
“Het zal zo’n elf jaar geleden ge-
weest zijn, dat ik aan mijn eerste 
grote beeld begon. Ontzettend 
leuk, vreselijk spannend en ook 
erg bijzonder om te doen. Uit het 
werken met klei haalde ik zoveel 
voldoening, mijn nieuwe hobby 
was geboren!” zo begint de en-
thousiaste creatieveling Agnita 
over haar keramiek te vertellen.

Haar eerste cursus volgde zij bij 
Gertruud Wijnker. Later ging ze 
bij Fredie Schenk Keramiek aan 
de slag. “Nu heb ik elke donder-
dag mijn creatieve moment in 
mijn eigen atelier naast onze 
boerderij en graag werk ik daar 
dan samen met anderen. We heb-
ben veel aan elkaar. Het is leuk 
dat mijn jongste dochter Inge in-
middels ook af en toe aanschuift. 
Haar eerste beeld laat zien dat zij 
er zeker gevoel voor heeft. Hope-
lijk kunnen we nog vaak samen 
aan de slag met klei!”

Donderdag Creadag
Iedereen kan iets moois maken. 
Iedereen die zichzelf de kans 
geeft en de tijd neemt om zijn 
creativiteit te laten stromen komt 
tot prachtige dingen. Het geeft 
rust om met je handen bezig te 
zijn, vooral als iets lukt zoals je 
het hebt bedacht. “Maar ook de 
frustratie als iets niet meteen lukt 
is goed. De kracht zit hem vooral 
in het doen. Gewoon beginnen 
en vertrouwen op wat komt, het 
is een leerproces. Er ontstaat iets 
dat helemaal vanuit je zelf komt 
en dat is een enorm fijn gevoel,” 

omschrijft Agnita het werken 
met klei en keramiek.

Een verhaal
“Elk beeld vertelt een verhaal. 
Mijn verhaal, over ontvangen en 
loslaten bijvoorbeeld. Of over 
koesteren en liefde. Die beleving 
is heel persoonlijk, dat maakt elk 
beeld voor mij bijzonder en het 
blijft spannend om je werk aan 
anderen te laten zien,” geeft Ag-
nita aan. “Je legt zoveel van jezelf 
in een werkstuk. Je wilt graag dat 
anderen die uitdaging en slag-
vaardigheid, die passie en vooral 

de  liefde zien waarmee je aan een 
beeld gewerkt hebt.”

Een dijk van een (Kunst)route
Op zaterdag 25 mei 2019 (van 11-
17 uur) doet Agnita mee aan de 
Kunstroute Andijk. “Dan stel ik 
mijn atelier en de boerderijtuin 
open voor mensen die de kunst-
route bezoeken. Niet alleen mijn 
eigen keramiek, maar ook dat van 
Ans Rooker uit Wijdenes met wie 
ik vaak samenwerk is dan te be-
kijken. Verder zal er één en ander 
aan zinken ornamenten te be-
wonderen zijn van de hand van 

haar man Rob de Wit.” Voor 
startplekken en meer informatie 
over de Kunst en Tuinroute zie 
elders in deze krant.

Cursus geven
“In mijn atelier werk ik graag sa-
men met andere gepassioneerde 
creatievelingen. Je kunt elkaar 
helpen en doet inspiratie op door 
met elkaar bezig te zijn. Iedere 
keer ervaar ik weer de rust van 
het werken met mijn handen en 
de klei. Iets moois creëren dat 

helemaal vanuit jezelf komt. Dat 
gevoel wil ik graag doorgeven. 
Het idee is dat ik vanaf het najaar 
korte cursussen of workshops ga 
geven voor geïnteresseerden. 
Hoe dat precies vorm gaat krijgen 
weet ik nu nog niet, maar het 
Atelier De-Dijkhoeve is er klaar 
voor en ik bruis van de ideeën 
dus .. wordt vervolgd!” 

Agnita de Wit-Kager maakt prachtig keramiek
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

Agnita, 11 jaar geleden, aan het werk. Foto aangeleverd

Gratis inloop: 9-17/19-21 uur. 
20-06 Andijk

11-06 Benningbroek

Het pottenbakken onder de knie krijgen tijdens lessen van Judith 
Schut. Foto aangeleverd

Zaterdag 25 mei

Tristan
 (top fusionband) bij Club Jazz&Pop in

Cultura Andijk. 

Struinen door de natuur is leuk 
en gezond. Luisteren naar het 
‘kwinkeleren’ van de vogels, tot 
rust komen te midden van het 
geritsel van de bladeren en wie 
weet nog een mooie roofvogel of 
vlinder spotten. 
Voor mensen die afhankelijk zijn 
van een rolstoel of rollator kan 
dit lastig of zelfs onmogelijk zijn, 
zou je misschien denken, maar 
met een beetje planning is er veel 
meer mogelijk dan op het eerste 
gezicht lijkt. 

Op zondag 2 juni, om 14:00 uur, 
is er in het Streekbos zelfs een 

speciale natuurrondleiding voor 
rolstoel- en rollatorgebruikers 
(en eventuele begeleiders), waar-
bij een IVN-gids laat zien dat er 
ook vanaf de verharde paden 
meer dan genoeg natuur valt te 
beleven. Neem bijvoorbeeld alle 
planten en bloemen in de bermen 
langs de paden, alle vlinders en 
bijen die daarop afkomen, het 
geklop van de specht in de verte, 
of wat te denken van het schrille 
gemiauw van een buizerd hoog in 
de lucht? 
Wie mee wil doen kan zich aan-
melden bij Heleen Peerdeman, 
0228 51 12 08.

‘Rollend’ de natuur in

Woensdag 22 mei • week 21 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Het kantoor van De Andijker en Dijkprint is GESLOTEN op:
Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag

Kopij voor de krant van woensdag 12 juni dient vrijdag 7 juni, voor 14.00 uur binnen te zijn.



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

Zaterdag 25 mei 19.00 uur: 6e 
weekend na Pasen.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Wervershoof.
Thema: “Verblijf bij de Heer”.
De collecte is voor onderhoud 
van onze kerk. Dank daarvoor.
Donderdag 30 mei 10.00 uur: 
Hemelvaart van de Heer.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Marie Sijm-Tiet.
*Zaterdag 25 mei is er van 11.00-
17.00 uur weer de “Kunst en Tuin-
route” door Andijk.
Onze kerk is een startpunt en zijn 
er folders met alle deelnemers te 
verkrijgen.
Er is een tentoonstelling van litur-
gische kleding en tevens zijn er 
jubileumboekjes van kerken uit 
West-Friesland te bezichtigen.
Ook kunt u genieten van het or-
gelspel van Arnold de Greeuw en 
van de zang van Trees Kuin-van 
der Sluis. Iedereen hartelijk wel-
kom!

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.
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Daar buiten op afspraak

Kerkdiensten, zondag 26 mei en 
donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Kinderkoor Joy

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
9.30 uur ds. J. de Vreugd te Amersfoort

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

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp
 Organiste: Cilia Koenis-Gerdes

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
09.00 uur  Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

Zaterdag 25 mei
19.00 uur Wo-Com. groep Wervershoof, de Vriendenkring

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur  Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Oecumenische viering, thema: Met Open Armen

“Ons leven is voor de Here, wij zijn van Hem in leven en dood.”
                                                                                Romeinen 14 : 7,8

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, 
hebben wij afscheid moeten nemen van onze 

lieve vader, trotse opa en overopa

Karel Keesman
Echtgenoot van Maartje Kwantes  † 2011

* Andijk, 18 juli 1931 † Wieringerwaard, 14 mei 2019

Pieter Wim en Magda

Karel en Petra 
   Inge, Linda, Thomas

Marjon en Nico 
   Mathijs, Hilmar en Suzanne

Rita en Ron  
   Mark en Mirjam, Jesse, Nikki 
   Esther en Mark, Maud, Daan 
   Lisa en Mark,  
   Frank en Noa

Correspondentie adres: 
R. Hooiveld-Keesman, 
Meikers 2, 1619 KB Andijk.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 
op de Oosterbegraafplaats.

Heden bereikte ons het droevige nieuws van het overlijden van 

Lesley Williams
Vader van onze leerlingen: Alyssa en Lindsey. 

Wij wensen Sandra en de familie van Lesley 
heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Team, medezeggenschapsraad en ouders PCB Dr. A. Kuyperschool 

… om in Andijk te genieten van 
verrassende ontmoetingen met 
creatieve hobbyisten en hun 
passie tijdens de Kunst- en 
Tuinroute op zaterdag 25 mei! 
Op 29 gastvrij opengestelde 
tuinen en andere locaties laten 
creatieve Andijkers u graag 
meegenieten van hun hobby’s 
en creatieve talenten. Schilder-
kunst, muziek, fotografie,  
tuinaanleg, handwerk, beeld-
houw- en kartonkunst, verza-

melingen: het belooft weer een 
prachtige dag te worden waar 
verbazingwekkend veel te zien 
en te genieten valt. 

De Kunst- en Tuinroute 2019: 
ook dit jaar weer van uiterst oost 
tot uiterst west een DIJK van een 
route! 
Vanaf 11.00 uur ’s morgens kan 
gestart worden op 4 plaatsen: de 
R.K. Kerk (Bangert  26), De Kapel 
(Middenweg 48), de Gerefor-
meerde Kerk (Middenweg 4) 
en op Hornpad 2 bij de familie 
Groot. Deelname is gratis en u 
krijgt een kaart van Andijk mee 
met daarop informatie wat waar 
te zien is.  

Kom ook, doe mee, geniet mee! 
Zaterdag 25 mei, route open van 
11.00 uur tot 17.00 uur. 

Mocht de route door (weers)om-
standigheden moeten worden af-
gelast, dan wordt dit die dag om 
10.00u vermeld op gereformeer-
dekerkandijk.nl, andijker.nl en 
facebook.com/gereformeerde-
kerkandijk. Tot ziens!

Kunst- en Tuinroute Andijk 2019
Kom mee naar buiten allemaal …

Welkom in ons midden lieve kleine 

Eloi van Dijk
Zoon van William van Dijk en Judith Venema, 

broertje van Marlly

opa Kees, oma Marrianne, 
oom Walter, oom Viktor, tante Saskia en neefje Joep

Op zondag 2 juni zal het jaarlijk-
se truckfestival weer plaatsvin-
den in Medemblik. Traditiege-
trouw sluit de organisatie van 
Truckfestival-Westfriesland het 
Hemelvaart weekend af.
Meer dan 100 trucks die in de 
binnenstad van het kleine pitto-
reske Medemblik staan te glim-
men. 
De Trucks zullen vanaf 07.00 op-
gesteld worden en van 11.00 tot 
17.00 te bewonderen zijn.
Maar er is meer dan alleen maar 

blinkend chroom en gepoetste 
lak te bewonderen. Op Truckfes-
tival-Westfriesland zullen ook 
verkoopstands aanwezig zijn.
Er zullen diverse demo’s gegeven 
worden en zelfs mee rijden met 
een oude GMC legertruck be-
hoort tot de mogelijkheden.
Kortom voor iedereen wat wils 
een dag voor jong en oud.
Om 17.00 uur zal de prijsuitrei-
king plaatsvinden met daarna de 
veel besproken uittocht waar ie-
dereen van kan meegenieten.

Truckfestival-Westfriesland 

Een dag voor jong en oud. Foto: aangeleverd

 
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
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Ria Manshanden

Kromme Leek

U heeft er ongetwijfeld wel 
eens van gehoord; de Kromme 
Leek, een voormalige veenri-
vier, die al eeuwenlang door 

de open Westfriese Landerijen 
kronkelt van Nibbixwoud, 
Hauwert, Zwaagdijk tot 

de Neuvel te Wervershoof. 
Een oerrivier met een grote 
cultuurhistorische en land-
schappelijke waarde. Deze 
kwetsbare schoonheid is in 
het nabije verleden diverse 
malen bedreigd. De provin-
cie heeft het gebied rondom 

de rivier willen aanwijzen als 
zoekgebied voor windmolens 
en eerder voor de bouw van 

landhuizen. “Landschappelijk 
wonen” heette dat toen. Tot 

nu toe heeft de gemeente deze 
bedreigingen tegen weten te 
houden. Wel stond men posi-

tief tegenover het idee van 
het Recreatieschap om langs 
de rivier een boerenpad of 
schelpenpad te maken voor 

wandelaars. Dit leek ons wel 
een mooi idee, omdat zo ieder-
een kon genieten van dit mooie 
stukje natuur en historie. Nu 
echter wil een eigenaar van 

een stuk grond, waar de rivier 
doorheen loopt, langs het 

watertje een landhuis bouwen. 
Het college weigerde eerder 
toestemming, maar via een 

voorstel van de VVD was er 
uiteindelijk in de vorige raads-
periode toch een meerderheid 
voor een onderzoek naar de 
mogelijkheden. Nu staat dit 

dus opnieuw op de agenda. Via 
het “Nieuwe landgoederen” 

beleid van de provincie is rea-
lisatie mogelijk onder de voor-
waarde van “Recreatief mede-
gebruik”. Het plan omvat dus 
naast het huis een dorpsom-

metje met verbinding naar de 
Grote en Kleine Vliet. Het ziet 
er op papier aantrekkelijk uit, 

maar dat er een “woongebouw” 
komt vinden wij geen goed 

idee. Iedereen wil wel een huis 
bouwen op de mooiste plekken 
van Medemblik. Mij ontlokte 
het de cynische gedachte, ter-
wijl ik niet van cynisme houd 
: “GroenLinks werkt keihard 

voor het behoud van gebieden 
met natuur en landschappe-

lijke waarde, waar vervolgens 
mensen met veel geld gaan 

wonen”. Een wandelpad langs 
het riviertje oké, maar geen 

landgoed met woonhuis.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                        

                                                                                        
Ria.manshanden@ziggo.nl  
GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/GLMedemblik                                                                           

VORDERING OP EX ECHTGENOOT DANKZIJ 
UITSLUITINGSCLAUSULE

Wanneer een kind van u erft of een schenking krijgt, dan kan het 
gebeuren dat bij scheiding van uw kind, zijn/haar ex-partner hiervan 
de helft krijgt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als uw kind voor 2018 
gehuwd of geregistreerd partner is, zonder dat huwelijkse voor-
waarden zijn gemaakt. Dan is er namelijk op grond van de wet, een 
gemeenschap van goederen ontstaan. Hiertoe behoren in beginsel 
alle bezittingen en alle schulden van uw kind en schoonkind. Alles is 
dus van hen gemeenschappelijk. Een erfenis of een schenking die uw 
kind ontvangt dus ook. Dat geldt niet voor samenwoners (al dan niet 
met een samenlevingscontract). Daar ontstaat geen gemeenschap 
van goederen op basis van de wet.

Uitsluitingsclausule opnemen in testament 
en/of schenking
Wilt u voorkomen dat in geval van scheiding de erfenis of schenking 
bij de ex-partner van uw kind terecht komt, dan doet u er verstandig 
aan om een uitsluitingsclausule op te leggen. Hoe? We vertellen het 
u graag. 
Volgende week: verslag hoe iemand de schenking van haar ouder 
niet hoefde te delen met haar ex-partner.

GRATIS INLOOP: WWW.MANTELOVERTOOM.NL
IN MEI EN JUNI GELDT NOG DE 10% KORTING OP UW 
TESTAMENTTARIEF. 

Andijk 
0228-592224

Benningbroek 
0229-591264

Voor de tweede keer organiseert 
de gereformeerde kerk een open-
luchtdienst. Na het succes van 
vorig jaar vonden we het voor 
herhaling vatbaar. Er kwamen 
toen ruim honderd bezoekers die 
mochten genieten van muziek, 
dans en luisteren naar een spre-
ker.

Dit jaar zitten er weer dezelfde 
ingrediënten in verwerkt, mogen 
we weer genieten van muziek en 
zang dat wordt verzorgt door de 
band ‘Sound of Praise’.
Maar dat niet alleen, we hebben 
dit jaar Ds. Koos Staat als spreker. 
Hij kan op een eenvoudige en 
begrijpelijke manier spreken. Hij 
zal het met ons hebben over twee 
liedjes ‘Mag ik dan bij jou’ van 
Claudia de Breij en ‘The Rose‘ 
van Bette Midler.
Deze liedjes worden gezongen 
door Judith Mantel en Marianne 
Logothetis.

Met het beluisteren van de repe-
tities was het al prachtig om te 
horen hoe mooi deze twee dames 
de liedjes vertolkten. Zeker de 
moeite waard om naar te komen 
luisteren.
Ook benieuwd wat Ds. Koos 
Staat ons wil vertellen over o.a. 
deze twee liedjes?
Houdt u van zingen en luisteren 
naar muziek?
Dan bent u zondag 2 juni, om 
15.30 uur van harte welkom op 
het André Voltenplein.
Stoelen, koffie/thee staat voor u 
klaar. Neem gerust uw kinderen 
mee, voor hen is er een speciaal 
kinderhoekje.
We hopen natuurlijk op heel 
mooi en droog weer, mocht dit 
helaas anders zijn dan wijken we 
uit naar de gereformeerde kerk.
Voor inlichtingen; R. de Vries, tel. 
0228-593531
Zie ook de advertentie in deze 
Andijker.

Zondag 2 juni open luchtdienst

Je wordt echt niet zomaar kampi-
oen van Schaaklust. Dit seizoen 
ging Piet Reus met die eer strij-
ken, vóór titelconcurrent Jaap 
Gorter. Frappant is dat hij ook 
nog de andere borden op de club-
avonden volgt. Een aantal dagen 
later zie je dan een luchtig verslag 
of de bijzondere kanten van die 
partijen. Uit het hoofd, notities 
zie je hem niet maken. 
Piet Reus is tevens wedstrijdlei-

der en maakt wekelijks de inde-
lingen. 
En wilde u ook altijd (weer) eens 
gaan schaken in clubverband op 
maandagavond, stuur dan een 
email naar preus@hetnet.nl. Je 
kunt sowieso een periode vrijblij-
vend meespelen. Clubfolders lig-
gen bij de garderobe in Dorps-
huis Centrum. Voor beginners en 
gevorderden. 
(tekst/foto: A.Vriend)   

Piet Reus clubkampioen!

Piet Reus. Foto: A. Vriend

Gezocht:  Kassavrijwilliger m/v
Buitenzwembad De Weid in Andijk is waarschijnlijk het aller-
leukste buitenbad in de regio. Vele duizenden jonge en oude 
bezoekers genieten 7 dagen per van buiten zwemmen! Ook 
wordt er in De Weid zwemles gegeven aan de jeugd. 
Tientallen vrijwilligers houden het bad draaiend met veel 
enthousiasme. De grootste groep daarvan zorgt voor de be-
zetting van de kassa/kiosk. Het gaat daarbij om ‘kassadien-
sten’ van 3 of 4 uren waarbij de verkoop van entreekaartjes, 
koffie, ijs, snoep en dergelijke in een positieve sfeer gebeurt. 
Iedereen gaat immers voor zijn plezier naar het zwembad!

Voor de invulling van deze kassadiensten zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die gelegenheid hebben om af en toe een aantal 
uren de kiosk te bemannen. Hoe vaak je dat kunt en wilt is 
aan jou. Uiteraard wordt je bij start goed wegwijs gemaakt in 
de kiosk.

Belangstelling? 
Mail even naar info@deweid.nl of bel met 
Elwin Houwen via 06-1105 5091

Onder moeders vleugels

Kijk eens bij de Koopmanspolder om deze vogels van de dijk af te 
spotten. Deze vogels heb ik deze week daar aangetroffen en is mooi te 

zien voor het publiek. Foto’s Douwe Greydanus

www.andijker.nl

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
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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.

Dinsdagavond 14 mei, het was de laatste 
bijeenkomst Vrouwen van Nu - Andijk 
oost voor de zomervakantie. Onze gast-
spreker van deze avond was Sebastiaan 
Gerber: hij vertelde over zijn leven: van 
topsporter naar - Het leven met een 
dwarslaesie.
 
Sebastiaan Gerber geboren 1 augustus 
1976 heeft op 26 jarige leeftijd toen judo 
leraar, op de judomat een ongeluk gehad. 
Vanaf dat moment stond het leven van 
deze jonge vader op zijn kop.
Na een lange fase van ontkenning gehan-
dicapt te zijn, het ondergaan van meerdere 
bijzondere operaties en een lang revalida-
tietraject in Heliomare. Probeert Sebasti-
aan vanuit de rolstoel zoveel mogelijk zijn 
leven als vader, partner, collega en student 
mogelijk kleur te geven.
De eerste tien jaar zijn alles behalve gladjes 
verlopen een continue zenuwpijn, verlam-
ming, medicijn misbruik en vervreemden 
van zijn familie.
Maar met hulp van de medische wereld, 
therapeuten, vrienden en vooral familie 
heeft Sebastiaan toegegeven aan zijn lot. 
Hier lag het startpunt van een nieuw aan-
gepast leven met een lichaam wat geac-
cepteerd moest worden en waar Sebasti-
aan voor 100% uit wilde halen om een 
voorbeeld te zijn voor zijn kinderen en 

partner. Hij is een zoektocht gaan voeren 
naar opties, mogelijkheden zoals een baan, 
omscholing en vooral levensvreugde.
Vandaag de dag heeft hij zich vooral vast-
gebeten in de moeilijke materie van de 
rechten en plichten waar je als gehandi-
capte mee te maken hebt.
De lezingen die hij geeft doet hij mede: 
doordat Heliomare dit gevraagd heeft te 
gaan doen. Zo kan hij andere te helpen om 
met handicapt weer te gaan werken, en ze 
vooral te helpen door te vertellen waar ze 
recht op hebben aan ondersteuning. Dit 
was een goede stap, en zo verteld hij graag 
aan andere zijn levensverhaal. Hoopt zo 
andere verder te kunnen helpen. En steun 
te kunnen geven aan mensen die hetzelfde 
doormaken als hij.
De avond was zeer geslaagd, we hingen 
aan zijn lippen. Wat kon hij vol passie ver-
tellen, we waren onder de indruk van deze 
jonge man.

Vrouwen van Nu Andijk - Oost wenst ie-
dereen een fijne zomervakantie en de 2de 
dinsdag in september gaan we weer crea-
tief beginnen. 
Wil je ook eens komen kijken of het was 
voor je is, of gewoon wat meer informatie.
Neem contact op met 06 - 40 38 44 30 
maar mailen mag ook, andijkoostvvnu@
gmail.com

Vrouwen van Nu - Andijk Oost

Vrijdag 24 mei 14.00 uur gaan wij vissen vangen in de Koopmanspolder. Bij de molen 
wordt dan middels een lokstroom vis gelokt richting de Koopmanspolder,  

en dan gevangen om te kijken wat er binnen zwemt. U kunt daarbij aanwezig zijn.  
Foto: Marco van der Lee

Buisvijzelproef op 24 mei

U bent vast en zeker bekend met onze 
fysiotherapeutische zorg in het hart van 
Andijk, in de Blokkendoos, waar fysio-
WFO al 20 jaar gevestigd is. Wat veel 
mensen niet weten is dat wij ook ‘aan 
huis’ behandelen.  Als u slecht ter been 
bent en niet in staat bent om naar onze 
praktijk te komen dan komen wij graag 
bij u thuis als u fysiotherapeutische be-
handeling of begeleiding nodig heeft. U 
kunt dan bijvoorbeeld denken aan het 
revalideren na een operatie maar ook 
klachten die niet aan een operatie gere-
lateerd zijn kunnen in aanmerking ko-
men voor een ‘aan huis ’behandeling.

Mocht een operatie voor bijvoorbeeld een 
nieuwe knie of heup in de planning zitten 
dan is het volgens het principe ‘beter in, 
beter uit’ ook verstandig om bij ons in de 
pratijk onder begeleiding van een van onze 
fysiotherapeuten te trainen. U kunt dan 
uw conditie en kracht verbeteren en zo 
optimaal uw operatie tegemoet treden. Na 
de operatie komen wij dan graag bij u thuis 
om u dan zo goed mogelijk te begeleiden 
zodat u ook na uw operatie weer aan uw 

conditie en kracht kunt werken om de al-
ledaagse dingen en eventueel sport zo 
spoedig mogelijk weer op te kunnen pak-
ken.

Wist u dat u sinds 1 januari 2006 ook zon-
der verwijzing een afspraak kunt maken 
bij ons? Dit heet Directe Toegankelijkheid 
Fysiotherapie (DTF). Wij bepalen dan met 
een intake of u met uw klacht aan het 
juiste adres bent en helpen u met onze 
specialistische zorg graag verder.

Mocht u vragen hebben aarzel dan niet om 
contact op te nemen of binnen te lopen. 
Wij helpen u graag en snel.

Fysio-WFO, Keizerskroon 1. 
Tel. 0228-592717. 
www.fysio-wfo.nl

Fysio-WFO ook ‘aan huis’ uw specialist
0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 21 Pagina 4



Woensdag 15 mei was al weer de laatste 
avond voor de zomervakantie van de 
Vrouwen van Nu Andijk-West.

Allereerst wordt ons trouwe lid Sijtie van 
de Gruiter-Breure herdacht met een mi-
nuut stilte. Zij overleed afgelopen 5 mei en 
was 51 jaar lid van onze afdeling.

Na de koffie/thee met een traktatie van 
twee leden die 60 en 70 jaar zijn geworden 
gaan we naar het onderwerp van deze 
avond.

Waar hoor je tegenwoordig veel over, we 
hebben te veel rommel en willen de spul-
len eigenlijk wel kwijt. Dus weg met alle 
troep en wie kan ons daar beter over ver-
tellen dan Mascha Lapien, een ontrom-
melcoach. Zij helpt mensen met het kwijt-
raken van onnodige ballast, letterlijk en 
figuurlijk. Ze ondersteunt mensen die hun 
zaken op orde willen brengen, in hun huis 
of in hun hoofd. Die twee hebben vaak met 
elkaar te maken. Ontrommelen is al het 
overbodige en onnodige loslaten zodat je 
weer overzicht krijgt over wat voor jou 
belangrijk is. 

Wie schakelt haar zo al in: jonge moeders 
die niet weten waar en wanneer ze moeten 
beginnen, mensen die na een heftige ge-
beurtenis overlopen, senioren die alles 
opgeruimd willen achterlaten en mensen 
die moeite hebben met structuur aanbren-
gen. Ook geeft zij support en training bij 
ondernemers. 

We hoorden verschillende praktijkvoor-
beelden en er kwamen leuke filmpjes 
voorbij, waarbij de aparte manier van op-
vouwen van opruimgoeroe Marie Kondo 
wel heel speciaal was. Zij rolt de kleding 
op en bewaart ze “staand” in lades en klei-
ne opbergdozen.

Om kort te gaan, maak een plan, filteren, 
en écht opruimen. Soort bij soort is en al-
les op een vaste plek, dan ben je al aardig 
op de goede weg. Na Mascha Lapien heel 
hartelijk te hebben bedankt voor haar tips 
kan iedereen zelf beslissen om wel of niet 
te gaan ontspullen. 
Een hele mooie zomer voor iedereen en in 
september beginnen we weer.

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Je kan ze haast dagelijks fietsend tegenkomen: Tjerk, Jan en Tineke.  
Foto: Koos Dol/De Andijker

Langs de weg...

Mascha Lapien. Foto: Jan Dop

Vrouwen van nu Andijk-West

In de ENERGY BATTLE trachten zeven 
Medemblikse sportverenigingen een jaar 
lang hun energieverbruik zo veel mogelijk 
terug te dringen. Met het einde van de 
wedstrijd in zicht gloort een prachtig re-
sultaat.
Alle deelnemers aan de besparingswed-
strijd hebben de afgelopen weken goede 
cijfers laten zien. Hun energieverbruik was 
lager – en in sommige gevallen zelfs aan-
zienlijk lager - dan hun gemiddelde ver-
bruik over de afgelopen drie jaar in de-
zelfde periode. Dit is mede te danken aan 
de gedetailleerde inzichten waarover zij 
beschikken dankzij het geavanceerde 
energiemonitoringsysteem dat de organi-
satie van de wedstrijd tijdelijk beschikbaar 
heeft gesteld. De inzichten leiden tot be-
wuster energiegebruik en het nemen van 
gerichte besparingsmaatregelen.

De cijfers voor week 19 (6-12 mei) laten 
zien dat VV Opperdoes ruim tachtig pro-
cent beter scoorde dan in dezelfde week de 
afgelopen drie jaar. FC Medemblik en TV 

Wognum volgden met respectievelijk 43 
en 46 procent. Ook TV Atlas (25%) en de 
Medemblikker TV (13%) bespaarden aan-
zienlijk. Sporting Andijk en VV Strandvo-
gels kwamen deze week uit op het ver-
wachte energieverbruik. De genoemde 
besparingen betreffen zowel gas als 
stroom.

Vlak voor de eindstreep lijken de deelne-
mers gezamenlijk op een significante be-
sparing af te koersen, zowel in energie als 
in de bijbehorende kosten. Vrijwel alle 
penningmeesters zien hun energiereke-
ning met honderden of zelfs duizenden 
euro’s teruglopen.
Eind mei zal de prijsuitreiking plaatsvin-
den tijdens een afsluitende bijeenkomst.

Medemblikse sportclubs op weg 
naar prachtig resultaat
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Garage Jong VOF, bestaande uit 
René Karreman en Jos van der 
Stal, staat voor u klaar aan de 
Handelsweg op Andijk. De va-
kantieperiode nadert weer en 
daar verwachten ze veel drukte 
van.

De garage loopt goed en de man-
nen hebben hun handen dan ook 
vol aan het bedienen van de vaste 
klanten. Af en toe een avondje 
doorwerken of zelfs een week-
enddag die in de garage doorge-
bracht wordt hoort er dan bij. 
“We willen onze afspraken nako-
men en doen daar alles voor wat 
binnen onze mogelijkheden ligt.”

Vakantiecheck
De zomer en daarmee de (kam-
peer)vakantie staat weer voor de 
deur. We hopen dat mensen hun 
auto en camper tijdig laten chec-
ken voor ze op reis gaan. Vooral 
campers hebben vaak lange tijd 
stil gestaan en komen met het 
(verwachte) mooie weer uit de 
stalling. Banden zijn niet meer op 
spanning en kunnen droogte-
scheuren vertonen. De lagers 
hebben een heel jaar stilgestaan 
op één plek. Dit kan tot diverse 
problemen en zelfs gevaarlijke 
situaties leiden. Geen fijn begin 
van een welverdiende vakantie. 
Ons advies: geef de caravan (of 
ander vakantievervoersmiddel) 
tijdig de aandacht die het ver-

diend om zo veilig mogelijk de 
weg op te gaan.”

Ook autocheck
Vergeet daarbij ook de auto niet. 
Een auto die normaal alleen zijn 
dagelijkse ritje van en naar het 

werk maakt, wordt ineens geacht 
1500 kilometer of meer naar Zuid 
Frankrijk probleemloos te rijden. 
“Dan is een stukje onderhoud, 
het laten nakijken en checken op 
bijvoorbeeld slijtages erg verstan-
dig. Daar waar de vakantie van de 

mensen begint, begint voor de 
auto vaak het harde werken. We 
wensen iedereen een fijne, veilige 
vakantie toe. Een goede voorbe-
reiding is meer dan de juiste bi-
kini en voldoende zonnebrand 
inslaan. Denk ook aan het ver-

voer en zorg dat u dat op tijd in-
plant.”

Over AutoCrew
Garage Jong is aangesloten bij 
AutoCrew, een werkplaatsfor-
mule van Bosch. “Alle automer-
ken en campers zijn bij ons wel-
kom en u kunt bij ons terecht 
voor APK-keuringen, onder-
houd, reparatie, uitlijnen etc. 
Door het officiële partnership 
met Bosch beschikken wij altijd 
over de meest actuele en volledi-
ge documentatie van alle merken 
en modellen waardoor een diag-
nose deskundig kan worden uit-
gevoerd. Met de zomerse hitte in 
het vooruitzicht is ook gecertifi-
ceerd airco onderhoud een be-
langrijk punt voor vele auto’s. 
Dan komt u niet zo verhit aan op 
de plaats van bestemming!”

Afspraken vooruit plannen
Is uw (kampeer) auto binnenkort 
toe aan een grote of kleine (va-
kantie)beurt, apk of misschien 
een combinatie van deze? “Maak 
op tijd een afspraak, dat maakt 
het voor ons makkelijker plannen 
en dan heeft u de auto weer zo 
snel mogelijk terug om uw reis te 
hervatten.” 
Garage Jong V.O.F. Andijk vindt 
u aan de Handelsweg 29 , 1619BJ, 
Andijk. Ook te bereiken via 
info@garagejong.nl of bel 
0228-59 22 22

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.

Jos en René checken graag uw vakantie-vervoersmiddelen. “Dan kan iedereen  veilig van een welverdiende 
vakantie genieten!” Tekst en foto: Andijker/Olga de Boer

Auto aan het werk zodra vakantie start
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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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Fantastisch, die kruidenplantjes 
als basilicum, peterselie, dille, 
munt enz. Je knipt er af wat je 
nodig hebt en de plantjes groeien 
vrolijk verder! Met wat licht en 
een beetje water zijn ze tevreden, 
prachtig toch? En zeg nou zelf: 
verse kruiden zijn immers veel 
smaakvoller en geuriger dan dat 
gedroogde spul. En met de juiste 
verzorging heb je heel lang ple-
zier van een kruidenplantje.

Bij kruidenkwekerij Buysman 
aan de Kadijkweg krijgen de 
plantjes flink wat meer dan ‘een 
beetje‘ aandacht. Van die zorg 
voor de kruiden zijn een 20-tal 
PCOB-leden, waaronder onder-
getekende, onder de indruk geko-
men tijdens een bedrijfsbezoek 
met rondleiding door de kwekerij 
op 14 mei. In principe geeft Buy-
sman eigenlijk geen rondleidin-
gen aan niet-vakgenoten, maar 
voor de PCOB heeft Buysman 
een zeldzame uitzondering wil-
len maken. Waar de deelnemers 
aan het bedrijfsbezoek héél blij 
mee waren. Want interessant en 
indrukwekkend wás en is het!

Buysman Kruiden. Een flink bord 
bij de ingang attendeert op het 
bedrijf. Kruiden. Zomaar bij al 
die kassen met paprika’s en toma-
ten en die tulpenbedrijven. Dat 
maakt nieuwsgierig. De ont-
vangst, door Erik Buysman, was 
meer dan hartelijk. Vergezeld van 
koffie en koek kregen we eerst 
een kijkje in de geschiedenis, de 
bedrijfsvoering en de filosofie 
van het bedrijf.
Geschiedenis en groei
Het is allemaal zo’n 100 jaar gele-
den begonnen met Piet Buysman. 
Toen nog met kool, aardappelen, 
peen, uien en bloembollen, later 
alleen bloemkool. In 1985 werd 
het bloemkool én kruiden, sinds 
1997 volledig kruidenteelt. In-
middels is het bedrijf in handen 
van de 3e en 4e generatie: vier 
kleinkinderen en vier achter-
kleinkinderen van Piet. Ook de 
meeste werknemers zijn familie, 
Buysman Kruiden is een echt – 

en hecht – familiebedrijf. Op 
drukke dagen wordt de bezetting 
aangevuld met parttimers en 
scholieren.  

Filosofie
Kwalitatief hoogstaande produc-
ten kweken met respect voor de 
natuur: dat is waar Buysman 
Kruiden voor gaat en staat. Che-
mische bestrijdingsmiddelen zijn 
taboe, om de kruiden te bescher-
men worden biologische bestrij-
ders ingezet: roofmijten, roof-
wantsen en sluipwespen. De kas-
sen worden grotendeels met 
aardwarmte verwarmd en  het 
water dat de kruiden iedere dag 
krijgen, wordt keer op keer opge-
vangen en opnieuw gebruikt. Het 
water komt van de 5000m3 – 5 

miljoen liter! - regenwateropvang 
in bassins rond het bedrijf: er 
wordt geen druppel leidingwater 
gebruikt.

Dankzij deze werkwijze beschikt 
Buysman Kruiden  over  diverse 
certificaten: PlanetProof, Global-
GAP en Vita Certa. Controle op 
het voldoen aan de voor de certi-
ficaten gestelde eisen – op o.a. 
duurzaamheid, hygiëne, water-
kwaliteit, productie en meer -  
gebeurt iedere maand én onver-
wacht. 

Productieproces
Het grootste deel van het pro-
ductieproces wordt met de hand 
gedaan: alleen voor het vullen 
van de potjes met aarde en het 

zaaien van de kruiden heeft Buy-
sman een machine. Zaadjes gaan 
in potjes met een speciale pot-
grond (Buysman-aardmix) en 
mogen dan ontkiemen in een 
donkere, warme kiemkamer. 
Daarna worden de potjes met 
kiemen op ‘eb- en vloedtafels’ in 
de kas geplaatst, om na een week 
of vijf te worden geoogst en ver-
pakt voor transport naar groot-
handels en winkels. Voor wie 
meer wil weten: buysmankrui-
den.nl. Daar ook een webshop en 
recepten.

Vertroeteld!
Verbazingwekkend om te zien 
hoe zorgvuldig en met veel hand-
werk de plantjes behandeld wor-
den. Het is tijdens de rondleiding 
wel duidelijk geworden: bij Buys-
man worden op een duurzame 
manier en met zorg en aandacht 
mooie, (smaak)volle en geurige 
kruidenplanten geteeld. Dat de 
plantjes worden ‘vertroeteld‘ in 
de kruidenkas bij Buysman is niet 
te veel gezegd. 

Buysman: heel hartelijk dank 
voor de rondleiding! Én voor het 
cadeaupakket kruiden waarmee 
wij naar huis gingen. Heerlijk!

Info PCOB: pcobandijk.nl 

De plantjes krijgen meer dan ‘een beetje’ aandacht. Tekst en foto’s: J.R. Koen

PCOB’ers op bezoek bij: 
Buysman Kruiden 

 

Wist u dat...
... de Dorcaswinkel tijdens de 

Kunst en tuinroute open is 
tussen 11.00 en 13.00 uur?

... er 263 wandelaars hebben 
gelopen tijdens de 

Tulpenwandeltocht?

... dit 1450 euro heeft 
opgebracht?

... de Lucht Gekoelde Volks 
Wagen Club Nederland za-

terdag 25 mei a.s. vanaf 18.00 
uur tot max. 22.00 uur neer-

strijkt op het parkeerplein 
naast de Gereformeerde kerk 

aan de Middenweg?

... zij tussen 10.00 en 16.00 
uur ook het Eendenmuseum 

bezoeken?

... de Mozambique markt aan 
de Middenweg 77 weer 

gehouden wordt a.s. 
zaterdag van 10-16? 

... de opbrengst ten goede 
komt aan Frank en Sandra 

Obdam-Walstra?

... het koor Edoza zaterdag van 
11 uur tot 11.45 uur in de Ge-

reformeerde kerk zingt?

... het koor ook ‘s middags 
nog zal zingen?

Verloren: 
Op dinsdagavond 15 
mei, nieuwe enkele 

fietstas. 

Zwart met rode
binnenkant. In de tas 
zit een kettingslot. 

Alie Schenk-Kooiman
Schoolweg 3 Andijk.

Het Stoommachinemuseum Medem-
blik viert dit weekend de rijke historie 
van West-Friesland. Het gemaal is van 
1869 tot 1975 actief van belang geweest 
voor de waterhuishouding in oostelijk 
West-Friesland.  De historische locatie 
leent zich prachtig voor een Westfries 
weekend vol folklore. 

Klederdracht
Vereniging Behoud Westfries Kostuum 
verzorgt zaterdag diverse klederdracht-
shows, waarbij alle facetten van het kos-
tuum aan de orde komen. Dansgroep 
Wijdenes treedt zondag op, begeleid door 
eigen muzikanten. Vind je het leuk om 
mee te dansen, dát kan!

Boerenmarkt
Zaterdag en zondag  wordt op het muse-
umterrein een Boerenmarkt gehouden, 
waarbij Westfriese ondernemers laten 
zien wat er allemaal aan gezond en eerlijk 
voedsel in de regio geproduceerd wordt. 
Deze gezellige Foodmarkt met proeverij-
tjes toont een diversiteit aan producten, 
zoals speciaalbieren, toffe toetjes en zoe-
tigheden, homemade pindakazen, scha-
penijs, boerenkaas, paardenmelkproduc-
ten, delicatessen en nog veel meer. 

Stoom
Het vuur in de ketel wordt dit weekend 
weer opgestookt om de machines te laten 
draaien. Wie durft, mag de stoker een 

handje helpen en zo een hulpstokersdi-
ploma verdienen, of maak zelf stoom met 
de miniatuurstoommachines. 

Expositie Stoom Vaart!                                                                                                                                          
De tentoonstelling met maritieme schilde-
rijen van de bekende zeeschilders Arnold 
de Lange en Fred Boom is nog tot en met 
31 augustus te bezichtigen bij het muse-
um.

Museumrondvaart 
Tijdens dit weekend biedt het museum 
een Water & Stoom-arrangement aan 
voor een aantrekkelijk tarief. Volwassenen 
kunnen voor slechts € 13,- en jongeren tot 
18 jaar voor € 10,- het museum bezoeken 

én deelnemen aan een vaartocht. Muse-
umkaarthouders betalen € 8,- en mogen 
daarbij gratis het museum in. In een klein 
uur neemt schipper Rob Smak van de Kog-
gevaarder de passagiers mee langs de 
mooiste plekken en vertelt daarbij graag 
over de omgeving. Rondvaarten vertrek-
ken op zaterdag en zondag  vanaf het mu-
seum om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Reser-
veren is gewenst op 0227-544732. Indien 
er nog plaatsen over zijn kunnen bezoe-
kers ter plekke een combinatiekaartje ko-
pen.

Nederlands Stoommachinemuseum. 
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik. stoom-
machinemuseum.nl

Westfries Weekend 25 en 26 mei bij Stoommachinemuseum
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Op zaterdag 18 mei stonden 
vele mannen (en enkele dames) 
van Transportbedrijf Bloemen-
daal BV met elkaar bij het 
Dorpshuis Centrum Andijk 
aan de Sportlaan. De bijeen-
komst van deze (oud)collega’s 
was georganiseerd als een soort 
van reünie. Onder het genot 
van een drankje en een hapje 
werd bijgepraat en terug geke-
ken, maar ook op een zonnige 
toekomst geklonken.

De kenmerkende vrachtwagen 
van het bedrijf, met de naam van 
Bloemendaal BV Transport was 
een uitgelezen plek om met el-
kaar op de foto vast gelegd te 

worden. Dit was voor velen niet 
tegen dovemans oren gezegd. Er 
werd gewillig gehoor gegeven 
aan het verzoek van de fotograaf 
Koos Dol.

‘Bolletjes rijden’
Een paar inmiddels gepensio-
neerde krachten zit bij elkaar en 
haalt verhalen op aan ‘de goede 
oude tijd’. “Wij zijn echte bolle-
tjes rijders,” wordt gegrapt. Met 
die bolletjes worden de zeer kost-
bare en bijzondere bloembollen 
bedoeld.  Bloemendaal Transport 
–sinds 1925- was een gerenom-
meerd bloembollentransporteur. 
Het bedrijf werkte voornamelijk 
vanuit West-Friesland en de 

Noord Oost Polder naar de be-
kende bloembollenstreken, daar-
naast richtte Bloemendaal zich 
ook op transporten naar het bui-
tenland. Transporten gingen 
naar Duitsland, Polen en Oosten-
rijk. 

Mix binnen- en buitenland
Tijdens de rustigere periodes 
werd er gezorgd voor voldoende 
werk voor alle chauffeurs. Hierbij 
ging het dan veelal om agri-busi-
ness gerelateerde producten, die 
geleverd worden bij tuincentra, 
bouwmarkten en supermarkten. 
Verhalen van weleer weerklinken 
als ze terug gaan in de tijd. “In de 
kost in Marknesse, 5-6 weken 

achtereen. Er was toen nog geen 
dijk om de oversteek naar de 
Noord Oost Polder te maken, 
omrijden kostte te veel tijd en 
was veel te duur. Daarbij wilden 
de bedrijven niet laden om 7 uur 
’s morgens, omdat het dan juist 
heel druk was met bollenpellers 
die aan het werk gezet moesten 
worden. Dan was dit de beste 
oplossing.”

Overname
Met terugwerkende kracht is 
vanaf 1 januari 2013 Bloemen-

daal in Andijk door Bakker & 
Schilder uit ‘t Zand overgeno-
men. Twee gezonde bedrijven 
met een duidelijk toekomstper-
spectief samen op weg naar meer. 
“Het personeel van Bloemendaal 
is mee over gegaan. Dus naast 
oud collega’s die al van hun pen-
sioen genieten, staan er hier ook 
mannen die nog steeds werk-
zaam zijn in het nieuwe bedrijf ’. 

Historie
Bloemendaal en Kort, zo was de 
naam van het bedrijf dat werd 
opgestart in 1925. Een omge-
bouwd busje dat als een soort van 
bode-dienst bloembollen rond 
reed. Het bedrijf heeft de nodige 
veranderingen doorgemaakt. Zo 
stopte Kort ermee en W. Bloe-
mendaal werd een NV. Nog weer 
later werd het Bloemendaal BV. 
Op een gegeven moment waren 
er 37 man in dienst en was er een 
wagenpark van maar liefst 27 au-
to’s.  Het bedrijf Bloemendaal 
wordt gekenmerkt door een lan-
ge historie die enkele generaties 
teruggaat. In al die jaren is een 
enorme expertise en marktken-
nis opgebouwd met betrekking 
tot vervoer, met name van agrari-
sche producten. 

Transport en logistiek
Met het samengaan van de twee 
bedrijven worden expertise, 
marktkennis en netwerken fors 
uitgebreid. De sector Transport 
en Logistiek vraagt om innovatie, 
een goed netwerk en slim plan-
nen. “Het is vooral een prachtig 
beroep. Af en toe een paar dagen 
van huis, het is wel eens wennen, 
maar het brengt vooral veel 
moois. Dat is ook wel te zien aan 
het personeel. Velen kwamen 
hier als jonkie van 18 binnen en 
zijn niet meer weg te krijgen!”

De kenmerkende vrachtwagen van het bedrijf, met de naam van Bloemendaal BV Transport was een uitgelezen plek  
om met elkaar op de foto vast gelegd te worden. Collage: Koos Dol

Bijeenkomst Bloemdaalse ‘Bolletje rijders’ in Andijk

 

ZONDAG 2 JUNI 15:30 
	

SPREKER  
D.S.  STAAT 
	

MET MUZIKALE MEDEWERKING 
VAN SOUND OF PRAISE 

OPENLUCHTDIENST 

Tijdens de Andijker kunst- en 
tuinroute op zaterdag 25 mei a.s. 
wordt er in de tuin van Dijkweg 
284 raku gestookt door keramiste 
Bets de Vries-Dekker.

Voor tien euro kan je zelf een 
kommetje glazuren en laten bak-

ken volgens het raku stoken-pro-
ces. De oven is vanaf 13.00 uur 
heet genoeg opgestookt om de 
schaaltjes te kunnen bakken, gla-
zuren kan al vanaf 11.00 uur. De 
Japanners wisten het al, het resul-
taat is altijd weer een verrassing!
Raku betekent namelijk ‘geluk 

door toeval’ en is oorspronkelijk 
een Japanse manier van keramiek 
stoken. Tijdens het bakproces 
wordt er zowel vuur als rook ge-
bruikt. Nadat het aardewerk tot 
ongeveer 1000 graden is verhit, 
wordt het met een tang uit de 
oven gehaald en in een afgesloten 
ton met zaagsel gelegd. Door de 
hitte van het aardewerk gaat het 
zaagsel smeulen en onttrekt 
zuurstof uit de klei en het gla-
zuur. Na een kwartier in de raku-
oven wordt het aardewerk ge-
koeld en geplaatst in een bak wa-
ter. Hierdoor worden de patro-
nen die in de oven zijn ontstaan, 
vastgelegd op het aardewerk en 
craqueleert het glazuur heel 
mooi.
Kom op tijd, want op = op! Ook 
zelf meegebrachte werkstukken 
kunnen tegen een kleine vergoe-
ding raku gestookt worden.

Raku stoken tijdens Kunst en Tuinroute

Je kunt zelf een kommetje glazuren op 25 mei. Foto aangeleverd
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De muziek van Tristan kan het 
beste omschreven worden als 
“feel-good vintage Acid Jazz 
music” met de energie, vibe en 
het geluid van nu, uitgevoerd 
door een aantal van de beste 
pop/jazz muzikanten uit Euro-
pa.

Funky gitaren, Fender Rhodes 
met synth sounds en een ritme-
sectie die al een hele lange tijd 
samenspeelt: dit alles geeft zan-
geres Evelyn Kallansee de stevige 
basis waarop haar prachtige 
stemgeluid kan schitteren. De 
muziek voert je direct terug naar 
die te gekke jaren zeventig sound.
Tristan doet denken aan bands 
als Tower of Power, Snarky Pup-
py en klassieke acid jazz acts zo-
als Incognito en de Brand New 
Heavies. Bij hen allen draait het 
om de “high-energy grooves”. De 
kwaliteit van arrangementen en 

composities maakt Tristan tot 
een unieke formatie.

Het debuutalbum ‘Full Power’ 
dat uitkwam in 2014 ontketende 
een kettingreactie aan positieve 
respons, reviews en airplay. Tri-
stan werkte voor dit album onder 
meer samen met US- soulzanger 
Heston, saxofonist Nigel Hitch-
cock en trompettist Randy Brec-
ker.
 
Zowel ‘Full Power’ en het vervolg 
‘2nd Phase’ behaalden de num-
mer 1 positie in de Engelse UK 
Soulcharts. Veel (inter-) nationa-
le live en radioshows volgden.
‘Lifestyle’, het derde album van 
Tristan, is uitgebracht in het 
voorjaar van 2016 en werd gewel-
dig ontvangen. Mede dankzij dit 
succes toerde de band o.a. in Ja-
pan, Polen, Groot-Brittannië, 
Duitsland en Roemenië. In 2017 

verscheen wereldwijd de CD ‘ 
Live in Concert’; een live regis-
tratie in een grote bezetting.
Een logisch vervolg voor de band 
is “The Spice of Five”, de inmid-
dels alweer vijfde CD van Tristan! 
De wereldwijde release is 5 april 
2019. Opgenomen met alleen de 
‘5-piece core’ van de band. Puur, 
persoonlijk, energiek en vol frisse 
nieuwe composities, maar zon-
der de Tristan-sound te verlie-
zen. Bovendien bestaat de band 
in deze bezetting ook nog eens 
vijf jaar. Genoeg redenen voor 
een feestje dus!

Line up: Evelyn Kallansee (Vo-
cals), Coen Molenaar (Ham-
mond & Fender Rhodes), Guy 
Nikkels (Guitar), Frans Vollink 
(Electric Bass), Sebastiaan Cor-
nelissen (Drums).
 
Zaterdag 25 mei dus bij Club 
Jazz&Pop in Cultura. Aanvang: 
22.00uur; Deur open 21.00 uur; 
Entree €7,50; Donateurs/65+ €5,- 
en ben je jonger dan 25 jaar gra-
tis, neem dan wel je ID mee.

Zaterdag 25 mei Fusionband “Tristan” 
bij Club Jazz&Pop in Cultura

Tristan. Foto aangeleverd

Kijken naar een mooie natuur-
film kan erg leuk zijn en luisteren 
naar een lezing over bloemen of 
vlinders erg interessant, maar er 
gaat natuurlijk niks boven zélf 
aan de slag in het groen! 

Proefjes doen in de kleigrond of 
vlechtend met gras en takjes een 
nestje in elkaar knutselen, op 
zondag 26 mei kunnen kinderen 
(en hun ouders) in het Eco-pro-
ject in het Streekbos meedoen 
met tal van natuuractiviteiten. 
Verzamelen om 14:00 uur bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen. 

Het is ongeveer 15 minuten lo-
pen naar het insectenhotel in het 
noorden van het Eco-project en 
onderweg zullen tal van natuur-
weetjes besproken worden. 

Daar start onder begeleiding van 
een paar IVN’ers een zogeheten 
kaardenbolspel, zijn er voelproef-
jes en wordt er van alles verteld 
over de natuur en het betreffende 
gebied. Altijd al willen speuren 
naar beestjes in het water? Of 
willen struinen naar bijzondere 
planten in het bos? Iedereen is 
van harte welkom!

Natuurproefjes in het Streekbos

Nestje van dwergmuis. Foto: Celina Koopmans

Gedurende de maanden maart 
en april van dit jaar hebben wij 
als GroenLinks een enquête 
gehouden onder de inwoners 
van de gemeente Medemblik. 
Met zes vrijwilligers hebben wij 
bij in totaal 436 adressen aan-
gebeld, verspreid over alle 17 
dorpskernen. Het doel was om 
een beeld te krijgen van de toe-
komstwensen van de Medem-
blikkers. Want de inwoners 
worden tot op heden onvol-
doende betrokken bij de groot-
scheepse plannen die er onder 
de huidige coalitie op stapel 
staan.

20.000 huizen
Zo is het de bedoeling om 20.000 
huizen te gaan bouwen in West-
friesland, aansluiting te zoeken 
bij de Metropool Regio Amster-
dam (MRA) en regionaal, mid-
dels het Pact van Westfriesland, 
dermate intensief te gaan samen-
werken, dat bijna alle gemeente-
lijke beleidsterreinen voortaan 
regionaal kunnen worden opge-
pakt. De volgende vragen hebben 
wij aan de mensen gesteld: ‘Hoe 
ziet Medemblik er, wat u betreft, 
over 20 à 30 jaar uit?’ en ‘Wat 
vindt u van een eventuele fusie 
tussen de Westfriese gemeen-
ten?’

Kloof tussen bestuur 
Uit de enquête is gebleken dat de 
inwoners van Medemblik buiten-
gewoon gehecht zijn aan het plat-
telandskarakter van hun gemeen-
te. Verstedelijking zien zij in gro-
te lijnen niet zitten. Tal van inwo-
ners realiseren zich tegelijkertijd 
dat er wel behoefte is aan woon-
ruimte voor jongeren en ouderen 
en dat de voorzieningen op peil 
moeten blijven. Onder de inwo-
ners is onvoldoende draagvlak 
voor een eventuele fusie tussen 
de Westfriese gemeenten. Uit di-
verse reacties van geënquêteer-
den blijkt dat de spreekwoorde-
lijke kloof tussen bestuur en in-
woners daadwerkelijk bestaat. De 
uitkomsten van de enquête heb-
ben wij ter bespreking voorge-
legd aan de gemeenteraad. Naar 
ons idee ontbreekt het aan visie. 

Prullenmand
Er is geen stip op de horizon hoe 
de gemeente er over pakweg 20 à 
30 jaar uit zou moeten zien. On-
dertussen gaan we mee met de 
plannen van Hoorn en hebben de 
ondernemers, verenigd in de 
Westfriese Bedrijven Groep 
(WBG), meer te vertellen dan in-
dividuele raadsleden. Als volks-
vertegenwoordigers vinden wij 
dat de wensen van de Medem-

blikkers medebepalend zouden 
moeten zijn. Maar de Groen-
Links enquête is door grote delen 
van de raad naar de prullenmand 
verwezen. Inhoudelijk is er nau-
welijks gediscussieerd, niet over 
verstedelijking en ook niet over 
de vergaande samenwerking bin-
nen de regio Westfriesland. Blijk-
baar zijn de taboes op die onder-
werpen te groot.

Niet betrouwbaar
Veel raadsleden hebben onze en-
quête weggezet als niet betrouw-
baar: niet vakkundig en partijpo-
litiek gekleurd. Natuurlijk, en-
quêteren is een vak apart, maar 
dat wil niet zeggen dat deze pei-
ling per definitie waardeloos is. 
Het bijgeleverde verslag wijst 
juist uit dat de gevolgde proce-
dure zorgvuldig en deskundig is 
geweest, met een steekproef die 
representatief is voor de hele be-
volking van Medemblik. Door 
middel van onze enquête hebben 
wij op een ietwat alternatieve, 
maar integere manier geprobeerd 
om het gesprek op gang te krij-
gen. Het is jammer dat dat niet is 
gelukt.

Schaalvergroting
Hopelijk heeft onze enquête toch 
tot nadenken gestemd. Vroeg of 

laat zullen er knopen doorgehakt 
moeten worden. Wat willen we 
als gemeente wel, wat willen we 
niet? Het vooruit schuiven van 
dergelijke keuzes betekent door-
gaan in een rechte lijn richting 
schaalvergroting. Wat Groen-
Links betreft doen we er goed 
aan om ons af en toe eens reken-
schap te geven van de kwaliteiten 
van onze gemeente. Hier vind je 
nog rust en ruimte en daar moe-
ten we zuinig op zijn. Politieke 
tegenstanders proberen Groen-
Links Medemblik weg te zetten 
als anti-woningbouwpartij. Dat is 

niet terecht. Wij zien ook dat er 
onder de Medemblikker bevol-
king een tekort is aan goedkope 
(huur)woningen. Daar moeten 
we in voorzien. Wij passen er 
voor om onze weilanden op te of-
feren voor grote woonwijken en 
bedrijventerreinen, als overloop 
vanuit Amsterdam.

Ria Manshanden, raadslid 
GroenLinks Medemblik, 
ria.manshanden@ziggo.nl
George van Keulen, commissie-
lid GroenLinks Medemblik, 
georgevankeulen@hetnet.nl  

Over het hoe en waarom van de GroenLinks enquête
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

MEI
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
• 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. Workshop, Dorpshuis 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 + 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 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura

NOVEMBER
Zaterdag 2 november 
• Cultura Plus: “Westfriese avond” in Cultura
Dinsdag 12 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Boekbespreking over “Dansen met 

de vijand”, (Tante Roosje) , Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Woensdag 13 november
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 17 november
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 november  
• KVG Andijk, Workshop o.l.v. Gertruud Hartog. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 20 november

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

Oud papier:  Zaterdag 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 
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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Misschien is het u al opgevallen 
dat naast het Dijkmagazijn bij 
het Poldermuseum een flinke 
aanbouw is geplaatst. Onze su-
pervrijwilliger Piet Tensen 
heeft met heel wat mede vrij-
willigers dit in korte tijd kun-
nen realiseren. In deze aan-
bouw kunnen weer heel wat 
machines geplaatst worden. 
Deze zaterdag 25 mei zullen 
ook verschillenden machines 
draaiend en werkend te bewon-
deren zijn. 

Zoals u vorige week al in de An-
dijker hebt kunnen lezen is er in 
het museum een speciale ten-

toonstelling van het IVN. Er is 
veel te bewonderen uit de natuur, 
voor jong en oud.  Ook zijn er 
prachtige fotopanelen te bezich-
tigen.

Naast het museum is nog een 
flinke tuin, met boomgaard. 
Hiervoor is een nieuwe functie 
gevonden. 
Tineke Degeling-Smitskamp gaat 
een gedeelte van de tuin gebrui-
ken om samen met anderen er 
groente te gaan verbouwen. Ui-
teraard aansluitend bij de functie 
van het museum: op de ouder-
wetse manier. Zonder grote ma-
chines of chemicaliën, met aan-

dacht voor de kwaliteit van de 
voeding en het plezier van het 
tuinieren. 

Als dit u aanspreekt en zin of 
ideeën hebt: Tineke is met de 
Andijker Kunst- en Tuinroute de 
hele dag aanwezig in de boom-
gaard bij het museum voor vra-
gen, opmerkingen, ideeën en tips 
en aanmeldingen.  

Er is deze dag dus volop actie in 
en rond het Poldermuseum. U 
bent, van jong tot oud, van harte 
welkom dit allemaal te bewonde-
ren! Het is de moeite waard! We 
hopen op goed weer!

De vrijwilligers bij het Dijkmagazijn. Foto: Koos Dol/ De Andijker

Rond het Poldermuseum 25 mei

Nu het waterpeil in de Koop-
manspolder is opgezet, is er weer 
een groot aantal vogels in de pol-
der aanwezig. Er is eigenlijk geen 
mooier tijdstip van de dag dan 
het moment van de dageraad. 
Eerst het langzaam oplossen van 
het duister. Daarna het oplichten 
van de hemel. En dan is er (hope-
lijk) de felheid van de eerste zon-
nestralen die zich aandienen en 
de bewolking zo mooi van on-
derop belichten. 
De warmte van de eerste zonne-
stralen op je gezicht. Van het 
duister naar het licht. Een mooier 
symbool van Hemelvaart is er 
niet. Als je dit alles wilt meema-
ken kom dan vroeg uit de veren 
op donderdag 30 mei. We verza-
melen om 4.15 uur op de par-
keerplaats achter de dijk bij De 
Vooroever. U gaat de dijk over 

bij Dijkweg 390, 1619 JN An-
dijk, (restaurant Dijkhuis). We 
maken dan een prachtige wande-
ling van ongeveer 3 km onder 
leiding van Roel Doef. Hij zal 
soms iets vertellen over de ont-
wikkelingen van het IJsselmeer, 
de polder, maar ook over de vo-
gels en de natuur. Er is volop 
ruimte voor stilte, maar ook voor 
zomaar een gesprekje met een 
mede wandelaar. Na de wande-
ling bent u in de gelegenheid om 
in De Kapel, Middenweg 48, An-
dijk te ontbijten, kosten € 3,50 
per persoon. Voor de wandeling 
hoeft u zich niet aan te melden, 
voor het ontbijt kunt u zich tot 
woensdag 29 mei 19.00 uur opge-
ven.    

Informatie: tel 0228-593200, 06-
3764 9695 of r.doef@quicknet.nl 

Dauwtrappen Koopmanspolder 
op Hemelvaartsdag, 30 mei 

Het kantoor van De Andijker en Dijkprint 
is GESLOTEN op:

Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag

Kopij voor De Andijker van woensdag 12 juni dient 
vrijdag 7 juni, voor 14.00 uur binnen te zijn.
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De Lange deuren verhuisde ongeveer 
anderhalf jaar geleden van Lutjebroek 
naar de Woon en Autostraat Nijver-
heidsweg 11 in Grootebroek. Dit is een 
goede keuze geweest. “In de geheel ver-
nieuwde showroom is veel te beleven op 
deurengebied.”

“Naast onze ruime collectie van binnen en 
buiten deuren, die wij kunnen laten zien, is 
hier ook maatwerk mogelijk. Hierbij kan u 
denken aan het persoonlijk tintje van uw 
interieur door middel van draai of schuif-
deuren en kasten. Zoveel mensen, zoveel 
wensen. Er zijn op dit gebied vele moge-
lijkheden. In onze nieuwe showroom staan 
diverse voorbeeldopstellingen die u helpen 
bij het maken van de uiteindelijke keuze. 
Tevens kunnen wij bij u de kozijnen ver-
vangen voor houten of kunststof kozijnen. 
Denkt u hierbij ook aan tuindeuren of een 
schuifpui, of vouwdeuren in de buitenge-
vel. Wij helpen u graag bij het maken van 
de juiste keus,” vertelt Hans.

Specialistenwerk
“Het maken en plaatsen van deuren en ko-
zijnen of kasten op maat is specialistisch 
werk. Dit wordt uitgevoerd door onze eigen 
vakmensen. Door de druk op de arbeids-
markt zijn deze mensen steeds moeilijker te 
vinden. Een goede vakman is welkom om 
ons team te versterken en volgt zo nodig bij 
ons een opleiding op maat. Wij zijn trots op 
ons team. Onze producten komen zo op de 

juiste wijze bij de mensen thuis en functio-
neren zoals behoort,” aldus Rob.

Deuren, kozijnen en kasten
“Naast deuren en kozijnen leveren wij ook 
(luxe) deurbeslag, horren en maatwerk 
kasten. Voor een inloopkast met schuif- of 
draaideuren voorzien van moderne interi-
eurs draaien wij onze hand ook niet om. In 
eigen werkplaats komen eigen ideeën en 
plaatjes tot iets tastbaars. Deuren en suite 

met kastombouw zijn natuurlijk hot en 
geven uw interieur veel extra’s. Daarnaast 
verkopen we complete garagedeurensets. 
Dit betreft twee geïsoleerde houten deu-
ren voorzien van degelijk hang en sluit-
werk en in uw gewenste RAL kleur gespo-
ten grondlaag. Een volledig pakket dat in 
plaats van de stalen, oude garage kantel-
deur komt. Een prachtig gezicht met als 
voordeel dat er een loopdeur functie ont-

staat. Bezichtig onze mogelijkheden.”

Meer informatie
U vindt De Lange, Deuren Kozijnen Kasten 
aan de Nijverheidsweg 11, 1613 DZ Groo-
tebroek. Telefonisch bereikbaar op (0228) 
51 12 69 of per e-mail info@delangedeu-
ren.nl Openingstijden: dinsdag t/m zater-
dag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Bezoek 
ook onze website www.delangedeuren.nl

De Lange voor mooie deuren,  
nieuwe kozijnen en ruime kasten

Meer weten? 
Bezoek onze showroom 
of kijk op de website!

Nijverheidsweg 11
1613 DZ Grootebroek
www.delangedeuren.nl

T: 0228 51 12 69
E:  info@delangedeuren.nl

Dé specialist op 
het gebied van:
• Binnendeuren
• Buitendeuren
• Tuindeuren & schuifpuien
• Kozijnen
• Horren
• Inbouwkasten
• Maatwerk

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keus. Tekst: OdB. Foto’s: Hélène de Bruijn Fotografie.

In onze showroom staan diverse voorbeeldopstellingen.

Wij leveren ook complete garagedeurensets, nieuwe openslaande tuindeuren  
of een volledige schuifpui.
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