
Willem Roes (69) vertelt: “Mijn 
verzameling is begonnen na 
een bezoek aan een verzame-
laarsbeurs. Ik zag daar iemand 
met een grote verzameling re-

clamepennen. Meteen dacht ik: 
Dit wil ik ook! 
Mijn verzameling is inmiddels 
zo groot, dat ik mijn pennen 
bewaar in een grote pennen-

kast in een aparte kamer van 
het huis.”

Pennen die Willem dubbel heeft 
doneert hij aan de opleiding voor 

hulphonden. Zij laten de pennen 
recyclen en krijgen een bedrag 
per kilo. “Inmiddels heb ik al on-
geveer 780 kilo gedoneerd. Blijf 
vooral pennen voor mij verzame-
len, pennen die ik ontvang  ko-
men -hoe dan ook- goed terecht.”

Mooie ervaring
Willem is met zijn verzameling 
reclamepennen te zien in het tv-
programma ‘Verzamelkoorts!’. 
Hij vertelt op tv over zijn drijfve-
ren en het verhaal achter zijn bij-
zondere verzameling. “Het was 
een mooie ervaring om aan het 
programma mee te werken. Ik 
kijk ernaar uit om mijn verzame-
ling op 3 juni met de rest van 
Nederland te delen.”

Verzamelkoorts op tv
In het programma gaat men op 
bezoek bij fanatieke en bijzondere 
verzamelaars, die van hun huis 
vaak een museum maken. In het 
programma is te zien wat de 
waarde van kunst en cultuur is 
voor mensen. Op maandagavond 
3 juni (om 21.30 uur bij SBS6) is 
het de beurt aan Willen Roes uit 
Andijk en nog vier andere Neder-
landse verzamelaars. Kijkt u mee?

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. 20-06 Andijk.

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Op maandag 20 mei en dinsdag 21 mei vond er voor de 60ste keer het jaarlijkse 
schoolvoetbal plaats. Bij deze jubileumeditie toonden de jongens en meiden van de 
Bangertschool aan absoluut geen mooi-weer-voetballers/voetbalsters te zijn; on-
danks de kou wisten beide teams de hoofdprijs in de wacht te slepen.

In totaal streden er dit jaar 7 teams bij de jongens voor de prijzen. Zoals al aangegeven, 
stond er geen maat op de jongens van Bangert 1. Er werd gelijk gespeeld tegen de jon-
gens van de Kuyperschool, maar verder werden alle wedstrijden omgezet in overwin-
ningen. Een bijzonder knappe prestatie. Het podium bestond verder uit de beide teams 
van de Kuyperschool. De Idenburg en Piramide vielen helaas net buiten het podium, 
maar hebben gestreden als leeuwen!

Bij de meisjes was het spannend tot de laatste seconde. Zowel Bangert 1, als Kuyper 1, 
hadden tien punten weten te bemachtigen. In dit geval werd het beslist op doelsaldo. Op 
dit gebied scoorde Bangert 1 net iets beter, waardoor zij ook bij de meisjes de dag als 
winnaars afsloten. De meisjes van de Piramide en de Kuyperschool hebben het ze nog 
heel lastig gemaakt, maar konden het tij niet meer keren. Een verdiende overwinning!
 
Ten slotte willen we graag nog onze vrijwilligers bedanken. Met de medische ondersteu-
ning van de EHBO, de voorbereidingswerkzaamheden van de maandagochtendploeg, de 

uitstekende leiding van de scheidsrechters, het gewaardeerde kantinepersoneel en onze 
huisomroeper Marcel Aker, is het weer een groot succes geworden!

Opnieuw schoolvoetbal succes bij de Bangert

Dubbel feest voor de Bangert. Foto aangeleverd

Nieuws 
of tips? 

info@andijker.nl
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Andijker Willem Roes heeft ‘verzamelkoorts’

Willem Roes komt maandag 3 juni op TV met zijn verzameling. Foto: Koos Dol/De Andijker

Het kantoor van De Andijker 
en Dijkprint is GESLOTEN op:

Donderdag 30 mei, 
(Hemelvaartsdag) 
en vrijdag 31 mei!
Maandag 10 juni, 

Tweede Pinksterdag
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Donderdag 30 mei 10.00 uur: 
Hemelvaartsdag.
Woord-Communieviering met 
de Vriendenkring; voorgan-
gers van groep Andijk. Thema: 
“Opgenomen in het Heiligdom”.

Zondag 2 juni 11.00 uur: 7e zon-
dag van Pasen. Eucharistieviering 
met Gemengd koor; voorganger: 
pastor J. van Dril.

Thema: “Sla uw ogen ten hemel”.
*De collecte in beide vieringen is 
voor onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de vieringen.
*Vele belangstellenden hebben 
zaterdag onze kerk bezocht, Zij 
hebben de prachtige liturgische 
kleding bewonderd en in de jubi-
leumboeken van diverse kerken 
gekeken.
Ook konden ze genieten van het 
orgelspel van Arnold de Greeuw 
en de zang van Trees Kuin-van 
der Sluis. Allen, die aan deze dag 
hebben meegewerkt, heel harte-
lijk dank!
*Alle deelnemers aan de 40MM 
sponsorwandeltocht zaterdag 
mooi weer en veel wandelplezier 
toegewenst!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

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

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: tot maandag 12.00 uur 
info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

Kerkdiensten, donderdag 30 mei, 
Hemelvaartsdag en zondag 2 juni
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

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

Zondag 2 juni
10.00 uur ds. S. Alblas te Bedum
15.30 uur Openluchtdienst op het André Voltenplein, 
 spreker ds. J. Staat m.m.v. Sound of Praise

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

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

Zondag 2 juni
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

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

Zondag 2 juni
10.00 uur  Pastor Gert Scholten     
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
09.00 uur  Cees Hanemaayer

Zondag 2 juni
10.00 uur Verschillende sprekers, Carrousel dienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

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

Zondag 2 juni
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

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

Zondag 2 juni
19.00 uur  Arie de Jong

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

Zondag 2 juni
10.00 uur Jaap Bönker

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk

Zondag 2 juni
10.30 uur Corrie Laros, muzikale medewerking: Kinderkoor Joy

Zover als we konden gingen we met je mee
om je in liefde los te laten toen je niet meer kon.

Mijn lieve man, onze fantastische vader en trotse opa 

Peter Nijman
 Heemskerk,  Andijk, 
 3 september 1956  23 mei 2019

Wilma

Marc en Leonie
   Eva

Moniek
   Lieke
   Julia

Ella en Ed
   Lincoln

Lisa

Veel dank aan het team van de huisartsenpraktijk De Blokkendoos
 en het thuiszorgteam van de Omring voor alle aandacht en zorg. 

Langeweer 37
1619 DS Andijk

De condoleance bij ons thuis heeft al plaatsgevonden.

Vandaag, woensdag 29 mei om 16.00 uur, is het afscheid in 
het crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen.

U bent aan alle kanten om mij heen
en Uw hand rust op mij.

                                                      Psalm 139:5

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft betekend 
nemen we afscheid van onze pa en opa

Willem Hovenga
Wim

echtgenoot van Grietje Hovenga-Kwantes, † 2010

Enkhuizen, 1 oktober 1934 Wervershoof, 25 mei 2019

Pim en Evelien 
   Roel en Marije 
   Alex en Rowena 
   Nina † 
   Annemiek 
   Erik

Martien en Miranda 
  Kirsten en Roel 
  Nick

Arjo en Gertruud 
   Glenda en Timo 
   Diann en Rick

Rienk en Natasja 
   Lars 
   Anita en Kevin

Correspondentieadres: 
Viskuil 60, 1619 AV Andijk

De condoleance heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 mei.
De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 29 mei om 14.00 
uur in de kerk van de CGKV Levend Water, Wegje 4 te Enkhuizen.  
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk. 
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 13.30 tot 13.50 uur.

Veel te vroeg hebben wij afscheid
moeten nemen van onze buurman

Peter Nijman

Wij wensen Wilma, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.

 Herman en Conni Uulco
 Ron en Corien Henk en Jet
 Michiel en Christel  Louis en Trijnie
 Gerard en Annet  Ron en Lucy
 Peter en Robina         John en Marleen
 Jeroen en Barbara

Bezorger gevraagd in Wervershoof
Voor de wijk; Dorpsstraat v.a. Driehuizen, 
Zeeweg t/m de Hoek, en de Nieuwstraat. 

Meer info p.ligthart@andijker.nl
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ZIJ HOEFDE HAAR SCHENKING NIET MET HAAR 
EX TE DELEN

Zoals vorige week beloofd, hierbij het vervolg over de uitsluitings-
clausule. Op 5 april 2019 heeft de Hoge Raad zich uitgesproken over 
een zaak van een man en een vrouw die sinds 1985 met elkaar waren 
getrouwd in de oude gemeenschap van goederen (van voor 2018). 
De vrouw had in drie jaren € 30.000 van haar ouders geschonken 
gekregen met een uitsluitingsclausule (zie uitleg over de uitsluitings-
clausule in vorige column). Zij maakte de geschonken bedragen over 
naar de gemeenschappelijke rekening van haar en haar man. In 2014 
gingen zij scheiden. Na de verkoop van de woning maakte de vrouw 
aanspraak op de € 30.000 die zij met de uitsluitingsclausule geschon-
ken had gekregen, plus de helft van de resterende gerealiseerde 
overwaarde van de woning.

De Hoge Raad wijst de claim van de vrouw toe. 
De Hoge Raad zegt dat – ondanks dat de vrouw de schenkingen op 
de gezamenlijke rekening had overgemaakt – deze door de uitslui-
tingsclausule alléén aan de vrouw toekwamen. In onze digitale 
nieuwsbrief meer uitleg. 
Gratis abonnement www.mantelovertoom.nl

GRATIS HALF UUR BESPREKING. 
Maak er gerust gebruik van.

ALLEEN NOG IN MEI EN 
JUNI 10% KORTING OP UW 
TESTAMENT TARIEF.

Zwemvierdaagse met woens-
dag spuitvoetbal!
Van 3 tot en met 7 juni is het weer 
zwemvierdaagse in De Weid. We 
hopen natuurlijk allemaal op 
heerlijk zwemweer! De mannen 
en vrouwen van de vrijwillige 
brandweer organiseren samen 
met De Weid op woensdag weer 
een leuke pot spuitvoetbal. Houd 
facebook in de gaten voor de pre-
cieze tijd; zorg dat je erbij bent! 

Kassavrijwilligers gezocht
Er is een grote groep vrijwilligers 
die de kiosk van De Weid be-
mand. Super! Toch kan het 
zwembad nieuwe vrijwilligers 
goed gebruiken. Immers; als er 
geen kioskbezetting is kan De 
Weid niet open! Op dit moment 
zijn er nog een aantal diensten in 
te vullen. Heeft u gelegenheid om 

af en toe een aantal uren de kiosk 
te bemannen, niet moeilijk en 
best gezellig? Mail dan even naar 
info@deweid.nl

Stemmers op De Weid, 
bedankt!
Iedereen die in de Rabo-clubkas-
campagne op De Weid heeft ge-
stemd; hartelijk dank daarvoor. 
Alleen met dergelijke hulp en een 
hoop inzet van de vrijwilligers 
kan De Weid een van de aller-
leukste buitenbaden in de regio 
blijven! In juni vindt de uitreiking 
van de cheques plaats; spannend!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Leuke week voor de boeg

Judith Berkhout

Zonneweiden wel of niet?

Afgelopen meningsvor-
mende commissie is het 

naar voren gekomen dat er 
9 principeverzoeken zijn 

gedaan voor zonneweiden.
Nu is het zo dat duurzaam-

heid en het plaatsen van 
zonnepanelen een hot item 
is. Zelf ben ik er een scep-
tisch over. Het is namelijk 
zo dat er in Andijk al een 

zonneweide is geplaatst aan 
de Gedeputeerde Laanweg. 

Het werd een heel mooi 
verhaal. Er word heel veel 

energie opgewekt. Voor 
het zicht; ‘ja dat komt hele-
maal goed, want er worden 

bomen geplant zodat het 
zicht erop weg is. Ik heb 

het idee dat het alleen maar 
mooie verhalen zijn. Ik heb 
namelijk een paar sprietjes 
zien staan die zijn geplant. 
Als dit bedoeld wordt met 

dat er bomen geplaatst 
worden of bosjes, is dit 

naar mijn idee toch wat ver-
gezocht. Misschien dat er 

over 10 tot 20 jaar een hele 
mooie rij bomen of bosjes 

staat om de zonneweide niet 
meer te zien. Maar hoe zit 
het dan met de zonnepane-
len. Zijn die dan weer aan 
vervanging toe? En wat 

moeten we dan met die zon-
nepanelen. Dit is volgens 
mij ook weer iets met het 

milieu. We moeten daar ook 
weer wat mee. Daarnaast 
gaat de grond onder de 
panelen, daar komt niks 

meer op te groeien. Er zijn 
zoveel andere manieren om 
energie op te wekken, laten 

we daar ook naar blijven 
kijken.  Wij zouden willen 
zien dat de weilanden niet 
vol worden geplaatst met 

zonnepanelen. Laten we als 
we dit graag willen dan op 
daken plaatsen van allerlei 
grote bedrijven. Hier heb 
je geen zicht op. Laats zag 
ik zelfs op een weiland een 
spandoek met hier groeit 
gras, dit levert CO2 op. 

Dat zie ik liever. Wij stem-
men in ieder geval niet 

voor al die zonneweiden, 
omdat wij denken dat het 

anders kan. Bomen planten. 
Zonnepanelen zijn eigen 
belang en winstgevend 
voor de investeerder en 

heeft niks te maken met het 
milieu.

Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

De maanden juni, juli en augus-
tus staan voor de Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk weer in 
het teken van de Toeristenkerk 
Diensten. Landelijk vinden er op 
verschillende plaatsen kerkdien-
sten plaats, speciaal voor toeris-
ten, in de bovengenoemde zo-
mermaanden. 

De diensten bestaan uit korte, 
vrolijke kerkdiensten, gericht op 
mensen die vakantie vieren. Ook 
mensen die geen vakantie vieren, 
maar toch bij ons het “vakantie-
gevoel” en een stukje bezinning 
willen vinden, mogen wij iedere 
week begroeten.

Er is altijd muzikale begeleiding 
van koren, solisten, of muzikan-
ten. Een kleine impressie:
Op zondag 14 juli is er een open-
luchtdienst op Camping De 
Groote Vliet met het AOW jon-

gerenkoor uit Wervershoof en op 
zondag 25 augustus sluiten we 
het seizoen af met een West-
Friese dienst geleid door Ina 
Broekhuizen.

Voor verdere informatie verwijs 
ik u naar onze website www.toe-
ristenkerkonderdijk.nl .

Vanaf zondag 2 juni bent u elke 
zondag weer van harte welkom.
Ons adres is Dorpshuis “De On-
derdijk” Sportlaan 10 in Onder-
dijk. Het tijdstip van aanvang is 
10.30 uur, en natuurlijk is er na 
afloop koffie, thee en voor de kin-
deren limonade. 
Wij hopen er samen met u een 
fantastisch seizoen van te maken 
en kijken uit naar uw komst.

Namens de Commissie Toeris-
tenkerk Onderdijk,
Annette Hooiveld, secretaris   

 Nieuw Seizoen Toeristenkerk

 Tiede Nauta Perkplanten
Nog volop keus in een groot assortiment perkgoed. 

Hemelvaartsdag en 
2e pinksterdag ook open!

 
Gedeputeerde 
Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 
vanaf 19.00-21.00 uur
Zaterdag van 
9.00-17.00 uur
www.tiedeplanten.nl

Met de ingebruikname van het 
Naviduct Krabbersgat schreef 
Enkhuizen in 2003 geschiedenis. 
Het aquaduct met inpandige 
schutsluis is de eerste in haar 
soort op de hele wéreld, een tech-
nische prestatie van jewelste, 
maar wist u dat er rond dat navi-
duct ook bijzondere natuur valt 
te vinden? Dat de hellingen 
rondom de imposante “water-
brug” plaats bieden aan talloze 
bloemen en kruiden?
        
Op zaterdag 8 juni, om 14:00 uur, 

geeft een aantal gidsen van het 
IVN een speciale rondleiding 
vlakbij het naviduct. Na een korte 
introductie over de totstandko-
ming en bouw van het water-
bouwkundig huzarenstukje ver-
tellen ze geïnteresseerden van al-
les over de flora en fauna die is te 
vinden op de zandhellingen aan 
weerszijden van de weg. 

De rondleiding is gratis en begint 
bij de IVN-vlag op de oude Hout-
ribdijk. Iedereen is van harte 
welkom!!

Bij bij het naviduct. Foto: Dave Boots

Natuurwandeling bij het Naviduct
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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

Het was weer een prachtige verzameling aan Kunst en Tuinen afgelopen zaterdag. Collage: Koos Dol/De Andijker
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

06 11 73 88 60 • patty_kooij@hotmail.com

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

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

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

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

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

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

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

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

Beste Aardappelen.
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

 

Wist u dat...

... dat het Andijks Gemengd 

Koor op 2 juni in het Octaaf 

in Hoorn óók meedoet aan het 

gratis 5 koren Mozart concert?

... het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint donderdag 30 en 

vrijdag 31 mei gesloten is?

… mensen met een bijzondere 

hobby de redactie van deze 

krant altijd mogen bellen of 

mailen?

… de beste aardappelen van 

Andijk gewoon aan de weg te 

koop zijn?

… op 7 juli de skeelertocht van 

de Westfriese omringdijk op 

het programma staat?

… de Nederlandse Rolling 

Stones a.s. zaterdag naar De 

Schoof in Wervershoof komen?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 

ZONDAG 2 JUNI 15:30 
	

SPREKER  
D.S.  STAAT 
	

MET MUZIKALE MEDEWERKING 
VAN SOUND OF PRAISE 

OPENLUCHTDIENST 

GROOTSTE ASSORTIMENT A-MERK FIETSEN IN DE REGIO!

Kom voor deskundig advies of een proefrit 
naar één van onze winkels

GRATIS FIETSKRAT!

MAANDAG 10 JUNI  2e PINKSTERDAG 
EXTRA GEOPEND VAN 12.00-17.00 UUR

Hof van Hoorn - Dr. C.J.K. van Aalstweg 8 Hoorn  •  Nes 162a Wervershoof  •  Omtaplein 7 Wieringerwerf  •  0228 854 013  •  Bekijk de gehele collectie op fi etsenstunt.nl

9,2Onze klanten beoordelen ons met

NÚ NÚvan 2.599,-  van 599,-  

 2.339,-  519,-

SPARTA 
M8B 2019 

CORTINA
U4 TRANSPORT RN3 

E-BIKE VAN HET JAAR!

QWIC 
MN7 2019

VOGUE CARRY
BAKFIETS

NÚ NÚ

 1.999,-  2.299,-
NÚ van 2.499,-  

Binnenkort ontvangen de in-
woners van Andijk een actie-
kaart in de brievenbus waar-
mee ze zich kunnen aanmelden 
als collectant. Onder het motto 
‘Alle kleine beetjes helpen’ 
roept het Epilepsiefonds op om 
van 3 tot en met 8 juni te gaan 
collecteren. 

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 men-
sen met epilepsie. Zij kunnen 
onverwachts een epileptische 
aanval krijgen: een plotselinge, 
tijdelijke verstoring van het elek-
trisch evenwicht in de hersenen. 
Gelukkig hebben de meeste men-
sen met epilepsie baat bij medi-
cijnen. Maar helaas blijft 30 pro-
cent last houden van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 
Wetenschappelijk onderzoek 
naar de oorzaken van epilepsie is 
daarom van groot belang. Het 
Epilepsiefonds zet zich al meer 
dan 125 jaar in om genezing van 

epilepsie dichterbij brengen. Sa-
men met duizenden vrijwilligers 
zamelen we tijdens de collecte-
week geld in voor epilepsieon-
derzoek. Naast het steunen van 
wetenschappelijk onderzoek, 
geeft het fonds voorlichting en 
hulpverlening waaronder aange-
paste vakantiereizen voor men-
sen met epilepsie. 

Vul de actiekaart in
Collecteren kost slechts een paar 
uur van uw tijd. En wie collec-
teert, levert een bijdrage aan een 
goede behandeling en begelei-
ding van mensen met epilepsie. 

Wilt u zich in de eerste week van 
juni als collectant inzetten? Meld 
u vandaag nog aan met behulp 
van de actiekaart van het Epilep-
siefonds of via www.epilepsie.nl/
collecte. 
Want echt, alle kleine beetjes hel-
pen.

Alle kleine beetjes helpen
Helpt u ook mee collecteren voor mensen met epilepsie? 

Na het succes van vorig jaar orga-
niseert Zwembad De Zeehoek 
ook dit jaar weer een kam-
peernacht. 
In de nacht van 22 op 23 juni 
2019 is de vierde editie van de 
kampeernacht! Deze overnach-
ting is bedoeld voor kinderen van 
8 tot 12 jaar. 
Dit jaar worden er in en om het 
zwembad allerlei spelletjes ge-
houden en daarna volgt het disco 
zwemmen. Tijdens het disco 
zwemmen is er een scherm met 
de nieuwste clips met de nieuw-
ste muziek en kleurt het zwem-
water weer in alle kleuren door 
de onderwater verlichting. Na 

het zwemmen gaat iedereen lek-
ker slapen in zijn of haar eigen 
tent. De volgende dag staan we 
weer lekker vroeg op voor een 
ontbijt en natuurlijk is er dan ook 
nog tijd voor nog een duik in het 
zwembad.               
                                                                                                                  
Lijkt je  dit leuk? Meld je dan zo 
snel mogelijk aan. Inschrijffor-
mulieren zijn te krijgen bij de 
kassa, deze moeten volledig inge-
vuld en met betaling(contant) 
van het inschrijfgeld (€ 10.00 per 
kind) voor 18 juni zijn ingeleverd.
Voor meer informatie: www.
zwembaddezeehoek.nl of 0228-
581672.

Kampeernacht De Zeehoek

Rens Fischer, 11 jaar, uit Andijk heeft 12 zwemdiploma’s gehaald! Een 
topprestatie. Rens houdt van zwemmen, want nu is hij bezig met wed-

strijdzwemmen. Zijn tante is super trots op hem! Foto aangeleverd

Rens heeft 12 zwemdiploma’s!

Open dag/verwendag Dalisay Recovery

Na het succes van vorig jaar, houdt Dalisay Recovery komende 
zaterdag 1 juni alweer haar tweede open dag/verwendag. Laat 
je lekker vertroetelen met een ontspanningsmassage of hand-
massage met paraffine pakking. Of laat je make-up doen of je 
haar mooi vlechten. Daarna kan je ook nog op de foto tijdens 
een heuse fotoshoot! Alleen of met je vader, moeder, broer/ 
zus of vriend of vriendin, Want iedereen mag mee! Ook is er 
een leuke creatieve workshop! En natuurlijk zijn er verschil-
lende muzikale optredens en lekkere hapjes en drankjes.
Dalisay Recovery is er voor mensen met een eetstoornis en 
hun naasten.Ook tijdens de open dag zijn er ervaringsdeskun-
dige vrijwilligers aanwezig voor een luisterend oor of informa-
tie en je kunt een rondleiding krijgen in het inloophuis. Het 
belooft een super mooie middag te worden!! De open dag is 
van 13.00 tot ongeveer 16.00 uur in het Inloophuis in Medem-
blik, Oosterhaven 11. 
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Op initiatief van de trainers JO8/9 neemt Spor-
ting Andijk op 7 juli a.s. deel aan de Kika run in 
Alkmaar. Aanleiding daarvoor is het verdrietige 
nieuws dat bij één van onze jongste pupillen 
deze verschrikkelijke ziekte werd geconstateerd. 
De behandelingen zijn inmiddels gestart. En ter-
wijl de artsen hun werk doen, willen wij niet 
stilzitten.

Help jij ook mee?
Inmiddels staat de teller op ruim € 2.200. Met jouw 
hulp maken we daar nog veel meer van!

Samen helpen we kinderkanker de wereld uit!
Iedereen kan inschrijven via het Sporting Andijk 
team, je hoeft geen lid te zijn.

Ren mee: Kies jouw afstand 5 of 10 km en schrijf je 
in als teamlid van ons Sporting Andijk team via 
onderstaande link. Je voldoet je inschrijfgeld recht-
streeks aan KiKa bij inschrijving.

Ren mee kids: Kinderen tot 12 jaar kunnen zich als 
teamlid van het Sporting Andijk team inschrijven 
voor de 1 km run/loop via onderstaande link. Ou-
ders mogen meelopen. Je voldoet je inschrijfgeld 
rechtstreeks aan KiKa bij inschrijving.

Sponsor: Ben je geen renner? Maar wil je wel graag 
meehelpen? Sponsor onze teamleden! De sponsor-
gelden maakt u rechtstreeks over naar KiKa.

Heeft u vragen? 
Voor vragen over KiKa verwijzen wij graag naar de 
KiKa website.

Voor overige vragen kun u terecht bij: 
Teamcaptain Martin Aker, 06 2095 5150. 
Organisator Erik Groot, 06 8310 1425. 
Organisator Yvon van Schalkwijk 06 4519 8210

Heel graag tot ziens op 7 juli!

Tijdens het Hemelvaartsweekend 
van 30 mei tot en met 1 juni zal 
de gehele Nederlandse inline top 
strijden om de nationale titels. 
Op 30 en 31 mei zullen er ver-
schillende afstanden worden ver-
reden op de Sjoerd Huisman Pis-
te te Wervershoof. Op 1 juni zal 
het toernooi afgesloten worden 
met de wegwedstrijden op de 
Skeelerbaan in Medemblik. 

Tijdens het Nederlands Kampi-
oenschap (NK) worden zowel de 
sprint- als lange afstandstitels 
verdeeld. Naast de nationale me-
dailles en titels zijn er ook start-
plaatsen voor het Wereldkampi-
oenschap en het Europees Kam-
pioenschap te verdienen. Meer-
dere nationale toppers zullen 
daarom hun opwachting maken 
in Wervershoof en Medemblik. 

Denk hierbij aan Ronald en Mi-
chel Mulder, maar vergeet ook 
niet de regionale talenten zoals; 
Kay en Rick Schipper, Janno Bot-
man, Jordy van Workum, Anna 
van den Bos, Bente Kerkhoff en 
nog veel meer Radboud rijders.

In totaal hebben 41 rijders van de 
organiserende vereniging Rad-
boud Inline-skating zich ge-
plaatst verdeeld over 4 leeftijds-
categorieën vanaf 14 jaar tot se-
nior. De voorbereidingen voor dit 
NK zijn al maanden geleden ge-
start en de rijders zijn er klaar 
voor om te laten zien wat ze kun-
nen. Wilt u ze helpen om nog 
beter te presteren? Kom dan 
langs om de spectaculaire wed-
strijden te bekijken en uw regio-
nale of nationale helden aan te 
moedigen van 30 mei tot 1 juni. 
Entree is gratis.

Meer informatie over het 
evenement kunt u vinden op:
www.nkinline.nl

• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

MEI
Woensdag 29 mei
• KBO, Klaverjassen (laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto 

13.30 uur.
Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag
• Dauwtrappen bij de Koopmanspolder
• Kantoor Andijker en Dijkprint gesloten
Vrijdag 31 mei
• Kantoor Andijker en Dijkprint gesloten

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
Maandag 10 juni
• Kantoor Andijker en Dijkprint gesloten
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 7 juli
• Westfriese Omringdijk Skeelertocht, start 8.30 uur, Opperdoezer-

pad 2, Medemblik. westfrieseomringdijkskeelertocht.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

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 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

Foto: Jan Mulder fotografie

Sporting Andijk loopt Kika run

De Nederlandse inline top gaat strijden om titels. Foto: Hidde Muije

Spektakel in Wervershoof en Medemblik tijdens 
het Nederlands Kampioenschap inline-skaten

Zwaan met jongen. Foto: Koos Dol/De Andijker

Langs de weg... 

Op zondag 7 juli organiseert 
Radboud Inline Skating de 
Westfriese Omringdijk Skeeler-
tocht. De afstand is 60 of 126 
km. De tocht wordt verreden in 
een gesloten peloton, met een 
gemiddelde snelheid van 20-22 
km/uur.
Eten en drinken wordt voor alle 

deelnemers verzorgd. I.v.m. 
voorbereiding vooraf aanmel-
den! Let op: het dragen van een 
helm is verplicht.
Start: 8.30 uur, Opperdoezerpad 
2 Medemblik. Kantine geopend 
om 7.30 uur.
www.westfrieseomringdijkskee-
lertocht.nl

Stress is in Nederland beroepsziekte nummer 
één. Volgens het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek meldt één op de zeven werknemers jaarlijks 
burn-outklachten. ‘Neem stressklachten serieus!’, 
is de boodschap van Erik Scherder, hoogleraar 
klinische neuropsychologie aan de Vrije Univer-
siteit van Amsterdam.

Als de hersenen te lang worden overvraagd, 
wordt er chronische, negatieve stress opgebouwd 
die uiteindelijk kan overgaan in een burn-out. 
Volgens Scherder kun je er zelf iets aan doen om 
dit te voorkomen! En dan doelt hij niet op hele-
maal nietsdoen of op vakantie gaan, maar juist op 
het luisteren naar én maken van muziek! Muziek 
ontspant, inspireert, werkt bloeddrukverlagend 
en bevordert het vermogen van het brein om zich 
continu aan te passen en zich opnieuw te organi-

seren. Het maken van muziek verbetert niet al-
leen het geheugen, maar muziek maken in een 
orkest versterkt ook het saamhorigheidsgevoel, 
waardoor stressgevoelens afnemen. Muziek le-
vert een unieke bijdrage om creativiteit en diepe 
emoties zoals intens geluk, ontroering en verras-
sing op te wekken, waardoor stress vermindert. 
Volgens Scherder bereik je dit creatieve en emoti-
onele effect bijvoorbeeld niet met sporten (htt-
ps://www.lkca.nl/cultureel%20kapitaal/opinie-
erik-scherder).

Wilt u ook een ontspannende hobby en een mu-
ziekinstrument leren bespelen bij een gezellige 
vereniging? 
Geef u op voor muzieklessen (of word lid van 
Sursum Corda als u al een instrument speelt) via 
info@sursumcorda-andijk.nl 

De kracht van muziek

Westfriese Omringdijk Skeelertocht
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De Lucht Gekoelde Volks Wagen Club Nederland. Collage: KD/De Andijker

 

 

 

 

Heb jij net examen Havo/VWO gedaan? 

En heb je interesse in tijdelijk werk? 

 

Wij zoeken iemand voor: 

Tellen, kiemen, administreren, inpakken en voorraad controleren van zaad. 
Wij werken hoofdzakelijk met Word/Excel 
Heb je interesse neem dan contact op met Wing Seed, Enkhuizen, Pien Ottens. 

info@wingseed.nl 
0228-321157 van maandag t.m. donderdag van 9.00-14.00 uur 

Ontstaan van het Highland Orchestra. 
Het Highland Orchestra is een projector-
kest en is ontstaan in 2015. Het is een sa-
menvoeging van Fanfare Accordando 
Spierdijk en Muziekvereniging Excelsior 
Andijk. Van beide orkesten is Nick Hoog-
land de dirigent.
Hoe is deze samenwerking tot stand geko-
men. Rond 2015 is het idee geopperd om 
een keer mee te doen aan de Rasteder Mu-
siktage in Duitsland. Maar elk orkest al-
leen had toch wel wat gaten in de bezetting 
en door samenvoeging van de 2 orkesten 
ontstond er een compleet orkest van onge-
veer 50 muzikanten en het Highland Or-
chestra was geboren!
De samenwerking kreeg een vervolg in 
2017 met het uitvoeren van 2 uitverkochte 
‘Avonden van de Filmmuziek’ in sporthal 
de Klamp in Andijk.

En nu Hymn of the Highlands. Het idee 
voor dit concert kwam door het jubileum-
concert van Excelsior Andijk. Voor dit 
concert had dirigent Nick Hoogland het 
stuk Windows of the World uitkozen. Dit 
bleek een te groot werk voor die avond en 
uiteindelijk heeft Excelsior alleen het eer-
ste deel gespeeld. Omdat 
de muzikanten het zonde 
vonden om dit stuk al 
weer aan de kant te leg-
gen, kwam het idee om 
het nog een keer op een 
concert voor liefhebbers 
van fanfaremuziek hele-
maal te spelen. Het is ook 
een muziekstuk wat 
vraagt om een uitgebrei-

de bezetting en daarom weer Accordando 
en Excelsior samen als Highland Orches-
tra.
Aangezien Windows of the World van een 
Engelse componist, Peter Graham, is werd 
de rest van de uit te voeren stukken ook in 
die hoek gezocht. Zo kwam het tweede 
grote werk Hymn of the Highlands van 
Philp Sparke in beeld. Dit muziekstuk 
duurt ruim 20 minuten en laat alle facetten 
van een fanfareorkest zien. Het zijn 2 wer-
ken van het hoogste niveau dus een uitda-
ging voor het orkest.
Verder is het concert aangevuld met 3 an-
dere werken die helemaal in het thema 
passen en 3 “vergeten” werken, waaronder 
een euphonium-solo, die goed aansluit bij 
de rest van de stukken.

Als locatie voor het concert is gekozen 
voor de Hiëronymus Kerk in Wognum 
(Kerkweg 1). Een prachtige locatie voor 
een bijzonder concert wat tussen Andijk 
en Spierdijk in ligt. Voor iedereen goed 
bereikbaar.

Aanvang van het concert is 20.00 uur en de 
kerk is open vanaf 19.30 uur. Toegangs-

prijs is laag gehouden zo-
dat een ieder van deze 
mooie muziek kan genie-
ten. In de voorverkoop € 
5,- en vrijdag 14 juni bij 
de entree € 6,-
 
Voorverkoop gaat via de 
website van Excelsior An-
dijk:
www.excelsior-andijk.nl 

HYMN OF THE HIGHLANDS 
door het Highland Orchestra

Huiszwaluwen komen vanuit Afrika naar 
Andijk om hun nest te bouwen. Mogelijk 
aan uw woning. Een tocht niet zonder ge-
varen zoals lijmstokken, geweren op Mal-
ta, zandstormen en woestijn oversteek, ze 
doen het wel. Deze vogels van ongeveer 20 
gram hopen op een veilige broedplaats 
voor hun nageslacht. U heeft vast wel ge-
merkt dat er veel muggen zijn en dat is nu 
juist het voedsel voor deze gezellige kwet-
terende insectenjagers. Een zwaluw vangt 
9000 insecten per dag voor u weg om te 
overleven en zelfs meer als ze jongen heb-
ben. Laat ze alstublieft met rust. Een nest 
verwijderen, ook in aanbouw, is strafbaar 
en kost veel geld als de RUD (Regionale 
Uitvoering Dienst) aan de deur komt.

Overlast? Strooi wat zand op de plaats van 
de uitwerpselen zodat u het weg kunt ve-
gen, de broedperiode is maar kort. Vragen, 
bel 06 1473 4554 of mail: D.Greydanus@
quicknet.nl Douwe Greydanus.

Gevaarlijke trip voor Huiszwaluwen

Foto: Douwe Greydanus

Toen Masja Kreuk hoorde over Kookcafé 
CookAUT!, waar kinderen met autisme 
en/of AD(H)D wekelijks samenkomen om 
te koken en bakken, was ze meteen en-
thousiast. 

Kreuk vertelt: ‘Toen ik thuis kwam met het 
verhaal over kookcafé CookAUT! wilde 
mijn dochter Maud er zo graag naar toe! 
Maar dat kon nog niet; ze had nog geen 
diagnose voor een vorm van autisme. Wel 
zat ze al in een onderzoekstraject hier-
voor.’ Later werd bij Maud dan toch de of-
ficiële  diagnose Autisme gesteld. Kreuk 
weet het nog goed: ‘Maud reageerde met-
een verheugd: “Nu mag ik naar het kook-
café!” We hebben haar aangemeld en 
Maud kon meteen terecht. En wat vindt ze 
het leuk!’ 
 
Lekkers en opstekers 
Maud zit in een groepje van vier kinderen 
van acht tot elf jaar met een professionele 
begeleidster. De kinderen komen uit de 
omgeving, sommigen zitten in Lelystad op 
school en worden na school naar Zwaag 
gebracht om daar naar Kookcafé Cook-
AUT! te gaan. Samen leren ze van alles: 
Samenwerken met elkaar, met elkaar leren 
omgaan, structuur aanbrengen. ‘En wat 
ook leuk is’, licht Kreuk enthousiast toe: ‘op 
het eind van de middag, na het proeven 

van het gemaakte lekkers, gaan ze alles 
nabespreken. De kinderen mogen vertel-
len hoe het is gegaan en ze leren elkaar 
positieve feedback te geven; elkaar een 
opsteker geven. Zo mooi!’
 
Een blij kind!
Kreuk raadt iedereen die een kind heeft 
met een vorm van autisme en/of AD(H)D 
om naar Kookcafé CookAUT! te gaan: ‘De 
kinderen worden er zó blij van. Ze gaan er 
met plezier heen en ondertussen wordt er 
gewerkt aan de doelen die er gesteld zijn.’ 
Kreuk benadrukt nog een andere reden 
om het te willen aanraden: ‘Ook voor de 
ouders is er even een moment voor jezelf. 
Het geeft je even wat ruimte: Tijd voor je-
zelf, maar niet meteen een hele middag - 
of zelfs een dag - je kind weg. Dat vond ik 
zelf namelijk een stap te ver.’ Kreuk geeft 
aan dat haar moederhart sneller gaat klop-
pen als haar dochter weer thuiskomt na 
een middag koken: ‘Je krijgt na afloop een 
blij kind terug, zo fijn! Maud vertelt over 
hoe het was, dat is al leuk. En dan, op de 
dagen dat ze iets lekkers mee heeft, gaan 
we samen proeven. Een mooi moment.’

Kinderkookcafé CookAUT is in Zwaag en 
Enkhuizen actief. Meer informatie over 
Kookcafé CookAUT! vindt u op: www.bu-
roflo.nl

Maud met begeleidster Sylvia.

Maud is blij met Kookcafé CookAUT!

Op zaterdag 1 juni komt de vooraan-
staande Nederlandse Rolling Stones tri-
buteband “Gimme Shelter” naar de 
Schoof voor een weergaloos concert. 
Al jaren lang toeren zij door Nederland 
en daar buiten en laten overal een onuit-

wisbare indruk achter. En nu is Wervers-
hoof aan de beurt! Deze kans kun je niet 
laten schieten. 

Kaarten zijn nu verkrijgbaar via www.
deschoof.net

The Rolling Stones in Wervershoof?!Langs de Middenweg en 
Gedeputeerde Laanweg...
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