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

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

Gratis inloop: 9-17 en 19-21 
uur. di. 11-06 Benningbroek 

en do. 16-05 Andijk.

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Allebei geboren en getogen op Andijk, leerden zij elkaar 
als jonge tieners kennen. “We waren allebei 16 jaar toen we 
verkering kregen. Hartstikke jong natuurlijk, maar we heb-
ben het met elkaar getroffen,” klinkt te samen.

Na de verkering werd enkele jaren later een verloving aan-
gekondigd. Dat was in september 1956.  Kort daarop werd 
er getrouwd -13 mei 1959- inmiddels 60 jaar geleden. Vrij-
dag 17 mei staat er een gezellig verrassingsfeest gepland 
waar het bruidspaar met de kinderen, klein- en familie zal 
genieten van een hapje en een drankje. “De rest houden de 
kinderen ook voor ons even als verrassing,” vertellen zij. 
“We gaan er gewoon maar van genieten. Dat we dit met 
elkaar en de fijne groep van familie en vrienden mogen 
meemaken is al geweldig.”

Fijne jeugd
Gerard is er één van een gezin met 7 jongens en één meis-
je. “Mijn jeugd heb ik mooie herinneringen aan. Van het 
rondfietsen en lopen met een groepje jongens van het 
dorp, elkaar opzoeken en wat rondkijken. Ook naar de 
meisjes natuurlijk! Er was genoeg te bekijken voor ‘ons 
jonge jongens’. Toen zag ik Eelkje en werd ik verliefd en zie 
ons nu eens!” Ook Eelkje heeft mooie herinneringen aan 
haar jeugd op Andijk. 

Samen fietsen
“Achter de geraniums zitten, daar word je oud van,” zegt 
Eelkje stellig. “Wij trekken er graag op uit. Vanaf ons huis 
hier op Andijk, of vanaf de camping waar we graag verblij-

Diamanten huwelijk voor bruidspaar Weverink-Bloemendaal

Eelkje en Gerard Werverink vieren hun diamanten huwelijk samen met de  
kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Tekst en foto: Andijker/Olga de Boer

Al vanaf jonge leeftijd hebben 
Frank en Sandra Obdam-Walstra 
de droom om in Afrika te gaan 
wonen en werken en dat is in ok-
tober 2008 werkelijkheid gewor-
den; zij wonen nu al ruim 10 jaar 
in Lichinga, Mozambique!

Zij helpen de lokale bevolking 
met heel veel goede dingen. 
Zij zijn zendelingen die de men-
sen willen helpen, ondersteunen 
en willen onderwijzen hierin.
Dit keer zal de opbrengst ten 
goede komen aan het project 
voor, en de ouderen die in Mitava 
wonen. Zij worden vaak verwaar-
loosd door familie. 

Levensverwachting
In Mitava is 99% van de inwoners 
moslim. Aangezien de gemiddel-
de levensverwachting 42 jaar is, 
is het bijzonder als mensen ouder 
dan 70 worden. Islam is hier ver-
mengd met  animisme en geloof 
in allerlei boze geesten en zo 
worden de oudere mensen vaak 
als heksen gebrandmerkt; hoe 
kan het anders (anders dan tover-
kracht) dat je zo oud geworden 
bent? De familie neemt afstand 
en laat de hulpbehoevende oude-

ren aan zich zelf over. 
Het team van Frank en Sandra 
wil deze ouderen weer met hun 
families herenigen en laten zien 
dat zij ook meetellen.

Scholen en klinieken
Er worden scholen gebouwd en 
er wordt les gegeven aan de kin-
deren zodat zij een betere toe-
komst zullen hebben. Ze bouwen 
klinieken waar alle mensen wel-
kom zijn om hulp te ontvangen 
die ze nodig hebben en die zij 
kunnen bieden. Hierbij worden 

ook mensen opgeleid om hier te 
kunnen ondersteunen. 
Sandra is verpleegkundige en 
verloskundige en heeft al heel 
wat kinderen ter wereld gebracht 
onder bijzondere omstandighe-
den.

Watertorens
Frank geeft les aan de mensen 
zodat zij het Woord van God ook 
uit kunnen dragen naar andere 
mensen.
Watertorens worden neergezet 
en putten worden geboord. 

Aangezien zij geen betaalde baan 
hebben (maar zich moeten red-
den met giften vanuit kerken en 
instanties) willen wij hier vanuit 
Nederland ons steentje bijdragen 
en een jaarlijkse markt organise-
ren tijdens de kunst en tuinroute.

Wij organiseren een rommel-
markt om zoveel mogelijk geld 
voor ze in te zamelen.

Misschien kunt u uw spullen die 
u zelf niet meer gebruikt brengen 
naar Fam. Walstra, Middenweg 
77 Andijk (0228-593530).

Meer informatie: 
www.franksandra.nl

Heel graag tot ziens op zater-
dag 25 mei aan de middenweg 
77 Andijk.

Wij zoeken nog een aantal vrij-
willigers die het leuk vinden om 
een paar uurtjes te komen helpen 
met het opbouwen en afbouwen 
van de markt. Evt helpen met 
verkopen op de markt is ook een 
mogelijkheid. Contact via Simo-
ne Bakker 06 41741477 moos-
bakker@planet.nl

Frank en Sandra Obdam met hun zoontje. Foto aangeleverd

Mozambique markt voor Frank en Sandra Obdam
Zaterdag 25 mei van 10 uur tot 16 uur op Middenweg 77

ven. We fietsen graag en bezoe-
ken dan vaak braderieën of eve-
nementen.” Op de elektrische 
fiets komen ze overal waar ze 
heen willen. “We hebben wel 
eens 70 kilometer afgelegd,” zegt 
Gerard. “Maar dat doen we de 
laatst tijd niet meer. We worden 
ouder en doen het allemaal een 
beetje rustiger aan.”

Blij met weinig
Er is maar weinig nodig om het 
goed te hebben. Ze hebben el-
kaar, een fijne band met familie 
en een prettige groep vrienden. 
Regelmatig is er áanloop’ en ze 
genieten elke dag van de dingen 
die ze mogen beleven. “We willen 
er nog wel tien jaar bij,” klinkt 
enthousiast. 

Het team van de Andijker wenst 
het echtpaar een mooi feest toe.

Nieuws of tips? info@andijker.nl
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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 19 mei 10.00 uur: 5e 
zondag van Pasen. 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker. Thema: “Het oude is 
voorbij”. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Dinsdag 21 mei 10.00 uur: Ont-
moetingsochtend in de dagkerk.
Iedereen welkom.
*Overleden: Arie Bergen en Marie 
Sijm-Tiet.
*Zaterdag 25 mei is weer de 
Kunst- en Tuinroute door ons 
mooie Andijk.

Colofon
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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

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

Kerkdiensten, zondag 19 mei

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Robbert Bakker, Judith Mantel en  
 Marianne Logothetis
19.00 uur ds. R. ten Hoopen, thema: “Liefde”, 
 m.m.v. Living Proof

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Ds. Janneke Ploeger uit Winkel 
 Organist: Piet Spoelstra

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Geert Oosterhuis

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Piet van der Lugt

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

We zijn er stil van: zoveel kaarten, zoveel bloemen.

We bedanken iedereen die op welke wijze dan ook ons brillianten 
huwelijksjubileum tot een onvergetelijke gebeuren heeft gemaakt.

    Jaap en Afie Butterman-Haak

In liefdevolle herinnering
19-05-2009                                                                   19-05-2019

Rianne
We missen jou elke dag.

     Piet en Trienke

     Ron
     Tess

     Anka

In de Gereformeerde kerk, aan de 
Middenweg 4, zal tijdens de 
kunst & tuinroute het koor Edoza 
twee mini concerten geven. Van 
11.00 uur tot 11.15 uur en van 
13.00 uur tot 13.15uur. Ook zal 
het kerkorgel geregeld worden 
bespeeld.
Edoza is al 40 jaar hét gospelkoor 
van de Grote Kerk in Hilversum. 
Doelstelling van het koor is het 
evangelie uitdragen door te zin-
gen. De naam Edoza is dan ook 
de afkorting van  evange-
lie door zang. Het repertoire be-
staat voornamelijk uit Engelse en 
Nederlandse gospel- en worship-
liederen.
Het koor verleend jaarlijks mede-
werking aan evenementen en 
diensten van kerken uit de regio, 
kerkdiensten en vieringen in ver-
zorgingshuizen. Maar ook de 
Volkskerstzang in Naarden en 
Hilversum en bijdragen aan le-

dendagen van KRO/NCRV heb-
ben reeds op de agenda gestaan. 
Ook organiseert het koor op ge-
zette tijden een eigen concert. 
Het 31 leden tellende koor staat 
onder de  enthousiaste en des-
kundige leiding van dirigent Da-
vid Niemeijer. Muzikaal wordt 
het koor in de basis begeleidt 
door Louis van Oosterom op pi-
ano. Daarnaast wordt ook wel 
gebruik gemaakt van cajon / slag-
werk, hammond, gitaar etc.
Bij slecht weer gaat de Kunst & 
tuinroute helaas niet door, maar 
de activiteiten in de kerk zullen 
dan wel plaats vinden. U kunt 
dan toch genieten van o.a. het 
koor.
Natuurlijk hopen we op een stra-
lende dag en zien we u graag za-
terdag 25 mei.

Meer informatie op de website: 
http://gospelkooredoza.nl

Gospelkoor Edoza tijdens 
de kunst & tuinroute

Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven;

ik zal in het huis des HEREN verblijven
tot in lengte van dagen.

                                        Psalm 23:6

Na een liefdevol en zorgzaam leven, en tot het laatst de regie  
in eigen hand houdend, is vredig ingeslapen onze  

lieve vader, grootvader en oerpake

Johannes Bultsma 
Jo

echtgenoot van Ali Stolp, † 2001

Oude-Horne, 18 december 1919 Apeldoorn, 10 mei 2019

Hij genoot intens van zijn kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend.

 Ridderkerk: Eize en Thea 
     Laura en Joost, Myrthe, Amber 
     Alinda en Michel, Milou, Marit 
     Eline en Joost-Jan, Evan, Steijn, Robin

 Andijk: Trudi en Kees, beiden in liefdevolle herinnering 
     Maurice en Ingrid, Daniëlle, Jeffrey 
     Allard en Petra, Patrick, Joey, Marit

 Apeldoorn: Volkert en Dolly

 Wondelgem (B): Janneke

 Lelystad: Klara en Monique 
     Lerato

Correspondentieadres: 
Hollandse Hout 192, 8244 GH Lelystad

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op 
donderdag 16 mei van 19.00 tot 19.30 uur in de Gereformeerde 
kerk, Middenweg 4 te Andijk.

De dankdienst voor het leven van onze vader, groot- en 
overgrootvader is op zaterdag 18 mei om 13.30 uur in 
bovengenoemde kerk. Aansluitend aan de dienst vindt de 
begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te 
Andijk, waar vader zal worden bijgezet in het familiegraf bij 
onze moeder.

Zwembad De Weid biedt net als 
voorgaande jaren weer het A/B/C 
leszwemmen aan. Gisteren zijn 
de lessen gestart. Leuk is dat er 
dit seizoen ook weer een groep 
snorkellessers is! Zij starten aan-
staande vrijdag met docente Ma-
rije Kors. Veel plezier alvast!

Kassahulp; altijd welkom!
Wist u dat er gedurende het sei-
zoen zo’n 300 kassadiensten 
moeten worden ingevuld? Geluk-
kig is er een grote groep vrijwilli-

gers die De Weid hiermee helpt. 
Fantastisch! Toch kan het zwem-
bad altijd nieuwe vrijwilligers ge-
bruiken. Heeft u gelegenheid om 
af en toe een aantal uren de kiosk 
te bemannen? Kom dan eens kij-
ken! Mail dan even naar info@
deweid.nl

 

Zwemlessen weer gestart
Dit jaar ook snorkelen
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10% KORTING OP UW TESTAMENTTARIEF 
IN MEI EN JUNI

Dit jaar is het 12e jaar dat we voorlichtingen geven in diverse plaat-
sen over testamenten en sinds 2010 ook over levenstestamenten. Bij 
de afgelopen 6 lezingen was er veel belangstelling voor het antwoord 
op de vraag: Hoe kan erfbelasting worden gereduceerd 
of voorkomen? Ook waren er veel vragen over het levenstesta-
ment. Deze en volgende maand ontvangt u 10% korting op het 
tarief van een testament waarin u bepaalt wie uw erfgenamen 
zijn. Vaak is het ook handig om in uw testament een executeur 
te benoemen. 

GRATIS HALF UUR BESPREKING
Ook kunt u terecht voor een gratis bespreking van circa een half uur. 
Het kan zijn, dat er in uw situatie niets aangepast hoeft te worden, 
dan heeft u dus ook geen kosten. Heeft u geen testament of is uw 
testament van voor 2013, dan is het raadzaam om een gesprek aan 
te vragen.

GRATIS INLOOP: donderdag 16 mei en 
KIJK OP ONZE WEBSITE  WWW.MANTELOVERTOOM.NL

Andrea van Langen

Bouwen voor ouderen
Laatst stond er een stukje 

in de krant over het 
Knarrenhof. Dat is een hofje 

waar een groep oudere en 
jongere ouderen bij elkaar 

woont, maar ook dingen voor 
elkaar doet. Zo kunnen men-
sen langer zelfstandig wonen 
én is er minder mantelzorg 
nodig. Er werden voorbeel-
den gegeven van gemeenten 
waar dergelijke woonvormen 
zijn gerealiseerd. Daar was 
Medemblik niet bij. Toch 

ken ik een soort Knarrenhof 
in mijn directe omgeving 
namelijk het voormalige 

gemeentehuis,waar de bewo-
ners bijvoorbeeld gezamenlijk 

de tuin onderhouden. 
Er heeft zich ook een groep 
ouderen gevormd die graag 
wil gaan wonen op het voor-

malige Asonia-terrein. Na 
enige tijd van radiostilte lijkt 

er nu weer wat muziek in 
de plannen te zitten. Vorige 
week werd door de initia-

tiefnemers in het Dorpshuis 
een bijeenkomst georgani-
seerd. Woningstichting het 
Grootslag en De Toekomst 
Bouwgroep waren uitgeno-

digd. Voor zo’n 60 belangstel-
lenden werd met een presen-
tatie een inkijkje geboden in 
de mogelijkheden. Er komen 
huur- en koopappartemen-
ten. Er kunnen desgewenst 
gemeenschappelijke ruimtes 
komen. De reacties van de 
aanwezigen op de plannen 
die werden gepresenteerd 

waren overwegend positief. 
Dat betekent echter niet 

dat de woningen er morgen 
staan. Bij voldoende animo 
zullen de plannen verder 

worden uitgewerkt. Daarna is 
de gemeente aan zet en wordt 
er een bestemmingsplanpro-
cedure gestart. Daar moet 
grondig gebeuren en kost 

ongeveer een jaar, mits er uit 
de omgeving geen bezwaren 
komen. En dit is bovendien 
niet het enige stukje grond 
waarvoor de gemeente aan 

de slag moet met een bestem-
mingsplan. Dan moet de 

grond nog bouwrijp gemaakt 
worden, reken daar in de hui-

dige marktomstandigheden 
ook een jaar voor. Dan nog 
een jaar voor het bouwen 

en dan zijn we al in het jaar 
2022 beland. Toch zou ik het 
geweldig vinden als dit plan 

voor en door ouderen zo snel 
mogelijk gerealiseerd wordt!

Andrea van Langen, 
wethouder Medemblik

Op zondag 19 mei speelt Jan van 
der Leek een orgelconcert in de 
Sint Werenfriduskerk te Wer-
vershoof. Het is het eerste in een 
reeks van vijf zomerconcerten. 
Dit in 2000 prachtig gerestau-
reerde orgel klinkt regelmatig tij-
dens kerkdiensten, maar komt 
dan niet volledig tot zijn recht. 
Het Van Dinter/Gradussenorgel 
zal dan ook weer tijdens concer-
ten van mei t/m september in al 
zijn klankkleuren te beluisteren 

zijn. Het instrument is gebouwd 
in de 19e eeuw en heeft voorna-
melijk een Belgisch/Frans-ro-
mantisch klankkarakter. Het 
heeft echter ook een heel klassie-
ke kant, waardoor werken uit 
eerdere stijlperiodes en van niet-
Franse componisten ook goed tot 
hun recht kunnen komen.                                                                                                                   
Jan van der Leek speelt muziek 
van Clerambault, Bach, Brahms, 
Reger, Jongen en Franck.                                                       
                                            
Jan van der Leek studeerde orgel 
bij Hans van Nieuwkoop. Ter ere 
van zijn leraar is in 2007 een CD 
van het orgel uitgebracht waarop 
een aantal composities staat die 
tijdens het concert ten gehore 
zullen worden gebracht. Verder is 
Jan van der Leek werkzaam als 
koordirigent, o.m. van de kerk-
koren van de Sint Werenfridus-
kerk.   
Het concert begint om 14.30 uur. 
Toegang €5,-.

Orgelconcert in Wervershoof

Foto: aangeleverd

Afgelopen 20 maart vond de ver-
kiezing voor de Provinciale Sta-
ten plaats. Als ChristenUnie zijn 
we blij verrast met de uitslag van 
de stemmen die in Opperdoes 
zijn uitgebracht; met 174 stem-
men staan we op de eerste plaats! 
Op donderdag 23 mei vinden er 
weer verkiezingen plaats; dit 
maal voor het Europese Parle-
ment.
Uw stem uit brengen, een keuze 
maken; tegenwoordig is dat van-
zelfsprekend, maar het heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad 
voordat iedereen stemrecht 
kreeg. Dit jaar is het extra bijzon-
der om hier bij stil te staan. Want 
weet u dat het precies 100 jaar 
geleden is dat de Tweede Kamer 
besloot dat, naast het kiesrecht 
voor alle Nederlandse mannen 
wat in 1917 werd ingevoerd, 
vanaf dat moment ook alle Ne-
derlandse vrouwen mochten 
stemmen? 
Ook het Nationaal Comité 4 en 5 
mei geeft dit jaar aandacht aan 
dit kiesrecht tijdens de herden-
king. Hun jaarthema van 2019 
luidt:   In vrijheid kiezen. Het 
comité staat stil bij de waarde van 
de vrije, democratische rechts-

staat, het buitenwerkingstellen 
van deze rechtsstaat in de jaren 
1940-1945, en de verantwoorde-
lijkheid die we met z’n allen dra-
gen om de rechtsstaat én de vrij-
heden die we daarbinnen genie-
ten te waarborgen. 

De bijeenkomst vindt dan ook 
plaats in het Educatief W.O. II 
Centrum Medemblik; een unieke 
én bij het thema passende locatie.
De inloop is vanaf 19.45 uur met 
een kopje koffie/thee en wat lek-
kers. 
Om 20.00 uur wordt kort het 
laatste nieuws uit de fractie en 
het bestuur besproken, daarna 
zal de fractievoorzitter Silva Vis-
ser u meenemen in het thema 
van deze bijeenkomst: “Waarom 
kiezen toch belangrijk is”. 
Na afloop is er de mogelijkheid 
om met elkaar in gesprek te gaan.
We hopen op een grote opkomst!

Dinsdag 21 mei 2019, Educatief 
W.O. II Centrum Medemblik, 
Zeldenrust 5, Medemblik. Inloop 
vanaf 19.45 uur. Start 20.00 uur. 

Zaterdag 25 mei doet het Polder-
museum Het Grootslag ook mee 
aan de route voor kunst- en tuin-
liefhebbers. Te vinden aan de 
Dijkweg 319, 1619 JH Andijk.  
Het is van 11.00 – 17.00 uur ge-
opend met een speciale tentoon-
stelling van IVN West-Friesland, 
(Instituut voor Natuur en Milieu-
educatie).  Vanuit de groene klik 
met de natuur is er veel moois te 
zien in de presentatie over bloe-
men, (tuin)planten, insecten en 
bodemdieren. De fotopanelen 
bevatten verrassende informatie 
over de gewone dingen in de na-
tuur.

In een slootwaterbak kunnen 
kinderen met een zoekkaart voor 

waterbeestjes ontdekken wat er 
zoal in zwemt: bootsmannetje, 
watervlooien, libellenlarve of 
bloedzuiger. Deze bijzondere 
beestjes kunnen ook in ieders 
woonomgeving worden vangen 
met een netje aan de waterkant. 
Gewoon een keer proberen! 

Poldermuseum geopend tijdens 
Kunst- en tuinroute Andijk

Citroenvlinder. Foto: Toos Brink

“Waarom kiezen toch belangrijk is”.
Dinsdag 21 mei: Themabijeenkomst ChristenUnie Medemblik

Modelvliegclub Pegasus uit oos-
telijk West-Friesland, houdt ook 
dit jaar een open dag. Op deze 
dag geven de leden een demon-
stratie met een grote variëteit aan 
modellen die zij in huis hebben, 
en kunnen zij de belangstellen-
den informeren over hun boei-
ende hobby.

Voor de belangstellenden die ook 
wel eens willen proberen hoe het 
is om een modelvliegtuig te be-
sturen zijn er instructeurs op het 
veld aanwezig die u door middel 
van een dubbele bediening u deze 
unieke ervaring laat meemaken.
De open dag vindt plaats op 2 
juni 2019 op de vlieglocatie langs 

de Elsenburg te Enkhuizen (1602 
DC), tussen het Streekbos en An-
dijk/Oosterdijk. De aanvang is 
om 13:00 uur en we eindigen om 
17:00 uur.

Raadpleeg bij twijfelachtige 
weersomstandigheden onze web-
site. Het is een uitgelezen gele-
genheid om met het hele gezin 
naar toe te gaan. Het biedt kijk-
plezier voor jong en oud, voor 
technisch geïnteresseerden en 
voor mensen die gewoon van de 
gezelligheid houden. De leden 
van MVC Pegasus zien er naar uit 
u te mogen begroeten op zondag 
2 juni.
www.mvcpegasus.nl

Open dag Pegasus zondag 2 juni

De open dag biedt kijkplezier voor jong en oud. Foto: aangeleverd

Kijk voor meer nieuws 
op onze website:

www.andijker.nl
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

De Internationale Jury voor de 
Blauwe Vlag van FEE International 
in Denemarken heeft dit jaar in Ne-
derland 181 Blauwe Vlaggen toege-
kend, 124 jachthavens en 57 stran-
den.  Jachthaven Andijk ontving dit 
keurmerk in Ouddorp aan Zee.

Veilige en schone jachthavens 
en stranden.
De Blauwe Vlag is de internationale 
onderscheiding die jaarlijks wordt 
toegekend aan stranden en jachtha-
vens die veilig, schoon en duurzaam 
zijn. In de praktijk betekent dit dat 
genomineerden moeten voldoen aan 
een aantal belangrijke criteria zoals 
schoon (zwem)water, goede sanitai-
re voorzieningen en een hoge mate 
van veiligheid. De Blauwe Vlag is 
één jaar geldig: jaarlijks wordt op-
nieuw aan de hand van controles 
bekeken of  Jachthaven Andijk nog 
aan de vereisten voldoet.

Groene Wimpel
Jachthaven Andijk ontving boven op 
de Blauwe Vlag ook de zogenoemde 
Groene Wimpel. Deze Groene Wim-
pel is een waardering voor extra in-
spanningen die de koplopers van 
Blauwe Vlag jachthavens verrichten 
op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.

“Het is ieder jaar weer een kroon op 
ons werk. Dat een onafhankelijke 
organisatie naar ons kijkt en onze 

jachthaven een Blauwe Vlag certifi-
cering waard vindt”, zegt Monica de 
Vast van Jachthaven Andijk. “We in-
vesteren veel in een kwalitatief goed 
product waarbij we duurzaamheid, 
natuur en milieu belangrijke onder-
delen zijn. De criteria van de Blauwe 
Vlag vormen daarbij een goed in-
strumentarium. Iedereen op de ha-
ven weet wat we er voor moeten 
doen”. 

Blauwe Vlag
Met de Blauwe Vlag-campagne in 
Nederland betrekt de Stichting 
Keurmerk Milieu, Veiligheid en 
Kwaliteit (KMVK) overheden, on-
dernemers en recreanten bij de zorg 
voor schoon en veilig water, mooie 
natuur en een gezond milieu en 
duurzame jachthavens. Voor de toe-
rist en recreant is de Blauwe Vlag 
het internationale herkenningssym-
bool voor veilig en schoon zwemwa-
ter, goede stranden en schone en 
veilige jachthavens. De internatio-
nale toekenning van de Blauwe 
Vlaggen geschiedt door de Founda-
tion for Environmental Education 
(FEE), een onafhankelijke internati-
onale milieu organisatie. 

Internationale Jury
De internationale jury was vol lof 
over de Nederlandse kandidaten, de 
wijze waarop “environmental educa-
tion” wordt geïmplementeerd en de 
andere criteria worden toegepast.

Blauwe Vlag 2019 met Groene 
Wimpel voor Jachthaven Andijk

De 40 voorbij? Dan is de kans klein dat u er-
aan ontsnapt: aan de kleine lettertjes die wat 
waziger worden, het lezen dat wat moeilij-
ker gaat. Een leesbril dan maar? 

Dat hoeft niet. Met multifocale lenzen 
kunt u weer scherp zien op alle afstan-
den1.   U switcht moeiteloos van dichtbij 
naar veraf en andersom. En de multifocale 
lenzen zijn uiterst comfortabel om te dra-
gen. Vaak merkt u alleen aan uw scherpe 
blik dat u ze draagt.

Bovendien hebt u met multifocale lenzen 
uw ‘leesbril’ altijd bij de hand en niemand 
die er iets van ziet.

Weten of u hiervoor in aanmerking komt? 
Op zaterdag 18 mei a.s. vindt er bij Schou-

ten Juwelier & Optiek een uniek contact-
lenzen evenement plaats. Tijdens deze dag 
wordt u de mogelijkheid geboden om ken-
nis te maken met multifocale lenzen. Het 
enige wat u hoeft te doen is uzelf snel aan-
melden voor deze spectaculaire dag; want 
VOL=VOL

Wij maken tijdens de lenzencontrole altijd 
een foto van uw ogen, dit ter controle van 
o.a. vaatingroei en eventuele andere bijzon-
derheden. (en een filmpje indien nodig). En 
indien nodig wordt dit altijd doorgestuurd 
worden naar bijv. de huisarts en/of oogarts. 

Laat uw ogen altijd over aan een gediplo-
meerde contactlensspecialist zoals wij die 
bij Schouten Juwelier en Optiek hebben 
(niet elke opticien is automatisch contact-
lensspecialist, dit is een gespecialiseerde 
aanvullende opleiding).

1Resultaat individueel afhankelijk en kan 
beïnvloed worden door eventuele voorafbe-
staande aandoeningen

Moeiteloos weer die kleine 
lettertjes lezen

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

OPTICIËN

OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 

SPECIALIST

Kom zaterdag 18 mei van 10.00 tot 16.00 uur 
langs voor een uniek contactlens-evenement.

Dit is ‘m dan,
de allerkleinste leesbril ter wereld.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

06 11 73 88 60 • patty_kooij@hotmail.com

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

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

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

• 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 

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

Beste Aardappelen.
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

Hobby Greet staat donderdag op 
de voorjaarsmarktin Wervershoof, 

Raadhuisplein. 12 – 17 uur

 

Wist u dat...

... u volgende week zaterdag, 

25 mei, weer kunt genieten 

tijdens de Andijker Kunst- en 

Tuinroute?

… Club Jazz&Pop in Cultura 

zaterdag 25 mei een topband 

op het podium heeft staan?

… de Dijkgraaf Grootweg 

geen racebaan is?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

Het idee voor Hymn of the High-
lands kwam door het jubileum-
concert van Excelsior Andijk. 
Voor dit concert had dirigent 
Nick Hoogland het stuk Win-
dows of the World uitkozen. Dit 
bleek een te groot werk voor die 
avond en uiteindelijk heeft Excel-
sior alleen het eerste deel ge-
speeld. Omdat de muzikanten 
het zonde vonden om dit stuk al 
weer opzij te leggen, kwam het 
idee om het nog een keer op een 
concert voor liefhebbers van fan-
faremuziek helemaal te spelen. 
Het is ook een muziekstuk wat 
vraagt om een uitgebreide bezet-
ting en daarom weer Accordando 
en Excelsior samen als Highland 
Orchestra.

Naast Windows of the World van 
een Engelse componist, Peter 
Graham, is het tweede grote werk 
Hymn of the Highlands van Philp 
Sparke. Dit muziekstuk duurt 
ruim 20 minuten en laat alle fa-
cetten van een fanfareorkest zien. 

Het zijn 2 werken van het hoog-
ste niveau dus een uitdaging voor 
het orkest.
Verder is het concert aangevuld 
met 6 andere werken die hele-
maal in het thema passen.
Als locatie voor het concert is 
gekozen voor de Hiëronymus 
Kerk in Wognum.
 
Een prachtige locatie voor een 
bijzonder concert wat tussen An-
dijk en Spierdijk in ligt. Voor ie-
dereen goed bereikbaar.
Aanvang van het concert is 20.00 
uur en de kerk is open vanaf 
19.30 uur.
 
Toegangsprijs is laag gehouden 
zodat een ieder van deze mooie 
muziek kan genieten. In de voor-
verkoop € 5,- en vrijdag 14 juni 
bij de entree € 6,-. Voorverkoop 
gaat via de website van Excelsior 
Andijk: wwwexcelsior-andijk.nl.

Adres van het concert: Hiërony-
mus kerk, Kerkweg 1, Wognum

HYMN OF THE HIGHLANDS
door het Highland Orchestra

Met hemelvaart is het zover, dan komen de beste inli-
ne-skaters van Nederland naar Wervershoof en Me-
demblik om te strijden om de nationale titels. De ver-
eniging verwacht dat weer veel leden geselecteerd 

zullen worden om zich in deze strijd te kunnen men-
gen, maar pas na de 3e baanwedstrijd op 18 mei in 
Zwaagwesteinde zal bekend zijn wie zich hebben ge-
plaatst.

De organisatie is van plan er een mooi sportfeest van te 
maken, en elke dag worden stappen gemaakt om dit te 
verwezenlijken. Zo heeft de firma Diversey de vereniging 
deze week voorzien van een professionele schrobmachine 
waarmee water bij een eventuele regenbui snel en mak-
kelijk kan worden opgezogen. Ook is een foodtruck vast-
gelegd.

Op 14 en 15 mei komen basisschoolkinderen uit groep 5 
en 6 uit de gemeente Medemblik naar de banen voor een 
clinic en rijden dan als klas een wedstrijd om de meest 
gereden (gemiddelde) afstand. Tijdens het NK zullen de 
winnaars bekend worden gemaakt en gehuldigd. 

Er is een vrienden van het NK actie opgezet, en er zijn 
diverse mogelijkheden voor bedrijven om te sponsoren. 
Naast een bedrijfslogo in het programmaboekje, is een 
logo op een groot ledscherm mogelijk, doeken langs de 
boarding, naamsvermelding op de website en een recla-
mebord bijvoorbeeld. 
De vereniging hoopt genoeg sponsoren te vinden zodat 
ook de gewenste live-stream van alle wedstrijddagen ge-
realiseerd kan worden. 

In Medemblik is men begonnen aan een nieuwe bestra-
ting en werken vrijwilligers elke dag hard aan de nieuwe 
kantine om deze op tijd afgewerkt te krijgen. Om dit te 
kunnen realiseren is de club ook nog op zoek naar geld. 
Een crowdfundactie hiervoor loopt richting het NK. 

Meer info op www.radboud-inlineskating.nl en 
www.nkinline.nl

Aftellen richting het NK is begonnen voor Radboud Inline-skating

Op 16 juni organiseren wij de 
Onderlinge Wedstrijden van 
onze vereniging. Een dag waarop 
uw kind(eren) kan laten zien wat 
ze het afgelopen jaar hebben ge-
leerd. Uiteraard zijn alle familie-
leden van harte welkom op dit 
geweldige evenement. Het pro-
gramma voor deze dag is klaar en 
we verwachten uw zoon of doch-
ter dan ook op het genoemde 
tijdstip in hun turnkleren in de 
Dars. Mocht uw zoon of dochter 
niet kunnen, wilt u hem of haar 

dan afmelden bij de train(st)er-
Het programma: 9.00 uur: Kleu-
ters die trainen op vrijdagmiddag 
bij Layla. 9.40 uur: Kleuters die 
op woensdag trainen bij Manja. 
10.20 uur: meisjes geboren in de 
jaren 2013-2010, alle jongens. 
12.00 uur: demo streetdance. 
12.30 uur: meisjes geboren 2009-
2000. 14.30 uur sluiting. We ho-
pen u allen te mogen begroeten 
in Sporthal de Dars. Namens het 
bestuur: Niels Kreuk. Voor vra-
gen: info@gymvvw.nl

Onderlinge wedstrijden op 16 juni

Student Robin Berkhout is gese-
lecteerd voor WorldSkills, de we-
reldkampioenschappen voor 
mbo-studenten. Robin (timmer-
man) volgt zijn opleiding bij het 
Horizon College in Heerhugo-
waard. Het is de eerste keer dat 
het Horizon College studenten 
mag afvaardigen naar de wereld-
kampioenschappen. Het WK 
voor mbo-studenten wordt van 
22 t/m 27 augustus gehouden in 
Kazan in Rusland.

Superblij
Robin werd in maart Nederlands 
kampioen en nu mag hij zijn 
vaardigheden aan de hele wereld 
laten zien. Ze zijn superblij dat ze 
naar het WK mogen. ‘Ik had dit 
helemaal niet zien aankomen’, 
vertelt Robin. Voor de jonge tim-
merman uit Andijk is het een 
spannend avontuur. ‘Ik vind het 
heel leuk. Een kans als deze krijg 
je niet vaak, dus ik zet hier voor 
honderd procent mijn tanden in. 
Tijdens het WK moet ik een gro-
te kapconstructie maken en een 
vereiste is dat ik 350 uur train.’
Robin heeft 16 tegenstanders en 
samen met begeleiders van het 
Horizon College en opleidings-
partner ESPEQ gaat hij alles op 
alles zetten om van het WK een 
succes te maken. 

Road to Kazan
Eind augustus komen in Kazan 
ruim 1600 jonge professionals uit 
60 landen bij elkaar om de prijzen 
te verdelen. Er zijn meer dan 56 
competities in verschillende vak-

gebieden. Plaats van handeling: 
Kazan Expo. Deze exporuimte is 
speciaal voor het WK gebouwd. 
Team Nederland telt 27 Neder-
lands kampioenen, van patissier 
tot timmerman en van lasser tot 
kok. Kijk voor meer info op de 
website van team Nederland. 

Het Horizon College, met vesti-
gingen in Alkmaar, Hoorn, Heer-
hugowaard en Purmerend, vindt 
het belangrijk dat mbo-studenten 
het beste uit zichzelf halen. Eind 
maart streden twaalf studenten 
van verschillende opleidingen om 
het Nederlands kampioenschap, 
waarvan drie studenten de titel 
behaalden. Robin is nu geselec-
teerd om het beste van zichzelf te 
laten zien op een groot wereldto-
neel en daar is het Horizon Col-
lege uiteraard trots op. 

Robin Berkhout naar 
wereldkampioenschap

Robin. Foto aangeleverd

Inwoners van de gemeente Medemblik 
verbruiken relatief veel gas, zo blijkt uit 
gegevens van Rijkswaterstaat en de Kli-
maatmonitor. Een gemiddeld huishouden 
in Medemblik maakte in 2017 maandelijks 
ruim €127 over aan de energieleverancier. 
In 2019 loopt dit op tot liefst €164. 
Een gemiddeld gezin in Medemblik stookt 
jaarlijks 1470m3 gas en verbruikt 3060 
kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in 
Nederland ligt op 1240m3 gas en 2860 
kWh stroom per huishouden. Het relatief 
hoge energieverbruik in Medemblik kan 
verschillende oorzaken hebben. Denk aan 

grotere woningen, grotere huishoudens en 
een relatief laag gebruik van duurzame 
energiebronnen zoals warmtepompen, zo 
stelt Energiehunter.nl.

Sterke toename zonne-energie in 
gemeente Medemblik
Inwoners in Andijk maken steeds meer 
gebruik van duurzame energie. Op dit mo-
ment zijn er 2580 geregistreerde zonnepa-
nelen installaties in de gemeente. Dat is 
een flinke toename ten opzichte van 2010, 
toen er nog maar 156 woningen met zon-
nepanelen waren geregistreerd. 

Hoog energieverbruik in gemeente Medemblik
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

MEI
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 
• Cultura Plus schrijverscafé met Özkan Akyol. Aanvang 15.00 uur
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       
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur 

Org. KBO-SBA. Woensdag 30 oktober, KBO-SBA, Bingo en Jeu de 
Boules, Sarto 13.30 uur.

• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur 
met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura

Zondag 20 oktober
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Sarto:  Sixties Again - Met The Very Sixties.  Aanvang 15.00 uur
Vrijdag 25 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

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 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 31-05, 28-06, 26-07, 

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

Zaterdag 11 mei heeft de Bridgeclub B.C.A. uit An-
dijk het 80-jarig bestaan van de club gevierd in haar 
vaste onderkomen Sarto in Andijk. Ruim 80 van de 
98 leden waren aanwezig op dit feest. Voor de deel-
nemers was een bakwedstrijd uitgeschreven vol-
gens het concept “Heel B.C.A. bakt”. Er kwamen 15 
taarten binnen, waaronder een aantal prachtige 
exemplaren. Voor de jury, bestaande uit Carlo Bot 
(eigenaar Sarto) en Hans Besseling (ex-bakker) een 
hele klus om de nummers 1 t/m 3 aan te wijzen. Bij 
de jurering werd op een 5-tal punten een beoorde-
ling gegeven en uiteindelijk kwam Anneke Naar-
ding er als de beste bakker van de bridgeclub uit. 2e 
werden Co en Leonie Koeman en 3e Frans Spruit. 
Voor alle deelnemers was er een fles wijn en voor de 
winnaars een mooie bakschort met de tekst “Beste 
bakker Bridgeclub Andijk”plus een cadeaubon van 
bakker Swart. 

Na de jurering werd de taart uitgedeeld en kon be-
gonnen worden met een bridgedrive georganiseerd 
door Peter Naarding, waar het deze keer om geld 
ging, monopolygeld wel te verstaan. Er werd fana-
tiek gespeeld en na 7 ronden bleek Piet Moolenaar 
het meeste geld te hebben vergaard. 2e werd Nico-
lette Swart. Tijdens het borreluurtje werden Anne-
marie Kuin en Leny van de Sluis (helaas verhinderd) 
in het zonnetje gezet met een mooi boeket omdat 
zij iedere donderdagavond aanwezig zijn tijdens de 
competitie om iedereen van koffie en of een borrel 
te voorzien. Het warm en koud buffet zag er fantas-
tisch uit en iedereen genoot met volle teugen. Tij-
dens het buffet zorgden Erik en Coby Zilver voor 
wat achtergrondmuziek wat de sfeer zeker ten goe-
de kwam. Tiny Aker en Jans Eigenstein hadden nog 
een leuk stukje over hoe je (niet) moet bieden bij 
het bridgen. 

Daarna werd het oudste lid van de vereniging, Cor 
Piet Broer in het zonnetje gezet met een mooi boe-
ket en kreeg hij een “Krasse knarren certificaat” 
aangeboden. Cor Piet is ruim 60 jaar lid van de club 
en met zijn 83 jaar nog steeds een fanatiek bridger. 
De grote verrassing van de avond was wel dat aan de 

wedstrijdsecretaris Piet Moolenaar door Bert Ou-
wekerk van het regionale bestuur van de bridge-
bond een “KEI” werd uitgereikt. Deze werd namens 
de feestcommissie aangevraagd door het bestuur 
van B.C.A. voor het vele werk dat Piet in de loop der 
jaren als voorzitter en wedstrijdsecretaris heeft ge-
daan en nog steeds doet. Voor Piet een enorme ver-
rassing en een glunderende Piet op de foto. Voor 
alle leden van de club was er ook nog een presentje 
in de vorm van een spel bridgekaarten, met het logo 
van het 80-jarig bestaan van de club bedrukt. De 
dag werd afgesloten met koffie en wie nog zin had 
in een puntje taart kon hier nogmaals van genieten. 
Al met al een zeer geslaagde dag waar nog lang over 
zal worden nagepraat. 

De club kan nog steeds nieuwe leden gebruiken. 
Voor meer informatie zie de website van Bridgeclub 
Andijk of neem contact op met de voorzitter van de 
club Lolke Kooiman, l.kooiman@quicknet.nl.

Een glunderende Piet Moolenaar. Foto aangleverd

Bridgeclub Andijk vierde het 80 jarig bestaan

Wij staan garant voor het sla-
gen van uw varend feest! Geniet 
van ons mooie Westfriese land-
schap tijdens een gezellige 
vaartocht aan boord van Party-
boot de Koperen Hoorn. De 
rust die uitgaat van het water  
maakt van elk jubileum, huwe-
lijk, verjaardag of personeels-
feest een bijzondere belevenis.

Er is een gezellige bar aan boord. 
Bij mooi weer kunnen de zijkan-

ten geheel worden geopend en is 
het genieten op ons ruime ach-
terdek. De boot is voorzien van 
een rolstoellift en een toilet voor 
mindervaliden.

Mooi stukje West-Friesland
Ons vaargebied  strekt zich uit 
van de voormalige gemeente Nie-
dorp tot aan Alkmaar. Hoofdza-
kelijk varen we naar Oude Nie-
dorp, Natuurgebied ’t Waerdtje 
bij Oudkarspel  wat wij hebben 

omgedoopt tot ‘Westfriese Bies-
bosch’. We varen door smalle 
slootjes in dit prachtige stukje 
natuur met zijn vele verschillen-
de watervogels. Ook varen we 
door ‘Het Duizend eilanden Rijk’ 
bij Broek op Langedijk en natuur-
gebied de Boomerwaal bij Waar-
land. Een heel mooi stukje West-
friesland. 

Voor al uw informatie kijkt u op:
partybootdekoperenhoorn.nl

Partyboot de Koperen Hoorn

Partyboot de Koperen Hoorn vaart door de mooiste plekjes van Westfriesland. Foto aangeleverd
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Dinsdag 7 mei zochten we het als muse-
umgroep van de Vrouwen van Nu Andijk-
West eens wat dichter bij huis en gingen 
met de bus naar Hoorn.

We werden hartelijk welkom geheten in 
Museumhuis Bonck aan de Binnenluien-
dijk 3 waar men kan zien hoe er in de 17e 
eeuw werd gewoond. Het huis uit 1624 is 
genoemd naar koopman Bonck en heeft 
een bijzondere geschiedenis als koop-
manshuis, linnenweverij, stadsboerderij 
en woonhuis. Al bijna 400 jaar wordt er 
gewoond en gewerkt. Het heeft een hang-
kamertje dat letterlijk is ”opgehangen” aan 
de zolderbalk en voelt bijna als een schip, 
met de houten betimmering rondom, een 
laag plafond en het uitzicht op het water.  
De enige plek in het huis met een duide-
lijke afgebakende functie is het kantoor. 
Dit woord is afgeleid van het Franse woord 
“comptoir” dat geldkist of toonbank bete-
kent. Daar zagen we (vermoedelijk) de 
geldkist van koopman Bonck.

We kregen nog een duidelijke uitleg over 
het linnengoed dat op een speciale manier 
werd gevouwen zodat er meer linnen op 
een stapel leek te zijn dan in werkelijkheid. 
Ook de verschillende kwaliteiten kwamen 
naar voren.

Museumhuis Bonck is onderdeel van Ver-
eniging Hendrick de Keyser die zich sinds 
1918 inzet voor het behoud van histori-
sche architectuur en meerdere museum-
huizen bezit verspreid over het hele land. 
Er is geen gefluister of afzetkoordjes te 
vinden, je mag op de stoelen zitten en in de 
kasten kijken.

Na de lunch gingen we naar het Westfries 
Museum voor een rondleiding. Het muse-
um is gevestigd in het oude Statencollege, 
in 1632 gebouwd voor de Gecommitteer-
de Raden van West-Friesland en het Noor-
derkwartier. In dit bestuursorgaan waren 
zeven steden vertegenwoordigd, waarvan 
de wapens zijn terug te vinden op de ge-
trapte gevel en in de vergaderzaal, de hui-
dige schutterijzaal en daar begon onze 
rondleiding. De totale collectie omvat 
30.000 objecten en samen vertellen ze het 
verhaal van de dynamische periode uit de 
Nederlandse geschiedenis en de betekenis 
ervan voor West-Friesland met het accent 
op de periode tussen 1500 en 1800. De 
aanloop, bloei en nasleep van de Gouden 
Eeuw. Onze gids loodste ons door de vele 
stijlkamers en gaf op boeiende wijze veel 
achtergrondinformatie over de schilderij-
en en interessante objecten.  Zoals de ver-
gulde zilveren beker van Graaf de Bossu, 
buitgemaakt tijdens de Slag op de Zuider-
zee in 1573, het rariteitenkabinet, het por-
tret van twee schutters met op de achter-
grond het tafereel van Sint Joris in gevecht 
met de draak, het dubbel portret van het 
echtpaar Sonck. Ook weten we nu waar 
het woord drankorgel vandaan komt. 
In de zaal waar het schilderij van de be-
windhebbers van de VOC-Kamer Hoorn 
hangt ruik  je de Gouden Eeuw letterlijk: 
kaneel, steranijs, nootmuskaat, foelie,   
kruidnagel en peper brengen je helemaal 
in Aziatische sfeer. 
We kunnen weer terug zien op een gezel-
lige en leerzame dag en dat je niet altijd ver 
weg hoeft om mooie musea te bezoeken.

Foto aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West
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Kom zaterdag 18 mei van 10.00 tot 16.00 uur 
langs voor een uniek contactlens-evenement.

Dit is ‘m dan,
de allerkleinste leesbril ter wereld.

Afgelopen zaterdag 11 mei werd de jaar-
lijkse voorjaarsmarkt gehouden. Een eve-
nement dat veel voorbereiding vraagt: de 
dag daarvoor is een flinke ploeg vrijwilli-
gers uren in de weer om de aangeleverde 
spullen uit te pakken, te sorteren en netjes 
uit te stallen. Het aanbod was zéér uitge-
breid, dat is nog zacht uitgedrukt en bij-
zonder gevarieerd: boeken, cd’s, gereed-
schap, dozen, kastjes, laatjes, vazen, potjes, 
enz…. 

De markt is ook een sociale ontmoetings-
plek: met een kopje koffie, of soep kon er 
even bijgepraat worden, men kon kaarten 
maken en een mooi prijsje winnen bij het 

Rad van Avontuur. De opkomst was prima, 
het weer was uitstekend, dat was heel pret-
tig voor het buitengebeuren; we kunnen 
dus spreken van een geslaagd evenement!

De opbrengst van €1836,58 gaat naar 2 
goede doelen: Stichting Leergeld, daar 
helpt men gezinnen met weinig financiële 
middelen zodat hun kinderen deel kunnen 
nemen aan diverse activiteiten op school 
en daarbuiten en SchuldHulpMaatje, deze 
organisatie begeleidt mensen om weer 
grip te krijgen op hun financiële situatie.

Namens de Marktcommissie,  
Clazien Visser

Voorjaarsmarkt in en om De Kapel

De markt is ook een sociale ontmoetingsplek. Foto: Koos Dol/De Andijker
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