
Ongeveer honderd deelnemers 
telt bridgeclub Andijk. Zij ko-
men wekelijks een potje kaar-
ten. Dan spelen zij het spel 
Bridge. Goed om de hersenen 
actief te houden, gezellig om 
met elkaar te doen en toch ook 
voor een beetje competitie. 
Want je moet jezelf wel wat uit-
dagen natuurlijk,“ vertellen de 
enthousiaste bridgers van de 
feestcommissie. “ Sinds 1939, 
zo vertelt de geschiedenis van 
de club wordt er in de huiska-
mers van Andijk bridge ge-
speelt en dat is nu 80 jaar gele-
den. “Dat jubileum gaan we 
vieren!”

Jubileumfeest
Op 11 mei 2019 vieren de leden 
en genodigden het 80 jarig jubi-
leum van de club. “Uiteraard 
spelen we die dag meerdere spel-
len van ons favoriete spel. Daar-
naast is er een taartenbakwed-
strijd, tijd voor een hapje en een 
drankje en luisteren we naar de 
verhalen van weleer.”
 
Teamsport en contactsport
Wist u dat na voetbal, hockey en 
volleybal bridgen de vierde grote 
teamsport in in Nederland?
Naast het teamgevoel is bridgen 
ook een contactsport. “Niet dat je 

elkaar aanraakt zoals bijvoor-
beeld bij judo, maar hier ontstaan 
makkelijk nieuwe vriendschap-
pen en fijne contacten.”

Sarto is dé plek
Elke donderdagavond om 19:30 
uur komen de leden van Bridge-

club Andijk in Sarto bij elkaar om 
hun spel te spelen. Een spel weg-
leggen duurt ongeveer 7-8 minu-
ten en daarmee is het een kort, 
hevig denkspel. Op een kaart-
avond worden dan ook 28 spellen 
gelegd. U kunt hier spelen op di-
verse niveau’ s, in diverse lijnen. 
Er is plek voor beginners en ge-
vorderden. Bridge is een erva-
ringsspel, door het te doen word 
je steeds beter. “ De gemiddelde 
leeftijd ligt net boven de 65. De 
jongste is nog geen 40 en de oud-
ste speler al bijna 90 jaar. Jong 
geleerd, is oud gedaan gaat hier 

zeker op! In brigdetermen zijn wij 
een ‘jonge’ club.” 

Competitie
“We spelen een wintercompetitie 
van half september tot aan He-
melvaartsdag, ook is er een zo-
mercompetitie met vrije inloop. 
We spelen geautomatiseerd. De 
spellen worden niet hand ge-
schud, maar door een machine 
die de spellen dupliceert. Alle 
deelnemers in iedere lijn spelen 
dus dezelfde spellen. Andijk loopt 
met dit soort dingen vaak voorop. 
Na afloop is de uitslag dan ook 

snel bekend en later kan men op 
de computer kijken hoe andere 
tafels een extra slag hebben we-
ten te halen. Een stukje analyse 
voor wie dat wil, ook daar kun je 
van leren!” vertelt men verder.

Wilt u leren bridgen?
Op de website www.pecona.nl 
vindt u alle informatie die u 
zoekt. U kunt contact opnemen 
met Lolke Kooiman en meedoen 
aan een beginnerscursus van 12 
weken die elk jaar start half sep-
tember. “ We zijn er op regionaal 
niveau en niet alleen voor leden 
uit Andijk. Kom het gerust eens 
proberen. Iedereen kan het le-
ren.” 

Jubileum voor Andijker Bridge Club
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

V.l.n.r. Kees van de Gragt, Jeanet Lakeman, Sjaak Stroet, Marian Steltenpool. Ontbreekt: Annie Wissink. 
Tekst en foto: Olga de Boer/De Andijker

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

14-05 Benningbroek

Langs de weg...
Foto: Koos Dol

Meer nieuws op onze website:

www.andijker.nl

11 mei vieren leden en genodigden feest.
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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 12 mei 10.00 uur: 
4e zondag van Pasen. Tevens 
Moederdag.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Leven in Christus”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Arie Bergen en Marie 
Sijm-Tiet.
*Alle moeders een mooie en zon-
nige dag toegewenst!

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

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

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 12 mei

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Living Proof

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  Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
 Pianist: Johan Gootjes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, De Vriendenkring

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jack Nugter

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

De dorpentocht wordt elk jaar in 
het voorjaar of de zomer gehou-
den. Er wordt elk jaar weer een 
nieuwe route uitgekozen, zodat 
iedereen elke keer weer be-
nieuwd is wat voor moois er te 
zien is in West-Friesland.

We gaan tussendoor gezellig kof-
fie/thee drinken met wat lekkers 
erbij in een restaurant of grand 
café.
We vertrekken om 13.30 uur bij 
Sorghvliet vandaan (13.15 uur 
aanwezig zijn!) en om ongeveer 

17.30 uur bent u weer thuis.
Als u zelf niet naar Sorghvliet 
kunt komen, dan kan de chauf-
feur u ophalen en weer thuis 
brengen.
Geeft u dit dan wel even door bij 
de opgave! Aan dit uitje zijn geen 
kosten verbonden.

U kunt u tot 14 mei opgeven bij: 
Jan-Peter Visser 59 69 84 of Jan 
Heemsbergen 72 01 89

Met vriendelijke groet,
Diaconie Geref. Kerk

18 mei: jaarlijkse dorpentocht

13-5-1959                                                                    13-5-2019

13 mei zijn onze lieve ouders,

Gerard &. Eelkje Weverink-Bloemendaal
60 jaar getrouwd.

We zijn heel blij en dankbaar dat we dit met elkaar mogen 
vieren en wensen jullie nog heel veel mooie jaren samen!

Liefs kinderen, klein en achterkleinkinderen

Na bijna 20 jaar aan het Hornpad waar ik van houd
verhuis ik per 13 mei naar de Rietgans in Nibbixwoud
U zult mij niet meer zo vaak op de tandem zien voortaan
maar dat zal vast wel wennen gaan
Ik zal jullie missen en jullie misschien mij
want ik was hier altijd erg blij
Veel broodjes en snoepjes, plakjes worst of kibbeling
dat ging er bij mij altijd gemakkelijk in
daarom bedankt lieve mensen van Andijk
wat voelde ik me hier altijd rijk!
Harym Bibani
Rietgans 37
1688 WP Nibbixwoud

Samen plezier, samen op reis
samen een eenheid, samen eigenwijs
samen kwaad en samen goed
samen verdriet en samen weer moed
Nu verder zonder jou, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn

Jaap

Onverwacht snel kwam er een einde aan ons ‘samen’
Desondanks hield ze heel sterk,  

tot het einde de regie in eigen hand
In liefde laten wij nu los, mijn lieve vrouw,  

onze moeder en oma

Sijtie van de Gruiter – Breure

* Dinteloord 02-02-1937
† Hoorn    05-05-2019

Jaap van de Gruiter

Kees van de Gruiter
Jurre
Jinte

Rian en Ron de Wolf- 
van de Gruiter

Mike
Jolijn

Dijkweg 294
1619 JG Andijk

Sijtie is thuis, waar u welkom bent om ons te 
condoleren en afscheid te nemen op donderdag 
9 mei tussen 19.00 en 20.00 uur.

Op vrijdag 10 mei om 15.00 uur is het afscheid  
in het crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3  
te Schagen.

Ons bereikte het bericht dat de moeder  
van onze werkgever Kees, tevens vrouw  

van onze oud-werkgever/collega Jaap  
is overleden na een kort ziekbed.

We wensen de familie en vrienden veel sterkte 
om dit verlies te dragen.

Een laatste groet van de collega’s van 
Van de Gruiter Zeildoekprodukten.

www.gruiter.nl

Gevonden op de 
Beldersweg:  zonnebril.

Bruin montuur en bruine glazen. 

Bent u hem kwijt? 

Voor informatie mail naar:
info@andijker.nl
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Ina van Zeijl-Troost  stuurde ons 
deze groepsfoto van een groepje 
Tesselaars dat terugkeerde naar 
Texel. Deze groep zat tijdens de 
oorlog ondergedoken in Andijk. 
Staand de derde van rechts met 
lange regenjas is haar vader Ger-
rit Troost.

Verder staan op de foto: Op de 
onderste rij vierde van links, 
Maarten Zuidema.

Bovenaan staat Henk Boon. 
Herman Neijens, Bertus Kiewit, 
Jaap Geus staan ook op de foto, 
zij weet alleen niet waar.

De onderduikers gaan terug naar Texel. Foto aangeleverd

Onderduikers in Andijk

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

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

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

Piet  Ligthart

4 en 5 mei

Sins 1946 vieren wij in 
Nederland de Nationale 

Herdenking en de nationale 
Viering van de Bevrijding. 

Dit jaar voor de 74ste maal.
Twee dagen om stil te staan 
bij de vele slachtoffers en, 

het lijkt tegenstrijdig, bij het 
einde van de onderdrukking. 
Twee dagen om stil te staan 

bij verdriet en vreugde.
Ook in ons dorp werden op 

het Andre Voltenplein de 
doden herdacht tijdens een 

ingetogen viering. Stemmige 
muziek door leden van onze 
muziekverenigingen, 2 minu-

ten stilte, het voordragen 
van een gedicht door 2 basis-

schoolleerlingen, een toe-
spraak door 

Els van de Bosch en het leg-
gen van kransen en bloemen. 

Niet meer en niet minder, 
sober, maar indrukwekkend 

en waardig.
In de toespraak werd ook 

aandacht gevraagd voor de 
2 andere monumenten die 

Andijk telt; het monument op 
de hoek van de Middenweg/
Knokkel en het monument 

aan de Hoekweg. Zo werden 
ook deze gedenkplekken bij 
de herdenking betrokken.

Later op die avond van 4 mei 
kwam ik op de tv al zappend 

bij aflevering 2 van de 
6-delige serie In de voetsporen 
van D-day. Een stukje hieruit 

heeft mij diep getroffen.
Philip Freriks interviewt een 
Engelse parachutist, Frank 

Pendergast (94).
Hij verloor tijdens de eer-
ste vuurcontacten met de 
Duitsers 60, zoals hij ze 

benoemde, vrienden, kamera-
den.

Op de vraag of de prijs van 
deze slag niet hoog was ant-
woordde Frank Penderton 
zeer geëmotioneerd: De prijs 

was hoog, heel hoog, te hoog, 
veel te hoog. De mensen die hier 
gestorven zijn hebben nooit de 

kans gehad om te leven. Jongens 
van 18,19 jaar. 

Verdriet.

De dag erna keek ik 
naar de beelden van de 

Bevrijdingsdag. Vreugde, 
blijdschap. Daar hebben die 
jongens voor gestreden. Voor 

onze vrijheid. Wij hebben 
dankzij hen een kans gekre-
gen om in vrijheid te leven. 
Laten we met die vrijheid 
VERSCHILLIG omgaan.

Piet Ligthart

Op zondag 19 mei a.s. organi-
seert de werkgroep de zesde edi-
tie van de “Muzikale Wandeling”. 
Dit prachtige muziekfestijn zal 
dit jaar tussen 13.15 en 17.30 uur 
bij locaties aan n de Dorpsstraat 
en De Hoek van Wervershoof 
plaatsvinden.

Een groot aantal muzikanten 
toont daarbij op maar liefst 12 
locaties hun muzikale talent. Sa-
men met je vrienden of lekker 
met het hele gezin kun je genie-
ten van een scala aan muziekstij-
len met dit jaar weer verrassend 
veel nieuwe gezichten onder de 
muzikanten. Het muziekschema 
van deze dag kun je downloaden 
op Binding.nl of is langs de route 
te verkrijgen bij de locatieborden.
Alle muzikanten en gastlocaties 
verlenen ook dit jaar weer spon-
taan hun medewerking om deze 
mooie en hopelijk ook zonnige 
muzikale dag aan te bieden, 

waarbij je naast de muziek ook 
kunt genieten van de tuinen waar 
de optredens plaatsvinden.
Omdat de toegang geheel vrij is 
en de muzikanten belangeloos 
meewerken om dit evenement 
weer mogelijk te maken zullen zij 
”hun pet” of muziekkoffertje 
neerzetten voor een vrijwillige 
bijdrage van de bezoekers. Als je 
dus wat extra kleingeld in je zak 
stopt voor je van huis weggaat, 
komt dat vast wel goed!
Dit evenement wordt mede mo-
gelijk gemaakt door bijdragen 
van onze sponsors t.w., de Ge-
meenschapsveiling en “Het Cafe”. 
Fantastisch toch!
Aansluitend zal vanaf 17.30 uur 
in genoemd café de dag worden 
afgesloten met een afterparty om 
nog even lekker na te genieten
Leuk als je er bij kunt zijn!

Werkgroep “Muzikale Wande-
ling Wervershoof”.

Een groot aantal muzikanten toont op 12 locaties hun muzikale 
talent. Foto aangeleverd

“Muzikale Wandeling Wervershoof“ 
Zevende editie gaat van start op zondag 19 mei

Op zaterdag 11 mei wordt er een 
kunstmarkt gehouden in De 
Schoof. Vanaf 12.00 tot 17.00 uur 
zullen er veel kunstenaars met 
een gevarieerd aanbod aan speci-
alisaties exposeren. 

De entree is gratis, iedereen is 
welkom om vrijblijvend te komen 
kijken en eventueel iets aan te 

kopen. Er komen ruim 10 kunste-
naars langs en er wordt o.a. geëx-
poseerd met: Schilderkunst, ke-
ramiek, epoxy en aluminium sie-
raden, dotpainting, houtbewer-
king, mozaïek en decopage. 

Adres: Kerkelaantje 1, 1693 EH, 
Wervershoof. Meer informatie 
ook via www.deschoof.net

De kunstmarkt in de Schoof is van 12.00 tot 17.00 geopend.  
Foto aangeleverd

Kunstmarkt in De Schoof

SPULLEN VOOR DE VOORJAARSMARKT:  

De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof 
houdt op zaterdag 11 mei van 10.00 tot 14.00 uur 

aan de Middenweg 48 te Andijk een Voorjaarsmarkt.

Heeft u spullen voor deze Voorjaarsmarkt (geen grote 
meubels e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op 
donderdag 9 en vrijdag 10 mei van 16.00- 20.00 uur. 

Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen naar 
Trude Leegwater, 0228-591594 (bij geen gehoor Roel Doef, 
0228-593200). Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot 
ziens op 11 mei.

Dinsdag 14 mei is de laatste 
lezing inzake de Maand van het 
Testament en Levenstestament. 
Locatie: hotel van der Valk Hoorn.
Kijk voor aanmelden en meer 
informatie op onze website
www.mantelovertoom.nl

LAATSTE LEZING!
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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.

Toptijd voor vogels, dus vroeg opstaan. Op zaterdag 11 
mei gaan gidsen/vogelspecialisten van IVN West-Fries-
land vogels spotten in het natuurgebied Egboetswater 
tussen Hauwert en Oostwoud. Een zeer afwisselend land-
schap van water met riet, ruigten, open landerijen en bos-
sages. Voor veel soorten vogels een aantrekkelijke plek 
voor nestbouw en gezinsuitbreiding. 

Deelnemers moeten om 5.15 uur verzamelen op de grote 
parkeerplaats einde Liederik, net voorbij Het Egboetje. Om 
5.30 uur start de vogelspotwandeling. Pas kleding dus aan, 
laarzen of stevige schoenen worden aanbevolen, net als een 
verrekijker. Reken op een tijdsduur van 1,5 uur. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd 
welkom. Ivm groepsgrootte aanmelden bij; Ria de Graaf 06 
40392703 / r.de.graaf@ivn-westfriesland.nl  

Vogels zingen weliswaar de hele dag, maar op een bepaald 
tijdstip in de vroege ochtend beginnen ze allemaal tegelijk 
met zingen. Vlak voor zonsopgang begint de merel, daar-
na volgen één voor één de andere soorten. Omdat het nog 
stil en rustig is zijn de geluiden goed afzonderlijk waar te 
nemen en zo kan men leren welke vogel zingt. Heel bij-
zonder om eens mee te maken. De gidsen hebben er zin in 
en de natuur is op z’n mooist!

Witte kwikstaart met een lekker hapje. Foto: Toos Brink

Vroege vogelexcursie 
Egboetswater

Geen rol in de natuur is zó belangrijk als de moederrol. Ze 
brengt het nieuwe leven voort, voedt het, verzorgt het en 
beschermt het. Dierenmoeders, maar natuurlijk óók onze 
mensenmoeders. Speciaal voor hen organiseert het IVN 
op Moederdag, zondag 12 mei, om 14:00 uur een Moe-
derdagvaartocht. 
Onder begeleiding van IVN-gidsen kabbelt de IVN-fluis-
terboot via de Kerkesloot door het Streekbos en de omge-
ving, waar moederdieren als futen, meerkoeten of hoog in 
de lucht roofvogels kunnen worden gespot. Het ontstaan 
van het Streekbos en het bloeiende groen onderweg ko-
men uiteraard aan bod. 

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via 06 53259822, 
deelname kost €2,50 p.p. voor volwassenen en jeugd vanaf 
12 jaar. Kinderen tot 12 jaar gratis (sponsoring ABZ Seeds 
Andijk). Deelnemers dienen zich te verzamelen bij IVN in 
het Streekbos Paviljoen.

Fuut met jong. Foto: Toos Brink

Moeders spotten vanaf 
het water op Moederdag

Al wandelend door het Streekbos zou je het misschien 
niet zo snel zeggen, maar in zekere zin loop je er dwars 
door een apotheek. Geen gewone apotheek, met zalfjes en 
pilletjes uit de fabriek, maar een natuurlijke, vol genees-
krachtige geheimpjes van moeder natuur. 
 
Op zondag 19 mei, om 14:00 uur, geven de medisch on-
derlegde kruidendeskundigen Annet van der Tweel en 
Yvonne Komen een rondleiding hierover door het Streek-
bos, langs talloze verstopte medische ‘schatten’. De krui-
denwandeling begint bij het Streekbos Paviljoen en is ge-
heel gratis. Wie weet steekt u er nog wat van op! 

De kruidentherapeuten geven eerst een inleiding over wat 
geneeskracht uit de natuur betekent, daarna start de krui-
denwandeling die anderhalf tot twee uur duurt. Beide 
gidsen zijn zeer ervaren docenten in hun vakgebied met 
een eigen kruidentuin en ze geven de vakopleiding krui-
dengeneeskunde en diverse cursussen in Oosterblokker, 
zie www.kruidenvrouw.nl.

Kamille met zweefvlieg. Foto: Toos Brink

Rondleiding langs genees-
krachtige geheimpjes

Activiteiten bij het IVN
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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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Wist u dat...

... Leden van Excelsior 

morgenavond bij u komen voor 

de Vriendenactie?

... de eindexamens weer voor 

de deur staan?

... zondag weer moeder 

(stief/bonus moeder) dag is?

... de twee schilderijen van 

Schilderclub Andijk gewonnen 

zijn door Carin Smit uit 

Andijk en Anny Lakenman uit 

Lutjebroek?

... 5 stemmen van de Rabo 

Clubkas te kort zijn voor alle 

verenigingen op het dorp?

... Vrouwen van Nu Andijk 

West er erg blij mee zou zijn? 

... u mag stemmen tot 14 mei?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u zelf niet genoeg 

ruimte heeft. Het kan ook al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www. ijsselhof.eu of bel 

591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.
 

***VERS VAN HET LAND***
Pioenen in div.prachtige kleuren

Beste Aardappelen.
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

Pop Vriend 
Seeds zoekt een 
gewasverzorger. 
Fulltime (38 uur)

Wil jij werken in een groene sector die bijdraagt aan de 
werkelijke vraagstukken van de wereld? Dat treft! Want 
Pop Vriend Seeds is op zoek naar een gewasverzorger. 

Jij bent geboren met groene vingers en je kunt ze maar niet 
stilhouden. Jij weet wat planten drijft en ze hebben dan ook 
geen geheimen voor jou. Ben jij onze nieuwe Plant Master? 
Ga naar popvriendseeds.com/careers

Meer weten? Kijk op 
popvriendseeds.com

En we groeien hard! 
Dus houd onze website en 
social media kanalen in de 
gaten voor al onze vacatures.

De verkopers van Zonnebloemloten komen weer 
bij u langs (misschien zijn ze al geweest). Een Zon-
nebloemlot kost 2 euro. Daarvan gaat 1,50 naar de 
plaatselijke afdeling. De overige 50 eurocent gaat 
naar de landelijke Zonnebloem en daarvan wordt 
b.v. de bootreis van de Zonnebloem gesponsord.

De plaatselijke afdeling organiseert uitstapjes en 
andere activiteiten voor mensen die door een licha-
melijke beperking die uitstapjes niet kunnen ma-
ken.Een groot aantal vrijwilligers begeleid deze 
mensen tijdens deze uitstapjes. Zij gaan ook op be-
zoek bij mensen met een beperking.
De afgelopen periode zijn deze uitstapjes b.v. ge-
weest: Fruitkwekerij ‘t Keetje, wandeling in het 
Streekbos, de Lentetuin in Breezand.

Wilt u vrijwilliger worden of volgend jaar Zonne-
bloemloten verkopen, meld u dan aan bij Klaas 
Groot, tel 592719 of email renkgroot@quicknet.nl.

Bij aanschaf van een 
collier, de oorbellen 
en armband gratis!

Bi-color: €199,-
Titanium: €169,-

Zonnebloemloten

Kinderopvang Berend Botje biedt een gratis workshop aan voor (aanstaande) ou-
ders. Tijdens de workshop ‘De kracht van positieve woorden’ kom je erachter hoe-
veel invloed woorden kunnen hebben op je kind, de mensen om je heen en jezelf. 
Woorden hebben enorme kracht om op te bouwen en tegelijkertijd ook om af te 
breken. Woorden hebben de eigenschap om realiteit te worden.

Het is een avond vol praktische tips, enthousiast en boeiend gebracht. Luce Mols, be-
middelingsmedewerker en trainer bij Kinderopvang Berend Botje, verzorgt deze inter-
actieve avond. Waar kan je op letten in je woordengebruik? Hoe kun je zinnen ombui-
gen, zodat je praat in termen van gewenst gedrag? Wat is het effect op het gedrag en de 
ontwikkeling van kinderen? Wat doet het met het zelfvertrouwen? Kom er achter tijdens 
deze workshop!

Aanmelden workshop
De workshop ‘De kracht van positieve woorden’ is donderdag 16 mei 2019 van 19:00 tot 
21:00 uur bij BSO & Peuterspeelgroep De Piramide (Flamingolaan 35, Andijk). Ga naar 
www.berendbotje.nl/cursusaanbod om je in te schrijven, vol=vol.

Meer informatie
Kinderopvang Berend Botje heeft een mooie ruimte in basisschool De Piramide in An-
dijk voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. De groepsruimte is ruim en licht en 
heeft verschillende speelhoeken.. Daarnaast is er een mooie speelplaats waar de kinde-
ren heerlijk buiten kunnen spelen. 
Meer weten over peuteropvang, kinderopvang of gastouderopvang? Ga naar berend-
botje.nl of bel naar 088-2337000.

‘De kracht van positieve woorden’
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

MEI
Donderdag 9 mei             
• Breek de Week, Hoekweg 12 aanvang 17.30 uur
Vrijdag 10 mei 
• Grote Pubquiz, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 11 mei
• Voorjaarsmarkt 10.00 - 14.00 uur, Middenweg 48
• Reddingbootdag KNRM, Nieuwe Haven 8 Andijk
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
Donderdag 16 mei
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 17 mei 
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 18 mei
• Dorpentocht, start 13.15 uur Sorghvliet
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.
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
• Dauwtrappen bij de Koopmanspolder

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. 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

OKTOBER
Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Zondag 6 oktober 
• Schrijverscafé in Cultura aanvang 15.00uur
Donderdag 10 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna,  de hr. P. Smith 

vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
Dinsdag 15 oktober       

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

Oud papier  Zaterdag 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 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 en 31-05, 28-06, 26-07, 

23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 Meer informatie op hvcgroep.nl

Donderdagavond 9 mei komen 
de leden van muziekvereniging 
Excelsior bij u langs om te vragen 
of u ook Vriend van Excelsior wilt 
worden. De vorige grote werfac-
tie is al weer 5 jaar geleden.

De muziekvereniging werkt hard 
om de vereniging jong, vernieu-
wend en leuk te houden voor zo-
wel de leden als voor u, ons pu-
bliek. Dit wordt niet alleen ge-
daan door het organiseren van 
grote concerten (denk aan de 
Filmconcerten en het Jubileum-
concert in de sporthal en recent 
de Spaanse avonden in Cultura) 
maar ook kleine optredens als het 
Zomeravondconcert.

Daarnaast verlenen zij ook een 
muzikale bijdrage bij maatschap-
pelijke activiteiten zoals Ko-
ningsdag, Dodenherdenking en 
de intocht van Sinterklaas.

Maar Excelsior doet nog meer!
Ze verzorgen namelijk ook mu-
ziekonderwijs voor de leerlingen 
van de Bangertschool en de Pira-
mide. Op deze manier krijgen 
kinderen de mogelijkheid om 
kennis te maken met muziek en 
het bespelen van een muziekin-
strument. Het is wetenschappe-
lijk bewezen:

MUZIEK MAAKT SLIM! Wat 
sport is voor het lichaam, is mu-
ziekbeoefening voor de geest.

Waarom vriend worden van Ex-
celsior?
Eenieder moet zijn eigen broek 
ophouden en alle extra inkom-
sten zijn welkom. Wat krijgt u als 
u vriend wordt? In de eerste 
plaats voldoening dat mede door 
uw bijdrage Excelsior kan blijven 
presteren om u mooie, aparte 
concerten te organiseren. En u 
steunt het muziekonderwijs voor 
de jeugd.
U kunt kiezen uit 3 soorten 
vrienden.

• VRIEND:   
U betaalt € 10,- per jaar.
Als extraatje krijgt u korting voor 
2 personen op de toegangsprijs 
voor het jaarlijkse themaconcert.

• DIKKE VRIEND:  
U betaalt € 25,- per jaar.
Per jaar krijgt u hetzelfde als een 
Vriend + de mogelijkheid om een 
muziekstuk uit te kiezen, welke 
dan gespeeld zal worden tijdens 
het themaconcert.
• BOEZEMVRIEND: 
U betaalt € 50,- per jaar.
Per jaar krijgt u hetzelfde als een 
Dikke Vriend + een Vipbehande-
ling tijdens het themaconcert.

Elke vriend krijgt bovendien 2 x 
per jaar een nieuwsbrief met het 
wel en wee van de vereniging. 
Tevens wordt elk jaar onder alle 
vrienden een vrijkaart voor het 
themaconcert verloot. Voor u 
zelf of om cadeau te geven.

Heeft u de leden van de vereni-
ging gemist en wilt u zich opge-
ven als Vriend van Excelsior? Dat 
kan natuurlijk! Of heeft u nog 
vragen? U kunt kijken op de web-
site www.vriendenexcelsior-an-
dijk.nl en daar het inschrijffor-
mulier invullen of stuur een mail 
naar: vrienden@excelsior-andijk.
nl, dan een krijgt aanmeldings-
formulier thuis. Betaling gaat per 
automatische incasso, welke ge-
ind wordt rond april.
Excelsior verwelkomt u graag als 
“Vriend van de vereniging”.

Zaterdag 11 mei houden we onze jaarlijkse voor-
jaarsmarkt. Er is van alles te koop: curiosa, glas-
werk, potten, speelgoed en puzzels, cd’s, enz. Ook 
de tafels met vele boeken staan op je te wachten. 
Het Rad van Avontuur zal volop draaien met leuke 
prijzen. Natuurlijk is er weer fruit te koop. En ook 
de bloemen voor Moederdag staan al voor je klaar. 

Gezellig een kopje koffie doen
We hebben koffie en thee met iets lekkers erbij, 
maar ook heerlijke soep. Dus kom gezellig even 
langs of maak even een tussenstop tijdens je fiets-
tocht.  We hopen weer op een gezellige dag! Ieder-
een is van harte welkom om even langs te komen op 
zaterdag 11 mei van 10.00 tot 14.00 uur in en om De 
Kapel, Middenweg 48 te Andijk. 

Opbrengst voor Leergeld West-Friesland en 
SchuldHulpMaatje West-Friesland
De rommelmarkt heeft verschillende doelen. We 
recyclen gebruikte materialen. We bieden een plek 
om zomaar even gezellig naar toe te gaan. En de 
opbrengst van de markt gaat dit keer naar twee so-
ciale doelen: Leergeld West-Friesland en Schuld-
HulpMaatje West-Friesland. En misschien helpen 
we zo een beetje onszelf en een beetje onze naaste. 

Inleveren bruikbare spullen
Heeft u leuke en bruikbare rommelmarkt spulletjes 

die u bij ons langs wilt brengen? Dat kan! Dit kunt u 
inleveren op donderdag 9 en vrijdag 10 mei tussen 
16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de Middenweg 
48. Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u 
bellen naar Trude Leegwater 0228-591594 (of bij 
geen gehoor Roel Doef 0228-593200). Bij voorbaat 
onze hartelijke dank en graag tot ziens op 11 mei.

 

Rommelmarkt  
Boeken  

Rad van Avontuur  
Curiosa  
Koffie  

 

De Kapel ●  Middenweg 48  ● 1619 BN Andijk ●  0228-596778 
PG-andijkwervershoof.nl 

Van je vrienden moet je het hebben!

Voorjaarsmarkt op 11 mei 2019 in De Kapel te Andijk

Op dinsdag 14 mei is het de Dag van de Be-
roerte. In het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn  
zijn er van 10.00 tot 16.00 uur activiteiten in 
de centrale hal die ingaan op preventie én 
herkenning van een beroerte. Met een be-
roerte worden herseninfarcten, hersenbloe-
dingen en TIA’s bedoeld.

Laat gratis je cholesterol en bloeddruk me-
ten
Voorkomen van een beroerte kan door een 
aangepaste leefstijl: goede voeding, voldoen-

de bewegen, minder stress, niet roken en 
matig met alcohol. Op 14 mei kunt u in het 
Dijklander Ziekenhuis meer informatie krij-
gen. Er zijn gezonde hapjes, gratis choleste-
rol- en bloeddrukmetingen, tips om een be-
roerte tijdig te herkennen en informatiestands 
van de stichting Hersenletsel, Trombosestich-
ting, Harteraad en de Hartstichting. In Hoorn 
zijn ook de verpleegkundig consulenten van de 
afdeling Neurologie aanwezig voor vragen of 
uitleg. 
De toegang is gratis. Maelsonstraat 3, Hoorn

Dag van de Beroerte op 14 mei

Van 13 t/m 18 mei is de collecte 
van het Longfonds. Meer dan 
33.000 vrijwilligers gaan dan op 
pad met maar één doel: geld inza-
melen voor de strijd tegen long-
ziekten.

Finn is geboren met maar één 
long. Hij is niet de enige. Meer 
dan 1 miljoen mensen in ons land 
hebben een ongeneeslijke long-

ziekte. Voor hen is ademen een 
voortdurende of terugkerende 
strijd. Een strijd die ze niet alleen 
kunnen winnen. Daarom strijdt 
het Longfonds voor gezonde 
lucht en gezonde longen. 

Van 13 t/m 18 mei is de collecte 
van het Longfonds. Help ook 
mee! Geef aan de collectant of ga 
naar longfonds.nl.

Geef voor gezonde longen
13 t/m 18 mei 2019: Collecteweek Longfonds

 Tiede Nauta Perkplanten
Volop keus voor een mooi 
cadeau voor moederdag!

 
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
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Een uitgebreide lunch, smaak-
volle ‘Eindeloze’ gerechtjes, 
maar ook de uitmuntende gast-
vrijheid en de sfeervolle inrich-
ting van zowel het restaurant 
als de terrastuin maken het 
prettig om bij restaurant Tyd-
loos ‘Eindeloos te genieten’! Op 
de nieuwe menukaart staan ge-
rechtjes die bij de lente horen 
en wordt er gewerkt met verse 
seizoensgebonden producten.

Genieten van een sfeervol en wis-
selend diner voor twee of gezellig 
met de gehele familie of de hele 
voetbalclub? Binnen in het res-
taurant of liever in de ruime maar 
knusse terrastuin? Bij Tydloos 
kun je genieten van een menu 
voor een vast bedrag! Elke drie 
maanden wordt het menu ver-
nieuwd, waarbij de gerechtjes 
goed aansluiten bij het seizoen. 
Wil je zeker zijn van een tafel? 
Dan is het aan te raden om te re-
serveren via www.tydloos.nl

Koken met passie
De kaart bestaat uit diverse sma-
kelijke gerechtjes die met veel 
zorg en liefde zijn bereid. “Wij 
werken met verse producten. Dat 
zie je, maar proef je vooral terug 
in de gerechtjes.  Wij koken met 

passie, aldus Chef-kok Marco 
Nierop. Speciale wensen kunnen 
vooraf in de reservering kenbaar 
gemaakt worden, zodat de keu-
kenbrigade hier rekening mee 
kan houden. Zo is er naast de 

verschillende vis- en vlees ge-
rechten een ruim aanbod aan 
smakelijke vegetarische gerech-
ten. Aan de kinderen is uiteraard 
ook gedacht, zij kunnen namelijk 
genieten van een eigen kinder-

kaart. Als de kinderen een ge-
rechtje durven te bestellen van de 
grote mensen kaart dan juichen 
de koks dit uiteraard alleen maar 
toe! Smaken ontdekken is de we-
reld verkennen” 

Asperges zijn Hot
Chef-kok en leermeester Marco 
Nierop staat in de keuken met 
o.a. de leerling-koks Vito Duppen 
en Kaeye de Boer. “We maken alle 
gerechten zelf. Zo rollen en pane-
ren we bijvoorbeeld de groente-
kroket, zo kunnen we kwaliteit 

leveren. Ook kunnen de asperges 
niet missen op onze vernieuwde 
lentekaart. Asperges worden 
lauwwarm gegeten, maar zijn 
“helemaal hot!” We gebruiken ze 
voor een heerlijke soep, maar 
probeer ook zeker eens de heer-
lijke lentetaart met asperges!”

Salades met iets bijzonders 
Vooral in de lente wordt er graag 
salade gegeten. “Maar dat is iets 
anders dan een krop sla” lachen de 
koks. “Zo hebben wij een salade 
met onder andere palmhartjes, 
zongedroogde tomaatjes, artisjok-
ken en balsamico dressing. Wij 
verrassen je graag, ook in de lente!” 

Verrassende desserts
Als je hebt genoten van alle heer-
lijke gerechten kun je ook nog ge-
nieten van de verrassende desserts 
die op het menu staan. Denk bij-
voorbeeld aan de Hot Fudge cho-
colade brownie met gesmolten 
caramel en een rabarber compote.

Lunch of ‘Eindeloos genieten’ 
in de lente
Achter het prachtige pand ligt 
onze ruime terrastuin. Genieten 
van heerlijk eten of een borrel tij-
dens de lange avonden, bij mooi 
weer een aanrader!

Op de hoogte blijven?
Restaurant Tydloos is te vinden 
aan de Westerstraat 116 te En-
khuizen, te bereiken via (0228) 
31 52 25 of info@tydloos.nl. 
Volg onze website www.tyd-
loos.nl en natuurlijk op Face-
book en Instagram.

Restaurant Tydloos  
serveert de ‘Lente’ op jouw bord!

Kok Marco (l) en de leerlingkoks Vito en Kaeye (r) treffen voorbereidingen voor de heerlijkste gerechten van 
de nieuwe lentekaart. Foto’s: Koos Dol.

Voordat de drukte begint geniet het personeel nog even samen met 
eigenaar Michiel van een frisse versnapering in de zonovergoten en 

vergrote terrastuin van het restaurant.
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