
Het seizoen 2019 is begonnen. 
De toeristen fietsen en lopen over 
onze dijken en de horizon van het 
IJsselmeer vult zich met zeiltjes. 
De KNRM Andijk heeft de win-
terperiode gebruikt om nieuwe 
opstappers op te leiden en veel te 
oefenen met onze collega’s van 
Medemblik. 

Een van onze opstappers is Eg-
bert Schaft. Hij is eigenaar van 

Restaurant & Cafetaria ’t Skaffie. 
Zodra de pieper gaat nemen zijn 
collega’s de zaak over en heeft hij 
zijn handen vrij om aan boord te 
stappen van Reddingboot ’t Span. 
Afhankelijk van het soort calami-
teit kan hij in korte tijd weer te-
rug naar zijn zaak. Het werk van 
de vrijwilliger is natuurlijk niet 
vrijblijvend. Mensen en dieren in 
nood rekenen op de komst van de 
KNRM. Het zijn niet alleen 

booteigenaren die hulp geboden 
krijgen, alles en iedereen op en 
om het water heeft weleens on-
voorziene hulp nodig.

De doordeweekse bezetting van 
reddingboot ‘t Span blijft een 
aandachtspunt. Daar waar wij in 
de avonden en in de weekenden 
voldoende bemanning hebben is 
het tijdens kantooruren mini-
maal. Kent u een geschikte kandi-
daat die juist tijdens kantooruren 
binnen 10 minuten op ons station 
kan zijn? Tip ons of neem contact 
op met onze Schipper! (schip-
per@andijk.knrm.nl of 06 13 66 
44 52)

Rabobank Clubkas 
Campagne 2019
KNRM Andijk ontvangt geen 
subsidie en draait op giften. 
Daarom doen wij mee aan de Ra-
bobank Clubkas Campagne voor 
West-Friesland. Bent u als klant 
van de Rabobank gemachtigd om 
te stemmen dan zijn wij u erg 
dankbaar wanneer u ons wilt 
steunen, dit kan tot 14 mei. 

Uitnodiging voor Andijk 
en onze donateurs
Op 11 mei organiseren wij onze 
jaarlijkse Reddingbootdag. De 
dag is vrij toegankelijk en er zijn 
leuke activiteiten georganiseerd. 
Donateurs hebben inmiddels een 
uitnodiging ontvangen om mee 
te varen op Reddingboot ’t Span, 
ook voor u is er een mogelijkheid 
om mee te varen. Word donateur 

(nu of op 11 mei) en maak kennis 
met onze bemanning, het station 
en de boot. Stel vragen en dompel 
jezelf onder in de wereld van de 
redders van de KNRM. Ons adres 
is Nieuwe Haven 8, Andijk.

11 mei: Reddingbootdag KNRM
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

Egbert Schaft opstapper bij KNRM. Foto’s aangeleverd

Gratis inloop: 9-17/19-21 uur. 
16-05 Andijk

14-05 Benningbroek

Dit is mijn laatste verslagje, 
nummer 1200.
Het wordt steeds moeilijker 
voor twee mensen om wat te 
verzinnen. Het is tijd om te 
stoppen, het is over en sluiten. 
Dank aan het dorpsbladen de 
Andijker en de Binding voor het 
plaatsen van mijn verslagjes in 
de afgelopen jaren. 

De slotzin is;  “Soms is stilte 
het beste antwoord”.

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1200De Vlieringboys ontvangen namens de Andijker  een bloemetje. 

Foto Koos Dol/De Andijker

Laatste verslag van de Vlieringboys

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

alléén op afspraak geopend! 
Tel.: 59 29 34 of info@dijkprint.nl

Egbert in actie
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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 28 april 10.00 uur: 
2e zondag van Pasen. Beloken 
Pasen. Woord-Communieviering 
met Gemengd koor; voorgangers 
van groep Andijk.
Thema: “Vrees niet, ik ben het”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Arie Bergen.
*Deelnemers aan het Triduüm in 
Wognum (25 en 26 april): mooie 
dagen van bezinning en ont-
spanning, van ontmoeting en 
gezelligheid toegewenst.
*En allen zaterdag een mooie en 
zonnige Koningsdag! 

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
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lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer
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Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 28 april
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. B.H. Steenwijk te Nijkerk

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  Pastor Ton Heijboer     
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Peter Hays

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Erik Bruinenberg

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg

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

Ik ben de opstanding en het leven; 
wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.

Johannes 11 vers 25

Heden is op de gezegende leeftijd van 104 jaar 
ingegaan in de vreugde van haar Heer

Akke Visser
Sinds 22 januari 1984 weduwe van Jacob de Vries

en eerder gehuwd geweest met Dirk Grandeman † 8 juni 1963

Wolvega                                                                               Andijk
* 17 december 1914                                          † 17 april 2019

 Kinderen de Vries
 Kleinkinderen
 Achterkleinkinderen
 Achter-achterkleinkinderen

 Neven en nichten Visser

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 
op de Algemene Begraafplaats van Wolvega.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Nanninga, 
Hortensiastraat 50, 8471 KK  Wolvega

Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, 
wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God,

Hij is trouw tot over de grenzen van de dood heen.
                                     Naar Psalm 146:5 en 6, belijdenistekst Cor

Wij zijn heel verdrietig nu we onverwacht afscheid moeten nemen 
van mijn lieve en zorgzame zoon, broer en onze neef

Cornelis op ’t Land
Cor

Andijk, 1 juli 1973 Haarlem, 16 april 2019

Met zijn unieke eigenheid heeft hij op bewonderingswaardige 
wijze heel sterk zijn bewogen leven met gelovig  

vertrouwen invulling gegeven.

Klaas op ’t Land en 
Tjitske op ’t Land-Bos, in liefdevolle herinnering

Klaas Sikko

Marijke op ’t Land

Corrie Machielsen–op ’t Land

Correspondentieadres: 
De heer K. op ’t Land, Viskuil 40, 1619 AT Andijk

Op donderdag 25 april om 14.00 uur wordt de afscheidsdienst 
gehouden in de Gereformeerde kerk Andijk, Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk waar Cor zal worden 
bijgezet in het familiegraf bij zijn moeder. Voorafgaand aan de 
dienst is er gelegenheid tot condoleren tussen 13.00 en 13.45 uur 
in bovengenoemde kerk, ingang onder de toren.

Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie,

Maar de meeste van deze is de liefde.
                                        1 Cor. 13:13

Bedroefd, maar met een gevoel van  
dankbaarheid voor wat hij voor ons heeft betekend,  

delen wij u mee dat toch nog onverwacht is overleden  
mijn dierbare man, onze vader en opa

Pieter Vriend
Andijk, 12 maart 1929 Opperdoes, 19 april 2019

Magdalene Vriend-Isenberg

Simon Vriend

Otto Vriend

Tineke en Arjan Tissink 
Menno 
Jelle 
Tessa

Jan Dirk en Gerdine Vriend 
Peter en Veerle 
Hans

Arnold en Hanneke Vriend 
Pieter 
Marieke 
Nienke 
Sofie

Verzorgingshuis Almere
Burgemeester Pierhagenlaan 2, kamer 1
1674 PB Opperdoes

Mijn man is opgebaard in de aula achter het verzorgingshuis,  
alwaar geen bezoek.

De dankdienst voor het leven van mijn man, onze vader en opa 
wordt gehouden op vrijdag 26 april om 13.30 uur in de kerk van  
de PKN gemeente Opperdoes, Noorderpad 21 te Opperdoes. 
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Westerbegraafplaats aan de Dijkweg 346 te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 
12.45 tot 13.15 uur in d’ Ouwe Pastorie, naast de kerk.

Veel dank aan het team van verzorgingshuis Almere  
voor alle aandacht en liefdevolle zorg.

                   

    

Steun ons koor! Van 23 april tot 14 mei 
kunt u als lid van de Rabo uw stem 
uitbrengen.

                   

    

Steun ons koor! Van 23 april tot 14 mei 
kunt u als lid van de Rabo uw stem 
uitbrengen.

Steun ons koor! 

Van 23 april tot 
14 mei kunt u als lid 

van de Rabo uw 
stem uitbrengen.
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Judith Berkhout

Komende donderdag komen 
in de raadsvergadering 

onder andere naar voren 
het haalbaarheidsonder-

zoek voor een extra sport-
hal Wognum. Vorig jaar 
november is er een motie 
aangenomen om het capa-

citeit tekort te onderzoeken 
en te zoeken naar een korte 
termijn oplossing. Nu ligt 
er een voorstel om te kie-
zen voor nader onderzoek 
naar een extra sporthal, 

van semipermanente aard, 
bij locatie de Bloesem en 

er moet een besluit worden 
genomen over het beschik-
baar stellen van middelen 
voor deze extra sporthal. 

Er ligt een rapport van een 
extern bureau, welgeteld 27 
pagina’s. Wat mij nu zo ver-

baasd is dat er nog steeds 
niets concreets ligt. Er moet 

weer opnieuw onderzoek 
gedaan worden, naar mijn 
idee kost dit weer teveel 

onnodig geld. Er zijn veel 
belangen mee gemoeid en 
iedereen vindt er wat van. 

Mensen verbazen zich, 
omdat ze in de krant moeten 
lezen wat de voorstellen zijn 
en de belanghebbenden; de 
sporters hebben nog steeds 
niks. Daarnaast ligt er een 
voorstel als wordt geko-
zen voor een permanente 

hal er heel veel geld wordt 
uitgegeven en het duurt 

jaren voor er iets staat. Als 
we dan zo graag willen 

uitstralen als gemeente dat 
participatie zo belangrijk is. 
Waarom wordt er dan een 
duur extern bureau geko-
zen om onderzoek te doen. 
Terwijl er zoveel vrijwilli-

gers zijn die van de hoed en 
de rand weten. Ik vind dat 
we daar veel meer gebruik 

van moeten maken. Ook dat 
er niet zolang over gedaan 
moet worden om erover te 
praten. Dit wekt naar mijn 
idee alleen maar weer extra 
meningen, oplossingen en 
tijdrovende gesprekken 

teweeg. En nu; nog steeds 
geen oplossing. Hopelijk 

kunnen we hier als raad met 
elkaar naar toewerken. Ik 
hou van duidelijkheid en 

haalbaarheid en dat praten 
over wat allemaal wel en 
niet kan, kan volgens mij 

efficiënter. 

Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

LEVENSTESTAMENT VOORKOMT BEWIND EN 
MENTORSCHAP VIA KANTONRECHTER 

Wat zijn de consequenties, als er geen levenstestament is? 
Als er niets geregeld is, dan zal er, veelal door aanvraag van familie, 
een bewind via de rechter ingesteld moeten worden, als iemand zelf 
niet meer wilsbekwaam is. Via de rechter wordt er dan een bewind 
ingesteld en is er dus rechterlijk toezicht voor iemand die zelf niet 
meer in staat is om zijn zaken te regelen. 
Voor ieder bedrag boven de € 1.500 vooraf toestemming vragen
De bewindvoerder moet voor uitgaven of beslissingen waarbij het 
gaat om een bedrag boven de € 1.500 vooraf toestemming vragen 
aan de rechter. Tevens moet er ieder jaar rekening en verantwoor-
ding aan de rechter afgelegd worden. Dit kunt u voorkomen door bij 
een levenstestament op te stellen.

Mantel&Overtoom – Veel ervaring met levenstestament
vanaf het allereerste begin is ons kantoor actief betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van het levenstestament in Nederland en nemen wij 
ook deel in de landelijke specialistengroep van het levenstestament. 
De praktijk leert dat het levenstestament een hoop gedoe en zorgen 
voorkomt. 

Duidelijke uitleg en hulp
We geven uitleg in normale taal, maken zaken begrijpelijk en zijn al-
tijd bereid om u te helpen.

Let op: bent u gehuwd?
Veel mensen denken dat ze in geval van een huwelijk automatisch 
tekeningsbevoegd zijn voor elkaar. Dat is niet zo! Ook voor gehuwde 
partners is een levenstestament essentieel.  

Laatste lezing maand van het le-
venstestament en testament: 
14 mei van der Valk Hoorn. 
Aanmelden kan via 
presentaties@mantelovertoom.nl 
of www.mantelovertoom.nl  
(9/4 ’t Keetje = vol). 

Met de Paas voor de deur vonden 
we een doe avond weer eens wat 
anders. Een Paasstuk maken 
stond dan ook op het program-
ma. We hadden Petra en Anne-
miek van voormalig tuincentrum 
de Weet benaderd om ons weg-
wijs te maken. Dit hield wel in, 
plastic op de vloer en tafels. Een 
kartonnetje voor onder het lijm-
pistool, de stroom voorziening en 
de benodigde attributen op en 
rondom de tafels. Wat extra 
voorbereiding en na afloop ook 
weer met vereende krachten de 
boel opruimen. Ook dat hoort 
erbij. 
We beginnen met koffie/thee en 
wat lekkers. Twee jarige jobben 
trakteren. Dan kunnen we begin-
nen. Petra en Annemiek hebben 
beide een verschillende krans ge-
maakt, welke als inspiratie kan 

dienen voor je eigen maaksel. 
Soms weet je niet waar je begin-
nen moet, maar met wat uitleg en 
hulp komen we een heel eind. De 
takken op de grond, de kleinere 
versieringen op een tafel en zo 
lopen we regelmatig is het rond 
om wat leuks te scoren voor je 
eigen Paaskrans. We gunnen ons 
ook eigelijk geen tijd voor de 
pauze, want stel dat we tijd te 
kort komen. Natuurlijk is dat niet 
zo, maar het gevoel van. Op de 
foto dan ook een impressie van 
enkele werkstukken.

15 mei sluiten we het seizoen af 
met de ontrommel coach. Een 
goed idee zo bij de voorjaarsop-
ruiming in en om het huis. Inspi-
ratie opdoen? Loop gewoon eens 
Cultura binnen op de derde 
woensdagavond van de maand.

Paasworkshop bij de Vrouwen van Nu. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Plotseling waren er weer vier Ge-
oorde futen voor de Andijker 
kust verschenen.
De mannen hebben hun grijs 
zwart somber winter kleed ver-
ruild voor broedkleed. Op de kop 
achter het oog goud gele plui-
men. Deze soort behoord toe tot 
de futen familie en zijn kleiner 
dan de Fuut.

Het broed gebied bestaat uit plas-
sen, vennen en ondiepe (duin) 
meren. Ze maken hun nest tus-
sen de Kokmeeuwen met als 
voordeel dat de meeuwen snel 
alarm slaan en de vijand aanval-
len.
U kunt ze zien duiken naar kleine 
visjes of schelp-en schaal diertjes.
Douwe Greydanus.

Geoorde fuut. Foto: Douwe Greydanus

Broedkleed

Bij de Achteroever Koopmans-
polder start vrijdag 26 april een 
nieuwe proefperiode waarin on-
derzoekers van Witteveen+Bos 
en Fishflow Innovaties kijken 
welke vissoorten afkomen op 
lokstroom vanuit de Koopmans-
polder.  Iedereen die geïnteres-
seerd is, is van harte welkom een 
kijkje te komen nemen.

Tijdens de proefperiode van april 
t/m juli pompen onderzoekers op 
gezette tijden water uit de Koop-
manspolder, via een visvriende-
lijke buisvijzel, het IJsselmeer in. 
Dit water, dat een andere samen-
stelling heeft dan het water in het 
IJsselmeer, is aantrekkelijk voor 
vele vissoorten. Deze lokstroom 

lokt vissen naar de ingang van de 
buisvijzel. Door deze open te zet-
ten zwemmen de vissen vanuit 
het IJsselmeer de polder in. Daar 
worden zij door de onderzoekers 
opgevangen in een fuik om soor-
ten en aantallen individuen te 
bepalen. Daarna worden de vis-
sen vrijgelaten in de Koopmans-
polder. Het onderzoek moet uit-
wijzen welke vissoorten afkomen 
op deze stroom en wanneer. 

Op vrijdag 26 april starten de 
onderzoekers om 14:00 uur bij de 
inlaat van de Koopmanspolder 
waarna er binnen een uur twee 
metingen plaatsvinden. De wind-
molen is bereikbaar via de Kager-
dijk. 

Kijkmiddag visinlaat Koopmanspolder

Huisartsenpraktijk
Bartstra & Kant

Kleingouw 41e, 1619CC Andijk

de praktijk is

gesloten
van maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

      
WAARNEMING 

Dr. Kroon, Olympiaweg 141A, Wervershoof tel: 58 12 55
(voor afspraak bellen tussen 8.30 en 10.00 uur)

Voor spoedgevallen: 58 38 38 

Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in de avond, 
nacht en het weekend, kunt u bellen met de 

CENTRALE HUISARTSENPOST IN HOORN. Tel: 0229-297800

U kunt uitsluitend terecht na een telefonische afspraak.

Woensdag overdag kunt u de dienstdoende arts bereiken 
op telefoonnummer: 0228 581199

Het apotheekservicepunt is elke middag open van
 14.00 uur tot 17.00 uur voor herhaalrecepten

 en het ophalen van uw medicijnen.

Het prikpunt van het WFG is ook open!
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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.

Het is weer ‘Goud van Oud’ op 
zondag 26 mei in Sociaal Cul-
tureel Centrum De Schoof in 
Wervershoof. Die middag (van 
15.00 tot 17.00 uur)   brengen 
Emiel & Divera opnieuw in ge-
heel eigen stijl, solo en in duet, 
toppers en evergreens uit het 
verleden tot leven. Het is de 
derde keer dat ze samen in 
Wervershoof optreden, het 
succes van voorgaande edities 
vroeg doodeenvoudig om een 
vervolg. “We kijken er naar uit”, 

zeggen de hoofdrolspelers “De 
eerste keer waren er in Wer-
vershoof stoelen voor 165 men-
sen neergezet, uiteindelijk 
kwamen meer dan 400 bezoe-
kers op ons optreden af.”

Nieuw reportoire
“We hebben ons repertoire op-
nieuw aangevuld”, vertelt Emiel 
Huisman aan de vooravond van 
de nieuwe show. Er is deze keer 
gekozen voor een rustige, muzi-
kale opbouw van het program-

ma, met veel ballads en de suc-
cesnummers van onder meer Ella 
Fitzgerald, Frank Sinatra, Engel-
bert Humperdinck, Aretha Fran-
klin en Cliff Richard. Daarna 
komt het accent steeds meer te 
liggen op hedendaagse, swingen-
de muziek, die ook de mogelijk-
heid biedt de danslustigen van 
hun zitplaats te halen.

Staat van dienst 
Emiel Huisman, woonachtig in 
Wervershoof, en Divera   (En-

khuizen) hebben inmiddels, sa-
men en alleen, een mooie staat 
van dienst opgebouwd in de mu-
ziekwereld. Ze kregen veel waar-
dering met hun optredens in 
Theater de Vest in Alkmaar bij 
een Ramses Shaffy-middag en in 
het Buitenmuseum waar ze zon-
gen onder begeleiding van de be-
kende pianist Cor Bakker. Solo 
telt hun carrières eveneens   ver-
schillende hoogtepunten, Dive-
ra   overwon door de jaren heen 
haar podiumangst met haar op-
tredens in Tom Parkers project-
koor Young Messiah, Argentijnse 
tangomuziek in Amsterdam   en 
met haar jazz-en pop nummers 
aan de piano met   Eric Lensink 
van MI5 Studio’s in Hoorn.

Bodyguard van Sinatra
Emiel Huisman maakte twee keer 
indruk in Kasteel Radboud in 
Medemblik, met zijn ‘Tribute to 
Frank Sinatra’. De laatste keer 
werd hij daar verrast door de 
aanwezigheid van een voormali-
ge bodyguard van Sinatra, die nu 
in Nederland woont en van Huis-
mans optreden gehoord. De 
complimenten van deze Ameri-
kaan inspireerden hem nog meer 
werk van zijn uit de hand gelopen 
hobby te maken. Emiel en Divera 
zijn zeer gepassioneerd en hoe-
wel beiden een vaste baan heb-
ben, leven ze voor de muziek. 
“Wij kennen elkaar van onze 

zanglessen bij mevrouw Verko-
ren-Skripnik”, zegt Divera, die al 
24 jaar een Beauty Salon in En-
khuizen runt. “Emiel zag en 
hoorde mij en zei: ‘Met jou ga ik 
een kerstshow doen’. Dat hebben 
we gedaan en leidde tot een ge-
weldige avond .”

Muzikale familie
Divera, afkomstig uit een muzi-
kale familie, heeft een paar jaar 
gelden nog geprobeerd, met haar 
muzikale veelzijdigheid, een ei-
gen band compleet met saxofo-
nist, drummer en bassist, op te 
zetten. “Heel gaaf”, zegt ze ook nu 
nog “Door tijdgebrek is dat expe-
riment helaas ter ziele gegaan.” 
Emiel Huisman heeft met een 
ongekende combinatie van inzet, 
inspiratie en zelfvertrouwen 
zichzelf ontwikkeld tot een zan-
ger met een prachtige, krachtige 
stem. In hun duetten bereikt het 
tweetal een zeer hoog niveau. 

26 mei in De Schoof 
Dat zal ook weer op 26 mei in De 
Schoof blijken. Kaarten (à 7,50 
euro) zijn verkrijgbaar bij De 
Schoof, Beauty Salon Divera in 
Enkhuizen en bij Knijn Inkt & 
Entertainment in Wervershoof. 
Kaarten ook verkrijgbaar op de 
dag zelf aan de kassa van de 
Schoof in Wervershoof, Kerkel-
aantje 2, Tel. (0228) 58 1876. Zaal 
open 14.30 uur. 

Emiel en Divera zingen op zondag 26 mei in de Schoof. Foto aangeleverd

Emiel & Divera zingen en laten De Schoof swingen
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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!

• 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

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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Zaterdag 5 mei organiseren we in Dorpshuis Cen-
trum een gezellig Bevrijdingsfeest. De middag zal 
gevuld worden met activiteiten voor jong en oud. 
Het CC project en Johan Kruizinga zullen het muzi-
kale middagprogramma vullen. Voor de kinderen 
zullen er in en om het Dorpshuis Centrum activitei-
ten zijn met onder andere een springkussen en 
schminken, zodat ook zij zich zeker niet hoeven te 
vervelen! 

In de avond zal vanaf 18:00 uur Perfect Juice zorgen 
dat de voetjes van de vloer gaan met de hits van de 
jaren 70 tot nu! 

Kortom een volledig programma met; entertain-
ment, live muziek, food & drinks en kinderactivitei-
ten. We willen er met iedereen een groot feest van 
maken om jaarlijks te laten terugkomen!

De deuren openen om 13 uur. 

 
Wist u dat...
...er geen herdenkingsbijeen-

komst plaats vind in de 
gereformeerde kerk op 4 mei?

... de herdenking plaatsvindt 
op het André Volten plein?

... er op de vrijmarkt weer 
heerlijke zakken snoep te koop 

zijn voor St. Hart voor 
Moldavië?

..u het Andijks Gemengd Koor 
kunt steunen (van 23 april tot 
14 mei), door als Rabo lid op 

ons te stemmen?

...er op 27 april tijdens de ex-
positie van Schilderclub Andijk

in De Kapel er twee schilde-
rijen worden verloot?

 
... u voor 5 euro per lot 

misschien de trotse eigenaar 
zou kunnen worden van zo’n 

schilderij?

 

Zondag 26 mei
in De Schoof in Wervershoof

15.00 – 17.00 uur. Zaal open 14.30 uur.
Kaarten à € 7,50 bij De Schoof, 

Beauty Salon Divera in Enkhuizen en bij 
Knijn Inkt & Entertainment in Wervershoof.

Divera & Emiel
zingen en bezorgen u een 

swingende zondagmiddag Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in 
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Koningsdag
27 april 2019

Muzikale Reis 

Van Jacques Brel naar 
Thijs Boontjes. Van André Hazes 

naar de Golden Earring 
en van Edith Piaf naar 
Russische volksmuziek.

Heel Europa komt voorbij.

Uw muzikale reisleider deze mid-
dag is Peter Manshanden

Start: 16.00    Entree: Gratis

Tram verplaatst van de Horn naar camping Dijk en Meer in Andijk. Foto: Koos Dol

Langs de weg... tram verplaatsen

Bevrijdingsfeest 
in Dorpshuis 

Centrum
Meer nieuws op 

onze website: 

www.andijker.nl

Gevonden op de stoep 
Flamingolaan ter hoogte 
van de afslag Meander: 
sleutel. 
Mocht iemand hem 
missen kan er gebeld 
worden naar 
06-4804 9364

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 
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APRIL
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.
Dinsdag 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
• Kijkmiddag visinlaat Koopmanspolder, 14.00 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.
Vrijdag 3 mei             
• Urker mannenkwartet, 20.00 uur. Gereformeerde kerk. Andijk
Zondag 5 mei             
• Kidsgear Children’s Choir. 10.00 uur, De Kapel, Middenweg 48
• 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.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon be-

spreekt haar werk met een � inke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering, Daarna, De Vrolijke Nootjes. Sarto, 

13.30 uur.
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Vrijdag 27 september
• 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.
Zaterdag 28 september
• Club Jazz&Pop in Cultura

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

Oud papier  Zaterdag 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 
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 Meer informatie op hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Op vrijdag 3 mei 2019 wordt er 
in de Geref. kerk aan de Mid-
denweg 4 te Andijk een spran-
kelend concert gegeven door 
het befaamde Urker Mannen-
kwartet o.l.v. Gerwin van der 
Plaats, die als virtuoos op toet-
sen bovendien zal zorgen voor 
spectaculaire solo’s op piano en 
orgel. Het wordt een mooi con-
cert met een vleugje Oranje. De 
aanvang is om 20.00 uur. De 
entree aan de kerk bedraagt € 
10 contant. Verdere info: www.
zingenenzo.com.
 
Al decennia lang staat het voor-
malige eiland Urk bekend om zijn 
unieke koorzang en vele koren. 
Tijdens talloze concerten tot ver 
over onze landsgrenzen zongen 
Urkers hun liederen tot eer en 
glorie van God, de Schepper van 
hemel en aarde en dat doen zij tot 
op de dag vandaag nog steeds.
In oktober van 2010 werd het 
Urker Mannenkwartet opgericht. 
Vier enthousiaste Urker vrien-
den; Jan Loosman - 1e tenor, Jo-
han Baarssen - 2e tenor, Klaas 
Pasterkamp - bariton en Bert van 
Slooten – bas, begonnen onder 
leiding van dirigent Roelof Elzin-
ga als groepje voor een cd-opna-
me van Alice Baarssen. Het klikte 
zo goed dat zij de handen ineen 
sloegen en Gerwin van der Plaats 
uit Kampen benaderde als diri-
gent en begeleider. Dit bleek een 
schot in de roos. Niet alleen door 
zijn enthousiaste manier van re-
peteren maar vooral door zijn 
humor en muzikaliteit wordt elk 
optreden een waar feest! In de-
cember van het jaar 2010 vonden 

een 3-tal uitvoeringen plaats in 
Staphorst, Harskamp en Nun-
speet. Deze laatste uitvoering 
baarde zoveel opzien dat de basis 
voor het jonge kwartet was ge-
legd. De leden van het kwartet 
hebben veel ervaring opgedaan 
als solisten bij onder andere het 
Urker Mannenkoor Hallelujah en 
het Urker visserskoor Crescendo. 
Daarnaast volgden zij zangles bij 
Marjo van Someren te Kampen. 
Inmiddels werden talloze concer-
ten gegeven en werkte het kwar-
tet mee aan diverse cd-opnamen.
 
Gerwin van der Plaats (Utrecht 
1977) kwam al vroeg bij de kerk-
gang onder de indruk van het 
meest veelzijdige instrument: het 
kerkorgel. Zijn vader herkende 
mogelijkheden en bracht hem op 
zeer jeugdige leeftijd de basisbe-
ginselen van het notenschrift bij. 
Al op 9-jarige leeftijd begeleidde 
Gerwin kerkdiensten te Nieuwe-
gein. Gerwin’s talenten werden 
verder ontwikkeld bij Jaap Zwart 

Sr. en Herman van Vliet. Later 
volgde hij een muziektheorieop-
leiding, koordirectielessen en pi-
anolessen. Hij studeerde aan het 
Fontys Conservatorium te Til-
burg. Gerwin van der Plaats is nu 
als vaste organist verbonden aan 
twee kerkelijke gemeenten te IJs-
selmuiden en Nunspeet en als di-
rigent aan een vijftal koren en -als 
opvolger van de door hem zeer 
bewonderde Klaas Jan Mulder- 
van het Christelijk Kamper Man-
nenkoor Door Eendracht Ver-
bonden. Ook is hij dirigent van 
het befaamde Urker Mannen 
Kwartet. Daarnaast is hij vaste 
begeleider van enkele koren en 
bij ‘Zingend naar de Zondag’ te 
Stadskanaal. Concertreizen wer-
den gemaakt naar België, Duits-
land, Groot-Brittannië, Frankrijk, 
Hongarije, Oostenrijk, Roemenië 
en Polen. Gerwin was verschil-
lende keren te beluisteren op de 
radio en werkt mee aan diverse 
tv- en cd-opnamen.
 

Urker mannen kwartet en Gerwin 
van der Plaats op 3 mei in Andijk

Urk staat bekend om zijn unieke koorzang. Foto aangeleverd

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

alléén op afspraak geopend! 
Tel.: 59 29 34 of info@dijkprint.nl

Zondag 5 mei om 10.00 uur zingt 
en swingt het Kidsgear Childrens 
Choir bij ons in De Kapel. Dit 
Oegandese jongerenkoor bestaat 
uit kinderen en jongeren in de 
leeftijd van 8-16 jaar. De groep is 
afkomstig van de basisschool 
Kidsgear en van de middelbare 
school Hoys College in Bukom-
ansimbi in Oeganda. Het kinder-
koor kwam in 2009 voor het eerst 
naar Nederland om een tournee 
door ons land te maken. In 2011, 
2013 en 2015 kwam het koor op-

nieuw naar Nederland en nu in 
2019 zijn ze dus weer in ons land. 
Het doel van de tournee is be-
kendheid geven aan het werk van 
stichting UP4S, het werven van 
nieuwe sponsors en het inzame-
len van geld. Het idee is dat de 
kinderen van het koor zingen en 
dansen voor hun eigen toekomst 
en die van hun leeftijdsgenoten 
in Oeganda. 
Van harte welkom op zondag 5 
mei in De Kapel, Middenweg 48, 
1619BN Andijk.

Het Kidsgear Children’s Choir. Foto aangeleverd

Kidsgear Children’s Choir 
in De Kapel 
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Nu ook in Andijk:
Dekker 

Tweewielers
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
Werkplaatsaanbieding:

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

Gratis montage

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l

Tweewielers

ENKHUIZEN

Nieuweweg 1, Hoogkarspel, 0228-561343
www.molenaarstweewielers.nl 

Nieuweweg 1, Hoogkarspel, 0228-561343
www.molenaarstweewielers.nl 

Torenstraat 10
1601HH Enkhuizen

Tel. 0228-312961
www.dekker-tweewielers.nl

Op huizenjacht of uw huis verkopen?
We denken graag met u mee!

devestingmakelaars.nl

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties

De Vesting Makelaars Molenweg 5, 1601 SR Enkhuizen

T. 0228 712 300   info@devestingmakelaars.nl   www.devestingmakelaars.nl

Dé makelaar 
met persoonlijke 

aandacht

Met garage

Toereppel 42 te Enkhuizen
€ 189.000,- k.k. 

 ∞Tussenwoning met diepe tuin

 ∞Woonoppervlakte: 106 m2

 ∞Perceeloppervlakte: 122 m3

 ∞3 slaapkamers

Aan de Oosterhaven

Zwaanstraat 1 te Enkhuizen
€ 345.000,- k.k. 

 ∞Vrijstaande kantoor-/woonruimte

 ∞Woonoppervlakte: 240 m2

 ∞Perceeloppervlakte: 119 m3

 ∞2 slaapkamers

Grote zonnige tuin

Meander 47 te Andijk
€ 209.000,- k.k.

 ∞Hoekwoning met garage

 ∞Woonoppervlakte: 133 m2

 ∞Perceeloppervlakte: 274 m3

 ∞6 slaapkamers
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