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

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

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Door deze bijzondere therapie 
ben ik er bovenop gekomen en 
heb ik een persoonlijke groei 
doorgemaakt. Doordat ik weer in 
mijn kracht kon staan, heb ik an-
dere inzichten gekregen en mijn 
levensmissie gevonden; ik ben 
namelijk zelf een Energetisch 
therapeute geworden. Sinds 2015 
heb ik een eigen praktijk in An-
dijk, waar ik d.m.v. Energetische 
therapie en Natuurgeneeskunde 
mensen ondersteun op weg naar 
een betere gezondheid en vitali-
teit. Ik kan anderen nu helpen om 
hun balans te (her)vinden door-
dat ik het zelf heb doorgemaakt!

Heb jij ook het gevoel dat er iets 
mist in je leven? Je bent niet 
meer de complete IK die je was, 
de gelukkige ik. Misschien ben 
je bewust of onbewust blijven 
hangen in een (traumatische) 
ervaring die veel indruk op je 
heeft gemaakt? Je wilt deze er-
varing een plekje geven, maar 

‘Amrita, Natuurlijk Beter, duurzaam & completer’.

Natalja Mantel helpt je graag op weg naar natuurlijk herstel. Foto’s aangeleverd.

Schoonmaakdag 2019: afgelopen 
zaterdag is er hard gewerkt in De 
Weid! Terwijl de techneuten een 
nare lekkage in een hoofdleiding 
repareerden ging een flinke ploeg 
schoonmakers aan de gang met 
tafels, stoelen, airtramp, speel-
toestellen om De Weid startklaar 
te maken. Iedereen reuze be-
dankt daarvoor!

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. In-
teresse of vragen? Check de web-
site. Opgeven kan tot 4 mei via 
zwemlessen@deweid.nl. 

Afzwemmen is op 14 september 
van dit jaar.

Veiling Cultura 19 april 
aanstaande
De dorpsveilingen zijn een groot 
goed voor de gemeenschap én 
voor zwembad De Weid! Aan-
staande vrijdag is de 54e editie 
Dorpsveiling Cultura aan de 
beurt. Komt allen en een koop-
lustige en gezellige avond ge-
wenst, zet ‘m op voor Andijk!

Vrijwilligers altijd welkom!
Vind jij het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de beman-
nen of bevrouwen? Je bent van 
harte welkom! Mail bij belang-
stelling even aan info@deweid.nl.

Welverdiende koffiebrake! Foto’s aangeleverd

Iedereen helpt!

Poetsers bedankt! De Weid helemaal klaar voor seizoen 2019!

I.v.m. Pasen 
kopij en advertenties voor de 

krant van volgende week, 24 april 
graag aanleveren vóór 

donderdag 18 april, 14.00 uur!

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

het lukt niet, of in elk geval niet alleen. Of mis-
schien voel je je beperkt door een klacht/aan-
doening en wil je dat iemand je vakkundig on-
dersteunt op weg naar een betere gezondheid? 

Tijd om aan jezelf te denken! Tijd om nu stappen 
te ondernemen. Hiermee help ik je op weg naar 
een natuurlijk herstel!  

(vervolg op pagina 4)
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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

Donderdag 18 april 
Witte Donderdag. 
19.30 uur: Bezinningsviering 
in de dagkerk; thema: “Samen 
onderweg”.
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag.
15.00 uur: Kruisweg; groep 
Andijk.
19.30 uur: Goede Vrijdagliturgie 
met de Vriendenkring; pastor A. 
Dekker.
Zaterdag 20 april Paaszaterdag.
19.00 uur: Paaswakeliturgie met 
de symbolen van licht en water, 
het ontsteken van de nieuwe
paaskaars. 
Woord-Communieviering met  
Gemengd koor; pastor A. Dekker.  
Zondag 21 april 1e Paasdag.
10.00 uur: Feestelijke Paasviering 
met Gemengd koor; pastor P. 
Piets.
Maandag 22 april 2e Paasdag: 
geen viering. Wel is er een viering 
in Wervershoof.
Collecte in alle vieringen is voor 
onze kerk, voor alle onkosten die 
er gemaakt worden.
Deurcollecte op Paaszaterdag en 
1e Paasdag is ter afsluiting van 
de Vastenactie t.b.v. verbetering 
van de leefomstandigheden van 
de arme  bevolking in Niger in 
Afrika door het slaan van nieuwe 
waterputten. Van harte aanbevo-
len en dank daarvoor. Welkom in 
de vieringen.
* Dank aan allen die zich dezer 
dagen extra inzetten om met 
elkaar goede vieringen te kun-
nen hebben.
*Goede en mooie Paasdagen 
toegewenst.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, rond Pasen

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Donderdag 18 april, Witte Donderdag
19.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal, 
 m.m.v. harpiste Klaartje Broers
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. J. Staat, met muzikale medewerking van Judith 
 Mantel, Marianne Logothetis en Robbert Bakker
Zaterdag 20 april Stille Zaterdag
20.30 uur  ds. J. Staat, met muzikale medewerking van Judith 
 Mantel, Marianne Logothetis en Robbert Bakker
Zondag 21 april Eerste Paasdag
10.00 uur   ds. J. Staat, belijdenisdienst

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. G. Heijkamp
Zondag 21 april, Eerste Paasdag
09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur ds. G. Heijkamp
Maandag 22 april, Tweede Paasdag
09.30 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

Donderdag 18 april, Witte Donderdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme 
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Zaterdag 20 april Stille Zaterdag 
22.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Zondag 21 april Eerste Paasdag
10.00 uur Eigen gemeenteleden, Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Menno van Dokkum
Zondag 21 april Eerste Paasdag
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

Donderdag 18 april, Witte Donderdag
19.30 uur Bezinningsviering in de dagkerk
Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg
19.30 uur Goede Vrijdagliturgie, 
 pastor A. Dekker, de Vriendenkring
Zaterdag 20 april Stille Zaterdag 
22.00 uur Wo-Com., pastor A. Dekker, Gemengd koor
Zondag 21 april Eerste Paasdag
10.00 uur Paasviering, pastor P. Piets, Gemengd koor

 
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Géén bijbelonderwijs

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

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag
19.00 uur Arno van Engelenburg
Zondag 21 april Eerste Paasdag
10.00 uur Arno van Engelenburg

Biljartvereniging De Vlieringboys
Vanmiddag hebben we ook 
nog gebiljart maar om eerlijk 
te wezen het was voor allebei 
een soort troosteloze middag 
zowel voor C.J. Verhoogt als 
G.P. Grent uitslag 0-0. Gauw ver-
geten volgende keer gaan we 
proberen beter te doen. Mijn 
laatste verslagje van 1200 komt 
eraan. Bedankt de redactie van 

de Andijker en de Binding hier-
voor, tevens het email hiervoor 
van de dames achter de balie. 

Sportgroeten 
G.P. Grent 
aflevering 1199. 
De slotzin is; Achter menig 
raam hangt meer jaloezie dan 
gordijn.                                                                                                 

Vanuit Australië kregen wij bericht 
dat onze lieve zus en schoonzus

Willy Ladru - Mantel
op 84-jarige leeftijd is overleden.

Sinds 2007 weduwe van Joop Ladru

“Zij was zorgzaam voor allen om haar heen”.

 Tasmanië: Marie en Eef, beide in herinnering
 Andijk: Grietje, Henk in herinnering
 Andijk: Klaas in herinnering, Diny
 Australië: Petronella en Albert
 Andijk: Piet en Trienke

HDC Lakeside bestaat uit 28 le-
den met als hobby Harley-David-
son motoren. Ieder seizoen orga-
niseren wij in clubverband diver-
se ritten zowel binnen Nederland 
als ook naar het buitenland. Denk 
hierbij aan de Harley-Davidson 
Superralley welke ieder jaar met 
Pinkster wordt georganiseerd in 
telkens een ander Europees land. 
Ook onze eigen Paasrit is elk jaar 
een groot succes. Gezelligheid en 
kameraadschap komt bij ons op 
de eerste plaats, haastige spoed is 
ons onbekend. Neem ook eens 
een kijkje op onze website www.
hdclakeside.com om een indruk 
te krijgen van onze club. Club-
avonden zijn iedere even weken 
in de Quicksilverbar, meer infor-
matie op de website.
21 april 2019 is het weer zover, 
dan rijden wij  onze Paasrit. We 
verzamelen om 12:00 uur bij ons 
clubhuis de Quicksilverbar in 
Wervershoof en alle motormer-
ken zijn welkom. Dan is het 
wachten tot dat iedereen is gear-
riveerd. En dit doen we natuurlijk 
onder het genot van een lekker 
bakkie koffie met een plakje cake. 

Je kunt je dan inschrijven voor de 
rit, de kosten zijn € 15,- per per-
soon.
 
Om 13.00 uur vertrekken we dan 
voor een rit door het mooie 
Noord Holland. Onderweg stop-
pen we even voor een versnape-
ring en een bak koffie, en even de 
tijd om bij te kletsen. Heeft ieder-
een zijn versnapering op, dan 
stappen we weer op onze mooie 
motoren om deze rit verder af te 
rijden.
Ongeveer 17:00 uur verwachten 
we weer bij ons clubhuis aan te 
komen, en wordt de Paasrit afge-
sloten.

20:30 Feest in ons clubhuis!!!!
Maar dan is de dag nog niet voor-
bij hoor!! ’s Avonds hebben we 
koud bier en muziek. Wanneer je 
de motor heb thuisgebracht kom 
dan ’s avonds terug om alle in-
drukken welke je tijdens de rit 
hebt opgedaan samen nog een 
keer door te nemen.
 
Motorgroet,
Het bestuur van HDC Lakeside

Op 21 april wordt weer de Paasrit verreden. Foto aangeleverd.

Paasrit HDC Lakeside
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VOORKOMEN VAN ERFBELASTING

In veel gevallen van een zogenaamde “langstlevende” situatie, moet 
er door de langstlevende partner erfbelasting worden betaald. Bin-
nen 8 maanden na het overlijden van een partner dient er door de 
erfgenamen aangifte voor de erfbelasting (voorheen: successieaan-
gifte) te worden gedaan. De aanslag volgt dan binnen een paar maan-
den, waarna de erfbelasting binnen 30 dagen dient te worden vol-
daan aan de belastingdienst.

Hoe kan het, dat de langstlevende erfbelasting moet betalen 
terwijl er een vrijstelling voor partners is van ruim € 650.000?

Het erfdeel van de partner is veelal door diens hoge vrijstelling niet 
belast. De langstlevende is echter verplicht om de erfbelasting die 
verschuldigd is over de delen van de kinderen, voor te schieten. Een 
kind heeft een vrijstelling van circa € 20.000. Het maakt voor de 
fiscus niet uit, of het kind het erfdeel direct ontvangt, of dat dit een 
vordering is in geld, die niet opeisbaar is. Als de vordering van kinde-
ren groter is dan de vrijstelling, dan moet de erfbelasting worden 
afgedragen.

Hoe kan de verschuldigdheid van erfbelasting worden geredu-
ceerd of voorkomen?

Graag geven we u 
hierop antwoord tij-
dens onze lezingen of 
in een persoonlijke 
bespreking. Heeft u 
geen testament, of is 
uw testament voor 
2013 gemaakt, dan is 
het zinnig om naar uw situatie te laten kijken. U mag hiervoor ge-
bruik maken van ons gratis half uur bespreking of de gratis inloop.

Lezingen en gratis inloop: www.mantelovertoom.nl 

Ria Manshanden

Aardwarmte voor kassen

Afgelopen 15 april woonde 
ik de opening bij van het 

Geothermie project van het 
ECW te Andijk. Ooit begon-

nen in de Wieringenmeer  
t.b.v. de warmte van de kassen 
aldaar is dit project nu uitge-

rold over polder het Grootslag. 
Verschillende kassenbedrij-
ven , waaronder “Jansen 

paprika” en een tulpenbroeier 
maken daar nu gebruik van. 
Kilometers zijn ze de grond 

ingegaan om heet water op te 
pompen. Het afgekoelde water 

gaat terug de bodem in en 
wordt daar weer verwarmd. 

De restwarmte wordt wellicht 
in de nabije toekomst gebruikt 
om huizen te verwarmen. Een 
indrukwekkende bijna indu-

striële operatie. De dorpsraad, 
ondernemers, bouwers en 

technici, politici en de gedepu-
teerde van de provincie waren 
aanwezig. De opening werd 

verricht met op de achtergrond 
een bijzonder theater spekta-
kel en een tijdmachine. Een 
verhaal van een nieuwe tijd. 
Een tijd waarin we geen gas 
meer gebruiken. Natuurlijk 
waren er toespraken met als 
belangrijkste onderwerp de 
energietransitie. Een van de 

sprekers trok dit de landelijke 
politiek in met een hint naar 
GroenLinks. Zij zouden zich 
teveel focussen op de CO-2 
reductie, terwijl onafhanke-
lijkheid van het gas in zijn 

beleving toch belangrijker was. 
Logisch, dacht ik, GroenLinks 
denkt aan de toekomst van de 

aarde voor mens en natuur. 
Ondernemers (niet alle!)

denken in verdienmodellen en 
economisch belang. Dit mocht 
echter de pret niet drukken. 

We stonden met een glaasje in 
de hand en ik wist… Dit is een 
bijzonder moment. Zoals vroe-
ger de eerste vaatjes olie uit de 
grond werden gehaald, halen 

we nu, zo’n 150 jaar later, heet 
water uit de bodem. Steeds 

zijn wij mensen op zoek naar 
water, grondstoffen en warmte. 
Groot respect heb ik voor deze 

pioniers van het ECW die 
met niet te over ziene risico’s, 
beren op de weg, technische 
problemen en tegenslag dit 
project begonnen zijn met 

als motto…….. niet praten, 
maar doen. Zij trekken ons de 
nieuwe tijd in. Daar kunnen 

wij politici van leren.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinksmedemblik.

nl, facebook.com/
GLMedemblik        

Op zaterdag 27 april vieren wij 
dat onze Koning jarig is. Maar wij 
vieren ook het feit dat wij een 
Koning hebben en in een Demo-
cratisch land leven met een mo-
narchie. En gelukkig niet in een 
Communistisch dwingelandij 
land waar de leugen regeert en 
het individu niet telt. Nederland 
en Europa zijn prachtig om in te 
leven. Wij hebben hier alles. Bos-
sen, bergen, meren, stranden, 
zon, zee, sneeuw, schitterende 

steden en een lange en zeer inte-
ressante geschiedenis. En je mag 
doen en zeggen wat je wil.  Euro-
pa heeft ook een zeer grote geva-
rieerde muzikale geschiedenis. 
Ieder land heeft zo zijn eigen 
muziekcultuur. Denk aan het 
Franse Chanson of het Italiaanse 
drama, de Duitse Schlager  de 
Nederlandse smartlap. De Spaan-
se tango het Portugees Fado en 
de Ierse Folk.  Iedereen herkent 
het direct. Ook de Balkan en Rus-
land hebben een hele dramati-
sche maar ook eigen feestmuziek 
cultuur. Alle Trouw en Rouw 
wordt bezongen in een liedje. 
Van veel van die liedjes hebben 
wij een mooie selectie gemaakt 
en die gaan de 27e als een rode 
draad door alle andere muziek 
heen lopen. Dus kom naar het 
enigste bruine Café wat wij nog 
hebben, het Ankertje in Andijk.
Uw muzikale reisleider is weder-
om Peter Manshanden. 

Start: 16.00 uur en de Entree is 
Gratis maar Vol = Vol

Foto aangeleverd

Koningsdag 2019: Muzikale Reis 
door Europa in `t Ankertje

 

Wij zoeken een 

Medewerker voor de Schoonmaak 

 

Met ingang van direct zijn wij op zoek naar een medewerker 
voor de schoonmaak van het dorpshuis. 

Dus heb je zin om een paar uur per week en met name de het 
dorpshuis schoon te maken dan horen we dat graag. 

Welke kwaliteiten moet je bezitten: 

- Precies zijn 
- Vrolijk 
- Schoonmaken leuk vinden 
- Samen kunnen werken 
- verantwoordelijk 
- Ook zeer zelfstandig kunnen werken 
- Flexibel 

Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje met een cv naar: 
info@dorpshuiscentrum.nl 
Wilt u eventueel meer weten? Dan kunt u bellen naar  
06-12581255 ( Henny van Bragt, beheerder dorpshuis Centrum 
Andijk ) 
 
Dorpshuis Centrum/Sportlaan 1/1619 XE/Andijk/dorpshuiscentrum.nl/0228591289 

 

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.

Hoog en droog op het Hogelandje: Foto Hans van Dijke

Hoog en droog
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(vervolg van de voorpagina)

Mijn naam is Natalja Mantel, ik 
ben gediplomeerd Holistisch 
Energetisch Therapeute en eige-
naresse van Amrita-Holistisch 
Centrum voor Natuurgenees-
kunde. In mijn praktijk bied ik 
een compleet pakket van thera-
pieën voor mensen met diverse 
klachten en aandoeningen. Ik ben 
lid van de beroepsvereniging Ver-
bond Van Energetisch Therapeu-
ten (VVET), waardoor veel zorg-
verzekeraars mijn behandelingen 
vergoeden. Daarnaast werk ik 
met Kruidengeneeskunde, Aro-
matherapie, Schüssler mineraal 
celzouten, Bloesemtherapieën, 
Spagyriek, Frequentie Toonpunc-
tuur, Meditatie en Yoga therapie, 
geef ik Natuurvoeding, suppletie 
en leefstijladviezen. Door een 
persoonsgerichte combinatie van 
Natuurgeneeskundige therapie-
en, die je lichamelijk, psychisch 
en/of emotioneel kunnen onder-
steunen op natuurlijke wijze, kan 
ik je helpen op weg naar een 
duurzaam herstel. Mijn visie & 
missie wordt weerspiegeld in de 
slogan van mijn praktijk: “Amri-
ta,  Natuurlijk Beter, duurzaam 
& completer.”

Mijn verhaal ‘uit balans’
Lang geleden werd ik geconfron-
teerd met het vroegtijdige overlij-
den van mijn moeder, waardoor ik 
uit balans ben geraakt. Ik was niet 
meer in staat om de draad zelf-
standig op te pakken en ik kwam 

in een depressie terecht. Via de 
huisarts werd mij antidepressiva 
voorgeschreven, welke veel nega-
tieve bijwerkingen veroorzaakten, 
na enige tijd gaf een psychologe 
mij het advies een Holistische 
Energetische therapie behande-
ling te proberen. Ik had nog nooit 
over deze therapie gehoord en 
vond het idee ‘dat wij behalve ons 
lichaam ook nog een (levens)ener-
gie zouden bezitten’ een beetje 
zweverig klinken. Toch gaf ze mij 
een dusdanig vertrouwen, dat ik 
besloot het te proberen. Daar ben 
ik nog steeds erg blij om!

Levensenergie en ‘onze inner-
lijke apotheek’
In de reguliere geneeskunde wor-
den verschillende soorten ener-
gie in het menselijk lichaam ge-
meten tijdens de diagnostisering, 
zowel bij nucleaire geneeskunde, 
radiologie als beeldvormingsdi-
agnostiek. Bij de Energetische 
therapie wordt ook gewerkt met 
een natuurlijke levensenergie die 
de vitaliteit en het welzijn van ie-
der mens beïnvloedt. Als deze 
levenskracht onbelemmerd door 
ons hele systeem stroomt, dan 
zijn wij gezond en vitaal. Door 

mogelijke verstoringen/blokka-
des in de doorstroom van deze 
energie kunnen er klachten en 
later ziektes ontstaan.

In mijn geval was het, het onver-
werkte verdriet dat de door-
stroom van mijn vitale energie 
blokkeerde en een depressie ver-
oorzaakte. Toen het verdriet 
door een aantal Energetische 
therapie behandelingen werd los-
gelaten kon mijn levenskracht 
weer vrij gaan stromen en werd 
‘mijn innerlijke apotheek’ weer 
geactiveerd. Toen werd er letter-

lijk een knop omgedraaid in mijn 
systeem en ineens was ik er weer. 
“Wat is het leven toch prachtig!” 
dacht ik toen. Dankzij Energeti-
sche therapie  ben ik van mijn 
depressie afgekomen. Mijn ware 
levenspad en missie heb ik kun-
nen vinden en bewerkstelligen en 
kan nu vanuit mijn eigen kracht 
verder gaan leven. En dat gun ik 
iedereen van harte!

Bel me gerust voor een vrijblij-
vend kennismakingsgesprek of 
maak direct een afspraak. Ik sta je 
graag te woord. 

Natalja Mantel

Meer informatie: 
Amrita Holistisch Centrum 

Middenweg 10, 1619BL Andijk
Tel 06-57245725 
www.amrita.nu 

www.facebook.com/
AmritaHolistischCentrum 

Volg en Like mijn pagina op 
Facebook, waar ik simpele 
en gezonde recepten deel 
met natuurlijke en onbe-
werkte ingrediënten. Tevens 
geef ik bruikbare tips t.b.v. 
gezondheid, vitaliteit en be-
wustwording. Ook kan je er 
actuele informatie over 
workshops, opendagen en 
rondleidingen in mijn biolo-
gisch-dynamische genees-
krachtige kruidentuin vin-
den.

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

“Met persoonlijke en vakkundige ondersteuning help ik je om weer in balans te komen.”

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.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
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde
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Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

 

Wist u dat...
... u een lotnummer krijgt bij 

Veiling Cultura als u voor 
21:00 uur binnen bent waar-
mee u voor twee personen een 

onbeperkt Vue Bioscoop 
abonnement kunt winnen?

... het Oranje comité weer een 
mooi programma heeft samen-

gesteld voor Koningsdag?

... het programma te vinden is 
op onze flyer?

... Tennisvereniging ATLAS 
op 1 mei 40 jaar bestaat en 

dit viert met een Ouder-Kind 
Toernooi voor alle leeftijden?

 
... dat ook niet-leden mogen 

meedoen?

... er een jubileumdeal is voor 
nieuwe leden met 40% korting 

op lessen en lidmaatschap?

... Artis de Partis is gevonden?

... sommige huisdieren zelfs 
naar houtgestookte kachels 

ruiken als ze even buiten zijn 
geweest?

… Anne-Marie op 2e paasdag, 
22 april, jarig is?

... u vanaf 23 april kunt 
stemmen op Asonia Judo 

met de Rabo clubkas!

De laatste Breek de Week breekt 
weer aan. We hebben (denken 
wij) een smakelijk, gezellig en 
waardevol seizoen gehad.
Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op 9 mei  2019. De maaltijd 
vindt plaats in “de Lichtboei”, 
Hoekweg 12. Dan kunt u weer 
genieten van een lekker drie gan-
gen menu. U bent vanaf 17.30 uur 
welkom en rond 18 uur gaan we 
aan tafel. De kosten zijn € 6. 

U kunt zich opgeven vanaf dins-
dag 23 april tot 4 mei  via breek-
deweekandijk@gmail.com of bij 
Gerda Gorter (tel. 592594) of 
Sjanni de Vries ( tel 720179)
We hanteren geen vaste gasten-
lijst meer dus opgave is echt 
noodzakelijk. Bel op tijd, want 
vol is vol.

Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig!

Kom op tijd! Als u voor 21.00 
uur aanwezig bent, dan maakt 
u kans om een proef abonne-
ment van 3 maanden voor 2 
personen te winnen bij Vue 
Hoorn, of iedere andere bios-
coop van Vue.

De catalogus is klaar en zijn bij de 
mensen die iets gegeven hebben 
in de deur gedaan.
Er zijn weer veel mooie, leuke, 
lekkere, aparte koopjes beschik-
baar gesteld door verenigingen, 
bedrijven en particulieren, ieder-
een bedankt hiervoor.
Bijvoorbeeld; 12 uurtje voor 2 
personen bij 1619 eten&drinken, 
diner voor 2 personen in ’t Kerk-
je, eten op zolder, op de kop van 
de Molenweg, met Keezen. 
Mooie zelfgemaakte buitenlan-
taarn van 2.30m, steigerhouten 
tuintafel met 2 stoelen. Zeilen op 
het Ijsselmeer, karten, schaatsen, 
disco zwemmen, fietspuzzel 
tocht met BBQ Spannende strijd 
om de Andijker der Andijkers te 
worden, Quiz-avond bij Sporting 
Andijk, Westfriese avond met 
quiz en eten in Cultura. Als vol-
wassene je eigen hut bouwen op 
Huttendorp Andijk, Bert, Jan en 
TomPe komen een setje live mu-
ziek bij u spelen, datum in over-
leg. En niet te vergeten nog 
kaartjes voor het al uitver-
kochtte Dijkpop. Kortom , voor 

iedereen is er wel iets!

Door omstandigheden zijn er 
enkele dingen niet in de catalo-
gus gekomen, deze worden op 
het supplement aangeboden; 
Kies Voor Gezelligheid; 2 x 2 
personen mogen mee met de 
fietspuzzeltocht op dinsdag 18 
juni om 18.45 uur. H.Rinkel;een 
kaas. Cantabile; 6 x 2 personen 
varen en zingen met Cantabile. 
Schipper Rob Smak vaart ons 
door de 4 Noorderkoggen, op ac-
cordeon Eelco Webbers.  Vertrek 
vanuit Onderdijk.   Hapje en 
drankje   na afloop. Datum: 29 
juni. Bij slecht weer uitwijkdatum 
31 augustus2019. Cantabile; 
voor 2 mannen 2 maanden gratis 
meezingen in ons koor. Na afloop 
van de repetitie krijgt u nog 2 
consumpties aangeboden om ge-
zellig met ons na te kletsen.

Wilt u nog een catalogus ontvan-
gen, of wilt u een koopopdracht 
geven, u kunt dan contact opne-
men met het secretariaat, Mevr. 
R. van der Thiel; 0228 593229 
veilingcultura@gmail.com 

De zaal is open vanaf 19.30 uur. 
We rekenen op uw komst, zodat 
de afslagers Peter Swart en Ri-
chard de Beer er samen met u en 
ons een mooie avond van kunnen 
maken.

 Tiede Nauta Perkplanten

Zaterdag 20 april 
zijn we weer open!

2e paasdag en koningsdag 
de hele dag open! 

Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag vanaf 19.00-21.00 uur
Zaterdag van 9.00-17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

Veiling Cultura vrijdag 19 april

Schuif ook aan tafel bij Breek de Week!

Hidde de Haan van 12 jaar is 
derde geworden in de halve finale 
NK Turnen in Enschede. Een ge-
weldige prestatie.
Zaterdag 25 mei gaat hij strijden 

voor een podiumplek op het NK 
Turnen Heren in Alkmaar.
Tevens heeft hij zich geplaatst 
voor de toestelfinale voltige op 
zondag 26 mei.

Hidde (r) op het podium Foto aangeleverd.

Hidde derde op NK Turnen 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

Op dinsdag 9 april mochten de 
dames van het eendagsbestuur, 
bestaande uit Rosalien, Truus, 
Joke, Aja, Anneke en Akke de 
avond verzorgen. Zij hadden de 
heer Wim de Boone uitgenodigd 
met een lezing “Beter langharig 
dan kortzichtig”. We begonnen 
de avond met een minuut stilte 
voor ons lid Lies Hazewindus, die 
overleden was.

De heer de Boone is docent ge-
schiedenis in Purmerend ge-
weest. Daaruit is de belangstel-
ling ontstaan voor de jeugd uit de 
jaren 60. Hij vertelde hierover en 
liet ons soms unieke filmbeelden 
zien.

Door de toenemende welvaart in 
die jaren veranderde het beeld 
van de jeugd. Onderdeel van die 
verandering was de muziekstijl. 
De rock-muzikanten verdwenen 
en daarvoor in de plaats kwamen 
artiesten als Cliff Richard, Conny 
Francis, Anneke Gronloh. Deze 
“moderne” muziek was o.a. te 
beluisteren op Radio Veronica en 
het t.v. programma “Top of Flop’.
Deze “luistermuziek”werd opge-
volgd door “Pop-muziek zoals 
The Beatles en iets ruiger De Rol-
ling Stones.

De “oudere” generatie vond dit 
maar niks en wilde het wel ver-
bieden. Maar de jeugd wilde deze 
muziek toch horen en ging er te-
genin. Tegelijkertijd gingen ze 

ook in protest tegen andere din-
gen. Dat kwam tot uiting in o.a. 
een t.v. programma met op het 
eind een “blote”Phil Bloom, de-
populariteit van de protestzan-
gers zoals Boudewijn de Groot, 
de bezetting van het Maagden-
huis, de oprichting van D66, de 
oprichting van Provo (die ook 
politieke doelen had).

Doordat er meer electrische ap-
paraten kwamen kregen de vrou-
wen meer tijd om te willen wer-
ken en doordat de pil op de markt 
kwam waardoor vrouwen ook 
sexueel meer vrijheid kregen, 
ontstond de vrouwen-emancipa-
tie. Zo ontstond de man-vrouw 
maatschappij met b.v. Dolle 
MIna. Zij voerden ludieke acties 
om te wijzen op onrechtmatige 
situaties.

Ook in de mode en haardracht 
waren er veel veranderingen, zo-
dat men wel sprak over “Beter 
langharig dan kortzichtig”, wat  
dus de titel van deze lezing was.
Het was boeiend en daarom was 
het jammer dat het geluid niet tot 
z’n recht kwam. Waar dat aan lag 
was de vraag. De dames van het 
eendagsbestuur waren eind vorig 
jaar gaan luisteren in de biblio-
theek van Hoogkarspel, waar de-
zelfde lezing werd gegeven en 
daar was het geluid goed.

Onze volgende avond is 14 mei in 
Dorpshuis Centrum.   GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

GEVONDEN
Speelgoed, gevonden op de 

Vooroever, af te halen op 
Klamptweid 106.
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APRIL
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, de hele dag feest
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.
• TV ATLAS, Ouder-Kind-Toernooi voor alle leeftijden en ook niet-

leden mogen meedoen. aanvang 15.00 uur.
Zondag 5 mei             
• Bevrijdingsfeest Dorpshuis, 13.00 uur
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Donderdag 9 mei             
• Breek de Week, Hoekweg 12 aanvang 17.30 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: Buysman Kruiden. Kadijkweg 41. 10.00 u
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
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: “Tristan” 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
Zaterdag 8 juni
• TV ATLAS, Classis Clinic Tennis door Edwin Elzinga. aanvang 

13.00 uur
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
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

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 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 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

Op 10 april was alweer het 3e 
schoolkorfbal toernooi bij het 
sportcomplex van Sporting An-
dijk . Naast het best wel frisse 
windje, begroette het zonnetje 
de ca. 100 kinderen van de 
groepen 5/6 van de Piramide, 
Kuyper- en Idenburgschool. 
Alle 12 teams en hun coach 
kregen een programmaboekje 
en een kleedkamer aangewe-
zen. Na een welkomstwoordje 
door de jeugdcommissie en een 
startsein van de omroeper kon-
den de wedstrijden van start 
gaan.

Er werd fanatiek gekorfbald en 
een hoop gescoord. Bij sommige 
teams ging dat makkelijker dan 
bij andere teams maar dat mocht 
de lol niet drukken. Nadat de 
poulewedstrijden waren gespeeld 
en alle punten waren opgeteld 
speelden alle teams nog 1 laatste 
wedstrijd. Wat resulteerde in de 
volgende top 3:
1e: Kuyperschool 4

2e: Kuyperschool 5
3e: Kuyperschool 7

De teams namen hun welver-
diende beker in ontvangst en 
mochten nog op een gezamelijke 
groepsfoto. Alle kinderen kregen 
een vaantje mee naar huis en een 
strippenkaart voor 3 gratis trai-
ningen op de donderdagavond 
om 18.15 bij Sporting Andijk op 
de Kleingouw. (Mocht je deze 

brief gemist hebben en evengoed 
een keer mee willen trainen dan 
ben je van harte welkom….!) 

Wij bedanken nogmaals alle kin-
deren, juffen,  ouders en vrijwil-
ligers voor het mogelijk maken 
van dit toernooi. Hopelijk tot 
volgend jaar.

Groetjes namens de Jeugdcom-
missie korfbal Sporting Andijk. 

Het derde schoolkorfbaltoernooi was een succes. Foto aangeleverd

Schoolkorfbaltoernooi bij Sporting Andijk

Op 2e paasdag, maandag 22 april, wordt in Wer-
vershoof de 2e wedstrijd van de KNSB Baan Com-
petitie gereden. Deze wedstrijd is een selectiemo-
ment voor het NK, dat op 30 en 31 mei plaatsvindt 
in Wervershoof, en op 1 juni in Medemblik.

De  verwachting is dat veel skaters zullen meedoen 
en gaan strijden om een goede klassering. Tevens 
zullen de rijders willen uitproberen hoezeer ze uit 
de voeten kunnen op de vorig jaar gecoate baan 
waar straks ook het NK wordt gereden. 

Op het programma de 1000m sprint en afvalkoers.

Aan de start bij de Senioren (vanaf 16:00) de vol-
gende skaters van Radboud Inline-Skating: Jordy 
van Workum en Bente Kerkhoff (wonnen beide de 
puntenkoers bij de 1e wedstrijd in Heerenveen), 
Janno Botman (heeft pas zijn contract getekend bij 
Team Reggeborg), Gert Jan van Diepen, Ivo de la 
Porte, Daan Berkhout, Ramona Westerhuis, Sascha 
Schenk, Klaske Baars, Ria Schilder, Luuk van Tim-
meren, Danielle Ootes, Pien van den Bos en Twan 
Berlijn. 

Ook de Belg Mathias Vosté (goud op de 1000m bij 
het EK in 2018) zal in actie komen in Wervershoof. 
Voorafgaand aan de wedstrijden van de Senioren 
start de jeugd om 10:30 met de wedstrijden. 

Toegang is gratis. Kom even langs om de sfeer te 
proeven en wie weet zien we u terug in Wervers-
hoof tijdens het KPN NK Inline-Skaten. Dan staat 
er ook een tribune voor 500 personen aan de 
noordzijde, is er een DJ aanwezig en een groot led 
scherm. Ook is er een springkussen en een suikers-
pinkraam. Plaatselijke bekendheden Mariska Huis-
man en Irene Schouten zijn gastvrouw tijdens het 
NK. Meer info op www.nkinline.nl

Locatie: Sjoerd Huisman Piste, Theo Koomenlaan 
3, Wervershoof

Foto: Hidde Muije/Instaschaats

Landelijke skeelerwedstrijd in Wervershoof

Ja hoor, de meiden van Westfriesland-SEW B 1, 
hebben het geflikt
Zaterdag 13 april, voor een sommige mensen mis-
schien een ongeluksgetal, voor de B1 van SEW ze-
ker niet. Vanaf de eerste wedstrijd stonden zij er als 
team, als eenheid, als favoriet. De poule wedstrij-
den, 3 stuks wonnen zij met gemak, (15-23, 23-16, 
en 20-11) daarna volgde de kruisfinale, tegen een 
voor die meiden een onbekende tegenstander, ook 
deze wisten zij winnen af te sluiten met 25-17. 

Toen was de finale een feit, tegen het altijd zo lasti-
ge Quintus uit Kwintsheul, moest er gestreden wor-
den om de landstitel. Gestreden werd er, ongekend 
wat een spannende eerste helft, we gingen de rust in 
met een gelijk stand van 7-7. 

De meiden hadden onder de rust even een peptalk 
gehad van de coach, de scheidsrechters hadden af 
en toe vreemde beslissingen, maar wij moesten 
deze wedstrijd gewoon met mooi handbal afmaken, 

en dat deden ze, even een tandje er bovenop en de 
diesel kwam op gang, met het geluid van het eind-
signaal in ons oren stond het scorebord op 18-12 
voor ons. En dat maakt die meiden tot NEDER-
LANDSKAMPIOEN handbal. 

Eva, Noëlle, Femke Foto aangeleverd

Meiden van de Dijkweg Nederlands kampioen

Tijdens de laatste garage sale 
voor de zomer is er veel afge-
prijsd.
Er zijn deze dag, naast de speciale 
tafel buiten, binnen diverse tafels 
waar alles op een tafel voor een 
vaste lage (uitverkoop) prijs staat.
Kookboeken, speelgoed, servies, 
kleding, alles voor prijzen tussen 
de 50 eurocent en 2,50 euro.  D.J. 
Hennie laat zijn boxen met gezel-

lige muziek op de platenspeler 
over het plein galmen. Natuurlijk 
staan er weer bakken met LP’s en 
nieuwe singeltjes. koffie en thee 
met wat lekkers staat klaar voor 
de liefhebbers.
Tot a.s. zaterdag 20 april op In-
dustrieweg 1A in Andijk, tussen 
10 en 16 uur.
U kunt ons vinden schuin tegen-
over de LIDL

Uitverkoop tijdens garage sale!!  
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Geopend!
Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l

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

Aanbieding!

Vorige week werd op de kolfbaan 
in Venhuizen het N K 2019 ge-
houden.
Voor onze vereniging is dit kam-
pioenschap succesvol verlopen. 
Na de voorronde mochten maar 
liefst 7 kolvers op zaterdag terug 
komen om in de finale te spelen. 
Voor de één was het resultaat 
beter dan voor een ander, maar 
dit hoort nu eenmaal bij onze 
sport. De prachtigste scores wor-

den afgewisseld met met soms 
minstens zo mooie poedels.

Bij de aspiranten wist John Hoog-
land zich te plaatsen. John begon 
zijn finalepartij als 4 de. Hij wist 
z’n directe tegenstanders achter 
zich te houden en was nu afhan-
kelijk van de andere finalepartij. 
Hierin waren de spelers van de 
organiserende vereniging duide-
lijk niet op dreef. Gevolg was, dat 

John Hoogland (r) werd tweede. Foto aangeleverd

Kolfsociëteit Onder Ons valt in de prijzen
John op een hele mooie 2 de plaats eindigde.

Op het NK 2019 werd tevens het Korpskam-
pioenschap gehouden.
Een korps bestaat uit 3 kolvers, die met hun 
individueel geslagen punten ook mee doen 
in de strijd om het Korpskampioenschap. 
Per vereniging speelt er één korps mee in dit 
kampioenschap. Na de voorronde stond ons 
Korps op de tweede plaats met 371 punten. 
De achterstand op nr 1 was zodanig groot, 
dat de mannen er niet in slaagden om die 
weg te werken. Ook werden ze niet achter-
haald door nr 3 en eindigden dus op diezelf-
de 2 de plaats in het eindklassement.

De andere deelnemende leden presteerden 
wisselend. In de einduitslag
behaalde Peter Schuitemaker een mooie 6 de 
plaats met 149 punten; Dirk Spijker eindigde 
kort daarachter met 145 punten. De andere 
kolvers van Onder Ons moesten genoegen 
nemen met een mindere rangschikking.

Winnaar en dus Nederlands Kampioen 
Kolven 2019 werd na een zeer spannende 
en voor de spelers zenuwslopende finalepar-
tij met slechts één punt voorsprong op nr 2 
de voorzitter van de organiserende vereni-
ging 
Aan is Winst - Dirk Beemsterboer. Dirk 
stond vanaf de opening van dit kampioen-
schap tot a.s. vrijdag met 102 punten boven-
aan in de voorronde. Op vrijdag werd hij 
gepasseerd door Detlef Redeker met 107 
punten. In de finale wist Dirk de opgelopen 
achterstand weer ongedaan te maken. (156 
punten) Detlef werd 2 de met 155 punten en 
Jan Blaauw eindigde als 3 de met 152 pnt.
 

Chaos gaat over een overspannen regis-
seuse, (Sandra van Dokkum), die het derde 
bedrijf van haar voorstelling probeert te 
redden tijdens de generale repetitie. Dit is 
het eerste bedrijf van het stuk. In de gene-
rale gaat werkelijk alles fout; mensen zeg-
gen de verkeerde tekst, de rekwisieten 
staan niet op de goede plek en waarom 
stapt iedereen toch op het snoertje van de 
telefoon? Zo gaat die af terwijl dat niet 
hoort! Het ergste? Alles is de schuld van de 
regisseuse. Zij verandert alles en zij vraagt 
teveel van haar acteurs. De oppas van Rita 
(Renske Bönker) verdient zo wel goed aan 
dit avondje.
 
Waarschijnlijk is het verhaal u bekend dat, 
als de generale verkeerd gaat, de uitvoe-
ring juist heel goed gaat. Niks is echter 
minder waar. In het tweede bedrijf van het 
stuk zien we de uiteindelijke uitvoering 
van dit derde bedrijf. U dacht dat het eer-
ste bedrijf al een chaos was? Zet uzelf dan 
maar schrap; er wordt een bloemendief 
verzonnen, Willy (Frans Schenk) breekt 
bijna zijn nek over de koffers die nog op 
het toneel staan en Jo Schalks (Frans 
Kwantes) vergeet zijn kaartjes! En als klap 
op de vuurpijl valt het decor ook nog eens 
uit elkaar, waardoor de regisseuse (Sandra 
van Dokkum) overstuur raakt en op 
moordtocht gaat met een moker. Nou, dit 
stuk heeft zijn titel, Chaos, echt verdient!
 
Natuurlijk is de ontwikkeling van deze 
chaos prachtig om te zien, maar de perso-
nages zijn ook nog eens om van te genie-
ten. Wie heeft ooit gedacht dat Willy een 
affaire heeft met Maaike (Petra Gorter), 
terwijl zij de vrouw is van Harry (Jan Per-

ton)? En dat terwijl Harry zelf een affaire 
heeft met Rita, die de vrouw is van Willy? 
Dan komt ook nog Miriam (Yvon Bloe-
mendaal), het kamermeisje, die Willy´s 
aandacht probeert te trekken. Intussen 
proberen de receptioniste Hendrika (Ca-
rin Grooteman) en de hoteleigenaresse 
Roos (Annette van der Stal) deze kluwen 
van affaires geheim te houden. En daarbij 
proberen de toneelmeester Els (Mariëlle 
Spruijt), souffleuse Lizzy (Annie Koorn) 
en decorbouwer Karel (Cor Koorn) de 
boel achter de schermen op orde te hou-
den, wat niet altijd even goed gaat.
 
Alle personages doen hun best om de boel 
op zijn pootjes te houden en om niet uit te 
vallen tegen de regisseuse. Dit wordt zeer 
goed op het toneel gezet door de spelers. 
Jammer dat de regisseuse dit niet waar-
deert.
 
De tekst en uitvoering van het stuk is ook 
hilarisch. De vele one-liners blijven maar 
in je hoofd zitten (Mooi land, Grieken-
land) en de beslissing om vele aspecten 
van deze toneelvereniging ook achter de 
schermen en van het toneel af te spelen is 
geniaal. Zo wordt de ́ deurenklucht´ die de 
toneelvereniging zelf moeten spelen ook 
echt een deurenklucht, wanneer de spelers 
als personages zelf de hele tijd de verkeer-
de deuren gebruiken!
 
Al met al is dit stuk super in elkaar gezet 
en gespeeld. Het decor met vele deuren 
zag er zeer goed uit en de samenwerking 
van de acteurs was om uw vingers bij af te 
likken. Marjan Harders, de échte regis-
seuse, heeft dit zeer goed gedaan.

KNA speelde 12 en 13 april de klucht Chaos 
geschreven door Hugo Renaerts

De zon schijnt een beetje fel, dan liggen ze mooi te zonnen 
dit stel. Foto: G.P.Stavenuiter

Langs de weg...

I.v.m. Pasen, kopij en 
advertenties voor de 
krant van volgende 
week, 24 april graag 

aanleveren vóór donder-
dag 18 april, 14.00 uur!

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