, aldus wethouder Dirk Kui-
pers.
 
Afval scheiden zoals thuis
De school heeft nu dezelfde bak-
ken als de meeste kinderen thuis 
hebben. Gft-, papier- en plastic, 
blik en pakbakken zijn in onbe-
perkte hoeveelheid beschikbaar. 
Op de hoeveelheid restafvalbak-
ken zit een limiet om het afval 
scheiden te stimuleren. Daar-
naast biedt HVC ook het educa-
tiepakket Watt’n zooi aan. Ook 
kreeg de school grijpstokken zo-
dat ze de openbare ruimte rond 
de school vrij kunnen houden 
van zwerfafval.

Samen afval scheiden op school
Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Samen de eerste bakken aanbieden. Foto’s aangeleverd

Gratis inloop: 9-17/19-21 uur. 
18-04 Andijk

14-05 Benningbroek
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info@andijker.nl
of bel

59 36 05

Zaterdag 13 april

Lefthand Freddy
(Vette Blues) bij Club Jazz&Pop in
Cultura Andijk. Aanvang:22.00 uur

Nog even en dan zal veiling Cul-
tura weer plaatsvinden, op  vrij-
dag 19 april is het zover en naast 
vertrouwde acties, dit jaar ook 
een nieuwe: Zorg voor extra sub-
sidie van uw vereniging!

Hoe gaat dit in zijn werk: Bij elke 
25 euro die u besteedt op de vei-
ling ontvangt u een sponsor-
munt, met deze munt(en) kunt u 
uw vereniging, of een vereniging 
naar keuze voorzien van een ex-
tra subsidie vanuit Veiling Cultu-

ra. Iedere munt vertegenwoor-
digt een waarde van 2 euro.

Op deze manier kan uw vereni-
ging (naast de al verstrekte subsi-
die) nog een mooi bedrag extra 
ontvangen. Het is dus van belang 
dat u alle leden aanspoort om 
naar de veiling te komen en mee 
te bieden op de vele mooie, leuke 
en gezellige koopjes!
We zien u graag  op vrijdag 19 
april, deuren open  19:30 uur  en 
aanvang veiling 20:00 uur. 

Extra munten sparen voor uw vereniging! Foto aangeleverd

19 april: Veiling Cultura

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!

De wethouder van de Gemeente Medemblik, Dirk Kuipers,  
kwam officieel de school openen als eerste school in de gemeente 

Medemblik die het afval gaat scheiden.  

Woensdag 10 april • week 15 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



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 14 april 10.00 uur: 
Palmzondag. Palmpasenviering 
met zegening van de palmtakken 
m.m.v. de Vriendenkring; voor-
gangers van groep Andijk. De 
collecte is voor de onkosten van 
onze kerk. Van harte aanbevolen 
en dank daarvoor.
Dinsdag 16 april 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Witte Donderdag 18 april 19.30 
uur: Bezinningsviering in de dag-
kerk. Thema: “Samen onderweg”.
Welkom in de vieringen.
*In een mooi versierde kerk heb-
ben 16 kinderen afgelopen zon-
dag tijdens een feestelijke viering 
hun 1e communie gedaan. Veel 
dank aan allen. die hebben bij-
gedragen om dit feest te doen 
slagen.
*Woensdag 10 april 20.00 uur: 
Filmavond in de Kapel aan de 
Middenweg.

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 14 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. C.M. Blokland- den Hertog te Geldermalsen 
 m.m.v. Sound of Praise

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  Leesdienst
16.00 uur  Leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Ds. Johan Moens uit Breezand
 Organist: Arie Heemsbergen

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 Palmpasenviering, groep Andijk, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur   Jan Groot

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

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

De Vlieringboys
Nog twee weken te gaan, dan 
heb ik mijn einddoel bereikt 
van 1200ste verslag, dan is het 
mooi geweest. We werden 
nog op de foto gezet door de 
redactie van het dorpsblad de 
Andijker en ook nog een bloe-
metje. Een sympathieke geste 
dat door C.J. Verhoogt zeer 

werd gewaardeerd en ook door 
ondergetekende G.P. Grent. 
Hartelijk dank hiervoor. De slot-
zin is: “Vertrouw op God, maar 
zet je fiets op slot.”

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1198

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

Na nog een spannende laatste 
avond zijn uiteindelijk Ulco 
Dijkstra en René Brouwer kampi-
oen van de vrijdagavond klaver-
jassers geworden. Over 7 avon-
den hebben ze met 42190 punten 

gewonnen. Op de tweede plaats 
Marcel Groot en Remco Groot 
met 41860 punten en op de derde 
plaats Bart de Kroon en Ronald 
Drenth met 41013 punten.
Het was weer een mooi seizoen.

Winnaars bij de vrijdagavondklaverjassers. Foto aangeleverd

Klaverjas Dorpshuis

Op zondag 14 april  a.s. is er in  
SARTO - ANDIJK een Back to 
the sixtiesmiddag m.m.v. de 
band: The New Hurricanes. Aan-
vang deze middag is 15.00 uur en 
entree bedraagt  € 5,00. 

Muziek maken, het mooiste wat 
er is !! Met repertoire wat je doet 
terug verlangen naar de gouden 
tijden van weleer. Vanaf de jaren 
60 ,70 80 tot de betere nummers 
van nu. Met de nadruk op meer-
stemmige zang zullen deze “ouwe 
rotten” u niet teleurstellen. Van 
CSNY of Merseybeat tot aan de 
Beach Boys. Van Clapton tot the 
Beatles. Van Stones naar  Eagles. 
Maar ook het betere rock & roll 

of country werk van toen en nu 
staan op de setlist. Oorspronke-
lijk begonnen in 2007 en  “na en-
kele personele wijzigingen” ver-
der als The New Hurricanes, 
Fred Bellis: keyboards/vocals/ge-
luid, Jan Pauws: sologitaar/vo-
cals, Peter  van Garderen: slaggi-
taar, Henny Eskes: basgitaar/vo-
cals, Gerard van Vliet: slagwerk/
vocals
 
Al met al een fantastische combi-
natie die muziek uit de sixties 
voor u doet herleven! 

Een unieke muziekmiddag voor 
liefhebbers van muziek uit deze 
roemruchte periode.

Back to the sixtiesmiddag in Sarto

Molen de Hoop opent het nieuwe 
molenseizoen op 14 april met een 
volledig overdekte Muzikale 
Tour door de Molen. In en rond 
de molen zijn optredens en er is 
een gezellig programma voor 
jong en oud.

De middag start om 13.00 met een 
openingswoordje van voorzitter 
Jan de Beer. Tussen 13.30 uur en 
17.30 uur zijn er diverse optre-
dens in en rond de molen. Volle-
dig overdekt door tenten dus u 
geniet altijd warm en droog. Ui-
teraard kunt u door een gids wor-

den rondgeleid door de molen.

Voor jong en oud
Een gezellig kinderprogramma 
wordt verzorgd en de kleurplaten 
die op de scholen zijn uitgedeeld 
kunnen worden ingeleverd tus-
sen 13.00 en 16.00 uur. Of kom 
deze middag lekker kleuren, de 
kleurplaten liggen klaar.
Voor de ouderen is er een lekker 
tapbiertje of ander drankje via de 
mobiele bar en in de Vang geniet 
u van heerlijke koffie met appel-
gebak en diverse snacks zoals 
tosti’s. 

De middag start om 13.00 uur. Foto aangeleverd

Molen de Hoop opent seizoen met 
Muzikale tour door de molen
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GRATIS INLOOP 
donderdag 18 maart Andijk
van 09.00-17.00 uur 
en van 19.00-21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op 
onze website
www.mantelovertoom.nl

Lefthand Freddy is inmiddels uit-
gegroeid tot een bluesinstituut in 
Nederland maar ook ver daar 
buiten, getuige de vele lofuitin-
gen in de (inter)nationale pers. 
De band rond gitarist/ zanger/
entertainer Lefthand Freddy 
draait al tientallen jaren mee en 
speelde door de jaren heen op 
menig blues- en jazzfestival. 

Sinds 2009 bestaat de band uit 
Hans Waterman, legendarisch als 
eerste drummer van Cuby&The 
Blizzards, ook bekend van Solu-
tion en Pretty Things en met 
zoon Berend Reining op gitaar en 
Andre van der Werf, veelzijdig 
sessionmuzikant, op bas werd de 
laatste cd  SOUL STRINGS  uit-
gebracht.
Deze werd geciteerd als ‘een 

meesterwerk met 11 juweeltjes 
van nummers, een must voor gi-
taristen in Nederland’.
 
Live is de band onverslaanbaar en 
weergaloos met enorm veel spel-
vreugde, een parel op de kroon 
van de Nederlandse bluesmuziek! 
Fred is een fabuleuze, virtuoze 
gitarist, entertainer en showman, 
die de sterren van de hemel 
speelt en de zaal in no time op z’n 
kop zet.

Zaterdag 13 april dus bij Club 
Jazz&Pop in Cultura Andijk.
Aanvang 22.00uur; Entree € 7,50. 
Donateur/65+ € 5,==.
Onder de 25 jaar heb je gratis 
entree, neem dan wel je ID-be-
wijs mee.
Tot zaterdag

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Andrea van Langen

Discussie

Op dit moment is er in de 
raad volop discussie over 
een verblijfslocatie voor 

112 buitenlandse werkne-
mers in een kantoorpand 

aan de Graanmarkt op het 
WFO ABC-terrein. De 

omliggende bedrijven heb-
ben bezwaren, onder meer 

de vrees van precedent-
werking en waardever-

mindering. De dorpsraad 
Zwaagdijk vindt dat er 

in verhouding teveel bui-
tenlandse werknemers in 

Zwaagdijk wonen. 
In Andijk wonen in ver-
houding ook veel buiten-
landse werknemers. Dat 
komt omdat agrarische 

bedrijven tot dertig perso-
nen bij hun bedrijf mogen 
huisvesten en er zitten nu 
eenmaal veel agrariërs in 

Andijk. Zo’n regeling is er 
nog niet voor bedrijven in 
andere sectoren. Zij moe-
ten het doen met het hui-
dige huisvestingsbeleid. 
Er komt een evaluatie 
van het huidige beleid 

voor huisvesting. Daarna 
komen er misschien nieu-
we regels, maar dat heeft 
nog tijd nodig. Inmiddels 

wordt het probleem steeds 
groter. Betaalbare wonin-

gen in de dorpskernen 
worden opgekocht door 

uitzendbureaus waardoor 
jongeren die op zoek zijn 
naar een woning steeds 

vaker misgrijpen. 
De raad is ernstig ver-

deeld over dit onderwerp. 
Een deel houdt vast aan 

de huidige regels en zegt: 
de doelstelling van 1000 
bedden is gehaald en we 

wilden spreiding van huis-
vesting. Andere partijen 
willen zich ook kunnen 

uitspreken over gevallen 
die misschien niet binnen 
de regels passen. Het col-
lege zoekt naar een mid-

denweg: werken aan nieuw 
beleid maar ondertussen 
niet alles direct afwijzen. 

Ik ben benieuwd hoe deze 
discussie in de gemeente-

raad afloopt!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Lefthand Freddy komt naar Cultura. Foto aangeleverd

Vette blues met “LEFTHAND FREDDY” 
zaterdag 13 april bij Club Jazz&Pop in Cultura

Afgelopen vrijdag en zaterdag 
was het ‘terras’ in Cultura geheel 
gevuld met toeschouwers die ge-
noten van muziek, tapas en een 
drankje. Tafels gedekt met heer-
lijke tapas en in de pauzes ver-
schillende hapjes en natuurlijk 
paella. Alles gemaakt door Peter 
Venema en perfect gepresenteerd 
door zijn team.

Excelsior speelde in 3 sessies zeer 
gevarieerde Spaanse muziek. 
Voor iedereen zat er wel iets van 
herkenning bij. Geen opsom-

ming van de gespeelde nummers 
maar 2 springen eruit vanwege de 
mooie solo’s: Augusto Alves met 
Thomas de Jong op trompet en 
het bekende Adios Nonino met 
Renate Bos op de sopraansaxo-
foon.  
Dat Excelsior ook het publiek 
mee kreeg bleek wel uit het volle 
borst meezingen met Si Troca-
dero.

Na de toegift, Gloria Estafette, 
bleef het op beide avonden nog 
lang gezellig druk op het ‘terras’.

Op 22, 23 en 24 augustus 2019 is 
het weer tijd voor Huttendorp 
Andijk. En deze keer is het feest 
want dit wordt de 10e keer en jij 
mag dit feest met ons meevieren! 
Dus hou je van buitenspelen,  
knutselen, plezier maken,   ver-
sieren en natuurlijk bouwen en 
timmeren. Doe dan mee met de 
allerleukste afsluiter van jou zo-
mervakantie!!

Deelnemen kan als je nu in groep 
3 t/m 8 zit en in Andijk woont en/
of op school zit! Aanmelden kan 
digitaal op huttendorpandijk.nl

Betalen kan niet digitaal, dus 
zorg dat je ingeschreven bent, en 
kom betalen op de volgende da-

gen: Dinsdag 16 april van 19.30 
tot 20.30 uur in dorpshuis Cultu-
ra.
Donderdag 18 april van 19.30 tot 
20.30 in dorpshuis ’t Centrum.

Wij willen weer het allerleukste 
evenement voor de kinderen uit 
Andijk organiseren. En dit kan 
niet zonder vrijwilligers. Daarom 
zijn we ook weer op zoek naar 
vrijwilligers. Zonder uw hulp 
kunnen wij geen Huttendorp or-
ganiseren, meld u daarom aan via 
de website of tijdens de betaal 
avonden!

Graag tot Huttendorp,
Bestuur – Stichting Huttendorp 
Andijk 

De concerten waren een groot succes. Foto aangeleverd

Spaanse avonden een groot succes! 

Feest!! Huttendorp Andijk bestaat 10 jaar!!

Gevonden: (Daihatsu) autosleutel
Op de Dijkweg is een sleutel gevonden. Bent u hem kwijt? 

U kunt deze (tussen 9.00 - 13.00 uur) ophalen op de redactie 
van De Andijker, Industrieweg 1.

Gevonden: portemonnee
Op het plein bij het oude gemeentehuis is een kleine (leren) 
portemonne gevonden. Er zitten 3 (buitenlandse) pasjes in.

U kunt deze (tussen 9.00 - 13.00 uur) ophalen op de redactie 
van De Andijker, Industrieweg 1.

Meer nieuws op onze website:

www.andijker.nl
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Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

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.

Beste lezer,
Wat fijn dat we hier de gelegenheid krijgen om ons te kunnen voor-
stellen!
 
Wij zijn Chris, Marieke en Teun en wij huren vanaf dit jaar de rui-
me camping in de proefpolder. Al langer bestond bij ons de be-
hoefte om meer tijd buiten te besteden; naast de tijd die we binnen 
besteden aan werk en gezin. En toen kwam deze camping toevallig 
op ons pad. Na één bezoek aan deze plek met haar groene plekken 
en volwassen bomen en struiken, was er geen twijfel meer te beken-
nen: dit wilden we! Voor ons was het een droom die werkelijkheid 
kon worden.

En nu is het bijna zover. Over enkele dagen gaan we open. We heb-
ben dat wat er is zoveel mogelijk in ere hersteld. De plekken en de 
natuur hebben meer ruimte gekregen.  Zo hebben we 50 kampeer-
plekken ingericht als parkeerplaats zodat de camping autovrij kan 
zijn.

We willen in de komende jaren samen met onze gasten de camping 
tot een vrijplaats ontwikkelen met een speciale sfeer; waar mensen 
los kunnen komen van de hectiek van alledag. Een leven dicht bij 
jezelf, met elkaar en weinig ‘spullen’. Je hoeft als onze gast niks te 
doen, je kan heerlijk even in je nothingbox zitten. Vrij van verplich-
tingen en onbezorgd genieten van je plek.
 
Voor de komende jaren hebben we al wat wilde ideeën, zoals een 
modderbad, het bouwen van hutten, vlotten en Tiny Huisjes op 
wielen. Het uitnodigen van verhalenvertellers, muzikanten en ken-
ners op het gebied van circulaire bouwen en overleven buiten. 
Maar niets staat vast en we hebben nog lang niet alles ge- en be-
dacht dus jouw hulp, ideeën en ervaringen zijn voor ons heel waar-
devol.

Je bent welkom! 
Kijk voor meer informatie op onze website campingdijkenmeer.nl.

Camping Dijk & Meer in Andijk
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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

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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 Wist u dat...

... de Burendag voor de Mid-

denweg op 28 september bij te 

weinig animo niet door gaat?

… de deuren van veiling 

Cultura zaterdag 19 april om 

19.30 uur open gaan?

… de nieuw Hurricanes 

op zondag 14 april 

Live in Sarto spelen?

… Huttendorp 10 jaar 

bestaat?

… zwembad de Weid a.s. 

zaterdag een paar extra hand-

jes vraagt om o.a. de tafels, 

stoelen schoon te maken, zie 

laatste pagina van deze krant.

… ook voor automobilisten uit 

ons dorp na de versmalling bij 

de Lidl maximaal 30 gereden 

mag worden?

… in verband met de 

Paasdagen het advertentie-

materiaal voor 18 april bin-

nen moet zijn?

… Schouten optiek in 

deze krant zonnebrillen op 

schepte aanbied?

… zwembad de Weid 

28 april open gaat?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Volkstuinen zijn op zoek 
naar groene vingers..

Op het volkstuincomplex van volkstuinvereniging Belders-
bouw aan de Beldersweg zijn drie volkstuinen op zoek naar 
mensen die het fijn vinden hun eigen groenen te verbouwen 
of bloemen te kweken. Een eigen volkstuin is voor veel men-
sen een bron van plezier en ontspanning. Hoe leuk is het om 
groenten uit eigen tuin op tafel te zetten? Vers van het land, zo 
in de pan. Of elke week een vers boeket op tafel?

Interesse? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secre-
taris via: 06 47 93 94 12 of per mail: beldersbouw@gmail.com.

Met elkaar hebben we het prachtige bedrag van €1597,07 op-
gebracht! Fantastisch.
We bieden hulp om mensen te voorzien van schoon drinkwa-
ter en sanitaire voorzieningen.
Dorcas heeft gevraagd of ZOA wil meewerken in het rampge-
bied in Mozambique. Zo zijn er meer landen waar geholpen 
word met de wederopbouw van huizen ect. 
Wilt u volgend jaar ook helpen met collecteren? Meld u dan 
aan bij Hannie Bos tel. 592640 voor meer info kijk op de site 
zoa.nl. Iedereen bedankt!

Opbrengst ZOA vluchtelingen 
HULP - HOOP - HERSTEL

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!

Kom op vrijdagavond 12 april a.s. 
genieten van de sterrenhemel bij 
Volkssterrenwacht Orion en ga mee 
op reis door het zonnestelsel.
Orion is voor publiek open op vrij-
dag van 19 – 22 uur.
 
Bezoekers kunnen in de koepelruim-
te door de giga grote telescopen naar 
het heelal gluren; bij helder weer is 
de maan met zijn kraters te zien en 
de planeet Mars!

Door de telescopen kan met eigen 
camera of mobiele telefoon door be-
zoekers een foto van de maan ge-
maakt worden: hoe leuk is dat? 
Ook de planeet Mars is te bewonde-
ren.
Op het dakterras van Orion staan 
ook een aantal telescopen opgesteld, 
waar publiek ’s avonds bij helder 
weer doorheen kan kijken naar de 
maan, sterrenhopen zoals de Pleja-
den, sterrennevels (waaronder de 
Orionnevel) en er wordt uitleg gege-
ven over sterrenbeelden.
 
Bij helder weer is prachtig de melk-
weg te zien.
In het planetarium zijn er de hele 
avond doorlopend  live planetarium-
shows van de actuele sterrenhemel.

Daarna gaan we op weg naar de pla-
neten.
In de expositieruimte is er van alles 
te zien en te beleven over sterren-
kunde, ruimtevaart en geologie 
(waaronder een mooie collectie me-
teorieten, mineralen, fossielen en di-
no-onderdelen).
 
Ook leuke doe-dingen zijn er te doen 
zoals natuurkundige proefjes onder 
begeleiding van medewerkers van 
Orion en er wordt uitleg gegeven 
over de breking van licht, statische 
elektriciteit en magnetisme, er kan 
gekeken worden door microscopen 
en een interactief reisje worden ge-
maakt door het heelal via het grote 
touchscreen.
 
Vrijwilligers van Orion zijn aanwezig 
om uitleg en informatie te geven.
De toegang voor de sterrenwacht is 
gratis en er hoeft niet van te voren te 
worden aangemeld.
 
Voor info: info@volkssterrenwacht-
orion.nl of 06-48850445 en op www.
v o l k s s t e r r e n w a c h t o r i o n . n l 
Lokatie van Volkssterrenwacht Ori-
on is het Streekbos Paviljoen (1e 
verdieping) aan de Veilingweg 21B in 
Bovenkarspel.

Genieten van de sterrenhemel bij Orion. Foto aangeleverd

Kijkavond bij  Orion

Met passie voor het café, liefde 
voor het dorp en plezier in het gra-
fisch vormgeven van een magazi-
ne, zo ontstaat Hèt Café van Wer-
vershoof presenteert Wervershoof. 
Een bewaarmagazine van en voor 
Wervershoof. Voor het eerst in de 
historie krijgt Wervershoof haar 
eigen magazine met daarin verha-
len van bewoners, ondernemers 

maar ook historie en mooie foto’s. 
Wervershoof is zoveel meer dan de 
molen, de kerk en het raadhuis. 
Wervershoof is, ja, je hoort het 
keer op keer..

Het moest er een keer van komen. 
De ideeën zaten al in het hoofd en 
het was zeker geen slecht idee want 
die was er al lang uit geweest. Het 
bleef hangen. En wat hangen blijft 
moet vorm gegeven worden. Zie 
hier: Hèt Café presenteert Wervers-
hoof (en natuurlijk Hèt Café).

Het magazine ligt vanaf woensdag 10 
april op de mooie plekken in Wer-
vershoof en omstreken, zoals Hèt 
Café van Wervershoof, Sharp Bar-
bershop in Enkhuizen, Rheino’s en 
allerlei andere openbare en vrij toe-
gankelijke plekken. Ga je te tanken 
bij Koper, Hèt Café presenteert ligt 
er. Moet je te kneden bij de fysio, Hèt 
Café presenteert ligt er. Neem ‘m 
mee naar huis en lees de mooie ver-
halen en info die het blad te bieden 
heeft.

 presenteert
wervershoof

en natuurlijk Hèt Café

Foto aangeleverd

Magazine van en voor Wervershoof
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APRIL
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
• Soos. Dorpshuis Centrum, Aanvang 12:00 uur
Vrijdag 19 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
• Eetcafé Dorpshuis Centrum aanvang 18:00 uur. A la carte eten 

voor een prikkie!!
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.
Zaterdag 27 april 2019
• Koningsdag, Muzikale Reis met Peter Manshanden. 16.00 uur, 

Café ‘t Ankertje
• Koningsdag bij het Dorpshuis
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.
• 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.
Zondag 18 augustus
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur

SEPTEMBER
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur. 
Dinsdag 10 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Een creatieve avond, workshop, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Zondag 15 september

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

Oud papier  Zaterdag 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 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 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

Al 3 jaar spelen Noëlle Kistema-
ker en Eva en Femke Jansma bij  
handbalvereniging SEW in Nib-
bixwoud. Deze meiden zijn echt 
bloed fanatiek, ze trainen 8 uur in 
de week en zijn dus best veel met 
handbal bezig. In oktober zijn zij 
op trainingstage geweest in De-
nenmarken, dit werd mede mo-
genlijk gemaakt door hun spon-
sors (van de Gruiter zeilmakerij, 
Sneeuwfun, Greenhousejobs, 
Sarto, Kuin Makelaardij en Kiste-
maker transport). 

Hier hebben zij ontzettend veel 
geleerd, maar ook vooral veel aan 
teambuilding gedaan. Hun grote 
idool Estevana Polman op een 
training aan het werk gezien, en 
met haar op de foto natuurlijk.  

De meiden spelen jeugddivisie, 
en zijn dit jaar met hun ploeg 

ongeslagen kampioen geworden 
van divisie West. Komende zater-
dag 13 april 2019 mogen zijn in 
de Sporthallen Zuid in Amster-
dam strijden met andere vereni-
gen uit andere divisies, om het 
landskampioenschap. 

Mochten jullie het leuk vinden 
om ze te komen aanmoedigen, ze 
spelen om 9.30/11.00/12.30 de 
poule wedstrijden en daarna ho-
pen zij de kwartfinale te spelen 
en dan om 15.30 natuurlijk in de 
finale te staan.

Femke, Noëlle en Eva. Foto aangeleverd

Drie meiden van de Dijkweg maken zich 
op voor het Nederlands Kampioenschap

Wat een machtig mooie zaterdag hadden we tijdens 
KIDS-DAG op het Raadhuisplein in Wervershoof!!! 
Heel veel kinderen gingen deze dag met prachtig 
mooie geschminckte gezichten naar huis. Tussen-
door werd er heerlijk gesmikkeld en gesmuld van 
taarten en fruitige stokjes.
En tussendoor was het hard werken tijdens de 
Bootcamp!!! En vele speurneuzen hebben de rare 
fratsen van de winkeliers gelukkig gevonden. Want 
een scheerapparaat bij het tuincentrum en een vis 
bij de kapper??? En na dit speuren een heerlijk ijsje 
toe.

Ook werden er verre reizen gemaakt met de vlieg-
tuigjes van de kermisattractie en de eendjes zijn ook 
vele keren gevangen. Voor het winkelend publiek 
waren er genoeg koopjes te vinden op de markt.
In de passage van het winkelcentrum werden de 
voorjaars en zomercollectie op de rode loper ge-
showd.
De kleurplaten kunnen t/m zaterdag 13 april a.s. 
ingeleverd worden bij Scoobie Doo of bij Knijn, de 
week erna worden dan de prijswinnaars bekend 
gemaakt. Dank allen voor jullie bezoek.
Wij kijken tevreden terug en zien jullie graag vol-
gend jaar weer op het plein!
Foto’s van deze dag kunnen jullie vinden op Face-
book en de site van Anja & Gerard Fotografie
Groetjes van de winkeliers uit Wervershoof

Modeshow. Foto’s aangeleverd

Mooie Kids-Dag in Wervershoof

Kermisattractie
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DE MOOISTE 
SIERADEN VIND 

JE BIJ:
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OPTICIËN
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SPECIALIST

DE MOOISTE 
SIERADEN VIND 

JE BIJ:

Juwel
Helv

OPTICIËN
OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 
SPECIALIST

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Vanaf nu geopend!
Dekker Tweewielers Andijk

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n lUitrusting (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

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

Gazelle Orange c7+ 

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

voor € 649

Het grote bad is al tot de rand gevuld. Het 
is bijna eind April; tijd voor de laatste 
poetsbeurt in De Weid.  Op zaterdag 13 
april is de schoonmaakdag van 10.00 tot 
14.00 uur. Kom je een uurtje helpen (lan-
ger mag ook) om de tafels en stoelen, 
speeltoestellen, airtramp, perrons en der-
gelijke schoon te maken? Je hulp is van 
harte welkom.

Zwemlessen; geef je nu op voor A,B of C!
De Weid biedt ook dit seizoen weer A/B- 
en C-leszwemmen aan. De lessen zijn op 
dinsdag en zaterdag van 17:00 tot 19:00 en 
staten. Interesse of vragen? 
Check de website. 

Opgeven kan tot 4 mei via zwemlessen@
deweid.nl. Afzwemmen is op 14 septem-
ber van dit jaar.

Flinke vroegboek korting; 
al meer dan 100 abonnementen besteld
Koop nu je zwemabonnement via de web-
shop op www.deweid.nl. Bij vroeg boeken 
kan je online korting oplopen tot 10 euro! 
Al meer dan 100 zwemmers/gezinnen gin-
gen je voor. Belangrijk: als je de inlogcodes 
niet meer weet voor de aanschaf van 
zwembadpasjes kun je deze opvragen 
via webkassa@deweid.nl

Vrijwilligers altijd welkom!
Vind jij het leuk om een paar keer in het 
seizoen de kiosk de bemannen of bevrou-
wen? Je bent van harte welkom! Mail bij 
belangstelling even aan info@deweid.nl. 

Aanstaande zaterdag schoonmaakdag! Kom je helpen?
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