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Zaterdag is er bij de Kreupel uitleg over het zeilen in een Optimist of Splash. Foto aangeleverd

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

11-06 Benningbroek

Op zaterdag 8 juni 
van 13:00 tot 17:00 
kan de jeugd van 8 
t/m 18 jaar kennis 
maken met de zeil-
sport. Deze middag 
kan alles je worden 
uitgelegd over het 
zeilen in een Opti-
mist of Splash.  
   
Bij goed weer mag je 
onder begeleiding ook 
zelf een stukje varen in 
een van de Optimisten 
of Splashes.  
   
Iedereen is van harte 
welkom om te komen 
kijken bij WSV De 
Kreupel, Koopmans-
polder 1 in Andijk. 

Aan het einde van het seizoen is 
er weer gestreden om het kampi-
oenschap van  kolfclub  “de Vrou-
wenkliek “. Op de laatste competi-
tiedag, 28 mei, moest iedereen 15 
slagen maken en de degene die 
het hoogst scoort, is de Andijker 
kampioen. Na de koffie met gebak 
gingen 16 dames enthousiast van 
start. Om zes uur werd er ge-
smuld van het chinees buffet dat 
Peter van Cultura met zijn mede-
werkers voor ons verzorgde. Na 
10 slagen waren er tien die rede-
lijk dicht bij elkaar stonden maar 

Marry Boon, Anita Vis en Mari-
anne Mulder stonden stevig bo-
venaan, maar hoe ga je dan met 
de spanning om.en zo gebeurde 
het dat Marry er maar 23 sloeg, 
Marianne 20 en Anita 33 en om-
dat Elly Vink er 42 bijsloeg, ein-
digde ze gelijk met Anita. Na een 
barrage werd Anita tweede en 
Elly derde. En zo werd Lucia van 
de Klashorst, met een laatste serie 
van 42, en een totaal van 122 pun-
ten Andijker kampioen. De win-
naars werden van harte gefelici-
teerd en in de bloemen gezet. 

Jubilarissen bij de Kolfclub
Tijdens deze avond is Lies Hart 
namens de Kolfbond naar Andijk 
gekomen. Iedereen ging snel aan 
het rekenen voor wie zij kwam en 
het was Anita Vis die 25 jaar lid 
van onze vereniging is. Zij ont-
ving de zilveren bondsspeld en 
prachtige bloemen. 

Indertijd werd er bij een 40-jarig 
jubileum een boekje uitgereikt 
maar de Kolfbond heeft dit jaar 
besloten dat deze leden alsnog 
een bondspeld ontvangen en zo 
ontvingenWil Bakker, Aafke Ban-

kert en Elly Vink alsnog een 
bondsspeld ook weer opgesierd 
met prachtige bloemen. Het was 
weer een spannende dag met ver-

rassende uitslagen. Wilt u ook 
een keer komen kijken en mee-
spelen, op de dinsdagavond bent 
u van harte welkom.  

Kampioenen 2019: Elly, Lucia en Anita. Foto’s aangeleverd

Kampioenen en jubilarissen bij kolfclub “de Vrouwenkliek”

Elly, Wil en Aafke, al ruim 40 jaar lid

Anita Vis, 25 jaar lid.
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Het kantoor van De Andijker en Dijkprint is GESLOTEN op:
Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag

Kopij voor de krant van volgende week 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

Zondag 9 juni 10.00 uur: Hoog-
feest van Pinksteren.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest. Thema: “Geest, vuur 
ons aan!”. De collecte is voor de 
Nederlandse missionarissen.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
Maandag 10 juni: 2e Pinkster-
dag: geen viering. 
Zaterdag 15 juni 19.00 uur: 
(i.p.v. zondag).
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
*De collecte met Pinksteren is 
evenals voorgaande jaren be-
stemd voor ondersteuning van 
het werk en welzijn van de Ne-
derlandse missionarissen en ont-
wikkelingswerkers. Van harte 
aanbevolen en dank voor uw on-
misbare steun.
*Mooie Pinksterdagen toege-
wenst!

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

Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

Kerkdiensten, Pinksteren
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur ds. B.H. Steenwijk te Nijkerk 

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp 
16.00 uur ds. G. Heijkamp 
Maandag 10 juni, Tweede Pinksterdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

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

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur  Pastor Ton Heijboer uit Hoorn, 

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
10.00 uur Euch. pastor J. Suidgees, Gemengd koor

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

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
Geen bijbelonderwijs

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

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
19.00 uur  Open Dienst

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk

Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag
10.30 uur Jaap Bönker, muzikale medewerking: 
 Pinkster samenzang

Op donderdag 6 juni zijn onze ouders, schoonouders 
en opa en oma 50 jaar getrouwd

Jaco en Coba Mantel-Wisse

Van harte gefeliciteerd!
We wensen jullie nog vele gelukkige jaren.

Gerard en Sinéad, 
Stefan, Aaron, Ronan, Shane

Christa en Paul, 
Esther, Judith

Jacco en Famke

Paula en Jan

Wij willen iedereen die ons diamanten huwelijksfeest tot een 
prachtige dag hebben gemaakt hartelijk bedanken! 
De vele kaarten, bloemen en bezoekjes, de serenade van 
Sursum Corda, het was geweldig. Een dag om nooit te vergeten.

                     Gerard en Eekje Weverink 

Vorig jaar hadden we een pri-
meur in Wervershoof. Het Zo-
merFestijn, een zomerse dag vol 
activiteiten, markt en gezellig-
heid van het Raadhuisplein tot op 
de Dorpsstraat. 
Dit jaar gaan we dit natuurlijk 
een vervolg geven. We hebben 
toestemming van de gemeente 
om het terrein te vergroten en de 
weg af te zetten vanaf Molen De 
Hoop (Molenweg) tot aan het 
Cafe van Wervershoof op de 
Dorpsstraat.   Samen met het 
team van Molen de Hoop hebben 
we inmiddels al meer dan bijna 
60 standplaatsen en daarnaast 
nog heel veel leuke activiteiten. 
Denk hierbij aan skelterraces, op 
de foto in een stockkar, spijker-
broekhangen, kop van jut, olie-
bollen eten, zweefmolen en zo is 
er nog veel meer te doen. Het 

ZomerFestijn van en voor ieder-
een!  Activiteiten, markt, promo-
tie van bedrijven en verenigin-
gen, kunst, cultuur, vertier, mu-
ziek…. Als we er met z’n allen de 
schouders onder zetten dan kun-
nen we er samen een prachtig 
evenement van maken.
Een kraam huren en jouw waar 
verkopen of promoten en/of 
grond daarbij om een leuke acti-
viteit neer te zetten. Ben je een 
beetje enthousiast geworden 
maar is het moeilijk om iets leuks 
te bedenken? Klop dan bij ons 
aan en we verzinnen samen wat. 
We zijn er ook voor elkaar! Vra-
gen? Schroom niet te bellen! An-
toinet Zwan/ 06-4201 5777
ZomerFestijn: Zondag 30 juni 
2019 van 11.00 tot 17.00 uur
Aanmelden: zomerfestijn@
winkelendwervershoof.nl

Zomerfestijn Wervershoof

Vroeger zei je: “Ik leef zo graag”,
maar je was zo moe van alles, zo moe vandaag.
Op zondag ging je eindelijk rusten.

Dag lieve vriendin, bedankt en welterusten.
Je hebt nu eindelijk je rust gevonden, ons hart is getroffen, 

ook al zie je dat misschien niet.
Je zien lijden en je niet voldoende kunnen helpen.

Dat was ons grootste verdriet.

Komt goed schatje.

    Wilma en Cees
    Sandra en Mario
    Ivonne en Nico
    Gina en Age †
    Martha en Wim

Toch nog onverwacht…. 
We gaan je optimisme, eerlijkheid en vrolijkheid missen.

Dag tante Ineke

Simone en Raymond, Linda en Chris, Chris en Jacolien, 
Paul en Cindy, Marleen en Richard, Astrid en Danny

Vroeger zei je: “Ik leef zo graag”,
maar je was zo moe van alles, zo moe vandaag.
Nu ga je eindelijk rusten.
Dag lieve ma, groet aan Lars, bedankt en weltrusten.
                Niels

Na een intensief en ook moeizaam leven dat werd gekarakteriseerd 
door positiviteit en wilskracht is onverwacht overleden 

mijn lieve moeder en schoonmoeder, onze dierbare zus en schoonzus 
en de moeder van mijn kleinzoons

Ineke Greydanus
 
22 januari 1955                          Andijk                          2 juni 2019

Lars, in liefdevolle herinnering

Niels en Kimberley

Douwe en Janneke

Yde en Menke, in liefdevolle herinnering

Gert-Jan en Ria

en neven en nichten

Annie Visser-Hoekstra

Correspondentieadres:
Niels Visser
Dijkweg 83b
1619 HD Andijk

Ineke is in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk.
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 6 juni tussen 19.00 en 19.45 uur.

Vrijdag 7 juni om 11.00 uur is het afscheid van Ineke in informele sfeer, 
in bovengenoemd uitvaartcentrum, waarna we haar begeleiden naar 
de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk, waar ze wordt bijgezet
in het graf bij Lars.
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NIEUWE REGELS PARTNERALIMENTATIE PER 01-01-2020

Nu is de duur van partneralimentatie als deze is verschuldigd maxi-
maal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels. 
Lees voor huwelijk ook geregistreerd partnerschap. De periode 
waarover partneralimentatie moet worden betaald wordt korter, 
namelijk: de helft van de duur van het huwelijk met een maxi-
mum van 5 jaar.

Er gelden 2 uitzonderingen:
Langdurige huwelijken.
Bent u langer dan 15 jaar getrouwd geweest en uw ex-partner is ten 
hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan wordt de duur van 
de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
Bent u 50 jaar of ouder en 15 jaar of langer getrouwd geweest, dan 
is de maximale duur 10 jaar. Die regel is tijdelijk en vervalt 7 jaar 
na ingang.
Huwelijken met jonge kinderen.
Voor huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar zijn, is de duur van 
de partneralimentatie maximaal 12 jaar.
Schrijnende gevallen. 
Voor schrijnende gevallen is er een hardheidsclausule. Dit betekent 
dat de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde mag afwij-
ken van de wettelijke termijn.
Zelf uw afspraken maken via mediation. 
Natuurlijk mag u nog steeds in onderling overleg afspraken maken 
over partneralimentatie. Ons kantoor heeft ook een mediation-
praktijk en in onze functie van jurist kunnen wij dan ook meteen de 
betreffende akten opstellen. Zie: www.mantelovertoom.nl

GRATIS INLOOP: di 11 juni Benningbroek 0229-591264 en 20 
juni Andijk 0228-592224: van 9-17 en 19-21 uur. Zonder afspraak. U 
mag ook bellen voor een gratis afspraak op een andere dag. 
   

Silva Visser

Vervelen.

Toen ik begon aan deze 
column moest ik lang 

nadenken wat het onder-
werp moest zijn. Klimaat? 
Al zoveel over geschreven 
en een lastig onderwerp. 
Wel of niet zonnepane-
len op agrarisch grond. 

Jeugdwerk? Ja een heel 
goed onderwerp. Na mijn 
vorige column heb ik nog 
een gesprek gehad met de 
wethouder en een amb-
tenaar. Alles komt goed, 

we hebben wat tijd nodig. 
Oké, wij houden het weer 

in de gaten want jeugd 
heeft ons hart en onze pas-
sie. Arbeidsmigranten en 
waar ze moeten wonen? 
Daar zijn verschillende 
mogelijkheden en regels 

voor. Het is een onderwerp 
waar geen eind aan komt. 
De voorspelling is dat we 
nog duizenden arbeiders 

nodig hebben. 
Het lijkt en is dus druk. 

Vervelen is dan goed 
voor ons was laatst op de 
radio. Gewoon even niets 
te doen hebben. Je hebt 
de tijd om eens goed na 

te denken; Waar sta ik nu 
in het leven? Wat zijn de 

plannen voor aankomende 
week? Wat moeten we 

met bovenstaande onder-
werpen. Ook blijkt het zo 
te zijn en bewezen, dat je 
creatiever gaat denken als 

je je verveelt. Zo’n ver-
veelmomentje kan dus heel 
nuttig zijn. De Bijbel zegt: 
“Neem de tijd om eens stil 
te staan bij alle mooie din-
gen die de Heere je geeft.” 
Dus Raad, laten we even 
ons momentje nemen om 

dan weer met alle wijsheid 
en creativiteit de besluiten 

te nemen.

Ik wens u alle wijsheid toe, 
wordt nu: ik wens u een 

goed verveelmomentje toe.

Silva Visser
ChristenUnie.medemblik@

gmail.com

We willen u hartelijk bedanken 
voor uw gift/geschenk(en) en 
verkopen die hebben bijgedragen 
aan een mooi bedrag wat we heb-
ben mogen halen voor de Mo-
zambiquemarkt.
We hebben prachtige artikelen 
gekregen die we mochten gebrui-

ken bij het verkopen van lootjes.
De rommelmarkt/lootjesverkoop 
heeft ruim 1350 euro opgeleverd.
 
Namens de vrijwilligers en Frank 
en Sandra Obdam, HARTELIJK 
BEDANKT!!!!!

Opbrengst Mozambiquemarkt

Ben je tussen 8 en 14 jaar? 
Opgelet!
Schrijf je met je vrienden en 
vriendinnen in voor de kampeer-
nacht in zwembad De Weid. Van 
zaterdagavond 22 juni 19:00 uur 
tot zondagochtend 23 juni is het 
weer zover! De Weid organiseert 
dit hartstikke leuke evenement 
opnieuw: zwemmen, slapen (wei-
nig), film kijken, airtrampoline, 
glijbaan, kampvuur, pannenkoe-
ken; gezellig! En zondagochtend 
als afsluiting lekker met zijn allen 
ontbijten en een vroege ochtend-
duik! Schrijf je vanaf zaterdag in 
bij de kassa van De Weid. De 
kosten bedragen 15 euro p.p.

Belangrijk voor je ouders; gedu-
rende het hele programma is er 
begeleiding en toezicht aanwezig. 
Er is een evenementenvergun-
ning verstrekt door de gemeente 

Medemblik. De Weid zorgt weer 
voor grote kampeertenten en bij 
inschrijven wordt een informa-
tieformulier meegegeven met 
details. Het betreft een besloten 
evenement en de inschrijving 
stopt bij 80 deelnemers.

Hulp gevraagd voor de kiosk!
Er zijn nog wel een paar kassa-
diensten (4 uur en 3 uur ih. week-
end) in te vullen de komende 
weken. Essentieel voor het open-
houden van een openlucht 
zwembad. Zonder kassavrijwilli-
ger kan De Weid immers niet 
open. Kom helpen! Positieve 
sfeer, blijde zwemmers, kinderen, 
zon en plezier om je heen; waar-
om niet? info@deweid.nl

Kampeernacht in De Weid, 22 juni!

Middenin het verkavelde West-
Friese land ligt De Weelen, een 
strook authentieke poldernatuur 
met veel water en riet. En mid-
denin De Weelen ligt de biologi-
sche schapenboerderij Schapen-
streek. Op Eerste Pinksterdag, 
zondag 9 juni, wordt hier van al-
les georganiseerd. Het is scha-
penscheerfeest, en er dartelen 
jonge lammetjes door de stal. 
Wie geïnteresseerd is kan verse 
schapenkaas of schapenijs kopen. 

Vanaf 13:00 uur zijn er vaartoch-
ten met de IVN-fluisterboot 

Wilskracht, onder begeleiding 
van een IVN-gids, kabbelend 
langs de planten en watervogels 
van De Weelen.
        
De boerderij is te vinden aan de 
Gouw 57a in Lutjebroek (let op: 
eenrichtingsverkeer!) en het 
Open Huis duurt van elf uur ‘s 
morgens tot vijf uur ‘s middags. 
Meevaren met de IVN-boot kost 
2,50 euro per (jong)volwassene 
en kinderen tot 12 jaar gratis, met 
dank aan sponsor ABZ Seeds An-
dijk. Iedereen is van harte wel-
kom! 

Mooie waterpartij in De Weelen. Foto: Rob Legro.

Pinkstermiddag bij boerderij Schapenstreek

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Zo’n smederij.

Zo’n smederij was altijd een 
vast punt in het dorp.  Als er iets 
stuk was, of er moest iets aange-
schaft worden, dan kloste zo’n 
bouwer naar binnen en als hij 
zijn boodschap had gedaan, 
bleef hij vaak nog even hangen 
in de smederij, vooral als er nog 
meer mensen waren op dat 
ogenblik. Als je naar huis ging 
zat moeder de vrouw toch op je 
te wachten en die had altijd wel 
een karweitje voor je. Nee dan 
kon je beter maar even in de 
smederij blijven hangen. Bo-
vendien brandde er vaak een 
kacheltje of maakte het smids-
vuur het er lekker warm. Het 
ging vaak over politiek en nog 
vaker over kerkelijke verschil-

len, daar waren ze in Andijk 
sterk in en het was altijd een 
genoegen om al die meningen 
over het aambeeld te horen de-
biteren.

Maar deze keer ging het over 
iets, wat nog heel wat keren zou 
volgen: de prijs van een liter 
benzine. In het begin van de 
zestiger jaren kocht menig An-
dijker zijn eerste auto. Hoofd-
schuddend vertelde Hoogland 
dat de prijs al 50 cent was en het 
eind was nog vast niet in zicht. 
Waar zou dat eindigen? 

Maar Mantel deed niet mee aan 
het gesprek en schudde alleen 
zijn grijze hoofd. Toen de om-
standers vroegen of hij geen last 
had van die prijsverhogingen, 
schudde hij zijn hoofd en zei : 
“Ik tank iedere week voor een 
tientje, dan merk je het niet 
zo…. “

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Wilhelmus Cornelis Klomp (66) komt uit Heemskerk.  
Later woonde hij in Wijdenes. Hij en zijn vrouw zijn nog 
maar kort geleden naar Andijk verhuisd. 

Willem komt uit een gezin waar vaak getekend werd. Zo-
wel zijn vader, zijn zus als broer konden leuk overweg met 
een potlood. “Als kind tekende we vaak dingen na.” Na het 
schetsen met potlood, koos Willem een tijd voor houts-
kool. Hij vertelt: “Totdat ik me realiseerde dat ik kleur 
wilde in mijn werk. Olieverf werd mijn keus en tot op de 
dag van vandaag werk ik daar het liefste mee.”

Olieverf voordeel
De keus voor olieverf was in eerste instantie misschien 
gebaseerd op de keus voor kleur. Maar al snel bleek het 
materiaal heel goed bij Willems techniek en wensen te 
passen. “Het werken met olieverf heeft vele voordelen. De 
kleuren mengen heel mooi, heel natuurlijk. De verf 
droogt heel langzaam, zodat je nat op nat kunt werken, 
ook als je de volgende dag verder wilt gaan. De verf loopt 
niet uit, dus kan heel precies op het doek geplaatst wor-
den. Olieverf is echt mijn materiaal.”

Inspiratie
Zijn eerste olieverfschilderij hangt in de kamer op een ere 
plekje. “Het is een zonsondergang. De weerspiegeling van 
de kleuren in de lucht die je in het water terug ziet blijven 
mij boeien. Dat wilde ik graag eens vastleggen. De natuur, 
met zijn wolkenluchten en woeste golven Daar haal ik 
mijn inspiratie vandaan.” Zelden schildert Willem een 
echt tafereel. “Het is meer dat ik in mijn hoofd een beeld 
vorm van hoe het zou moeten zijn. Een molen langs een 
sloot, daar hoort een bruggetje bij en een bootje in de 
rietkraag. Het zijn geen bestaande plekken, maar wél heel 
herkenbaar.”

Meer tijd voor oude liefde
Hij begon als jochie met tekenen en schetsen en maakte 
als 18 jarige al zijn eerste echte schilderij. Maar lange tijd 

daarna is er weinig meer van de hobby terecht gekomen. 
“Met een gezin en een drukke baan in ploegendiensten 
kwam het er gewoon niet van. Nu de kinderen het huis uit 
zijn en ik van mijn pensioen mag genieten heb ik mijn 
oude liefde weer met volle overgave opgepakt.”

In opdracht
Niet alle schilderijen hebben een plek in huis. “Inmiddels 
zijn het er te veel om alles op te kunnen hangen. Af en toe 
verkoop ik er wel één, dan krijgt zo’n schilderij een mooie 
plek bij iemand anders thuis. Dat vind ik een mooie ge-

dacht. Een schilderij in opdracht is een mooie uitdaging, 
maar ook een lastige. Ik heb een eigen stijl, mijn techniek 
en als iemand dat mooi vindt dan wil ik best in opdracht 
iets schilderen. Het idee moet echter wél bij me passen.”

Voor meer informatie: famklomp@live.nl

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.

Willem Klomp heeft steeds meer tijd om aan zijn hobby te besteden. Tekst en foto: Andijker/Olga de Boer

Willem Klomp laat zich inspireren door de natuur

Meer zien van het werk van Willem Klomp? 

Dat kan vanaf half september tijdens de expositie 
in Het postkantoor/Stadsplein Bovenkarspel.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

06 11 73 88 60 • patty_kooij@hotmail.com

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...
... vrijdag na Hemelvaart 

de jaarlijkse Asonia  
Reünie plaatsvindt?

...paardenpoep net zo 
hinderlijk op de stoep is als 

hondenpoep?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… zaterdag 15 juni 18 beach-
volleybalteams bijeenkomen 
op het strand van Andijk op 

het Dorpshuis plein?

… dat kattenliefhebbers hun 
viervoeter zoveel mogelijk 

binnen moeten houden omdat 
ze anders een gevaar zijn voor 
jonge vogels die nog niet echt 

weg kunnen vliegen?

… dinsdag 11 en woensdag 12 
juni aan de Middenweg 4 een 
inbrengavond is voor de rom-

melmarkt van 15 juni?

… de redactie nog op zoek is 
naar kermisfoto’s van Andijk, 
Bovenkarspel, Hoogkarspel en 
Lutjebroek, en dat ook oude 

foto’s welkom zijn?

… mensen met een bijzondere 
hobby de redactie van deze 
krant altijd mogen bellen of 

mailen?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

“Een prachtig boek, ik zat op het 
puntje van mijn stoel. Je weet de 

lezer gevangen te houden.”

Tijdens het kermisweekend in 
een dorp in West-Friesland wor-
den alle relaties in moordend 
tempo op scherp gesteld. In juni 
brengt Marleen Hartog haar de-
buut uit: de thriller Skoftig. Ont-
moet haar in de bibliotheek Wer-
vershoof.

Skoftig is het thrillerdebuut van 
Marleen Hartog, die eerder drie 
non-fictie boeken schreef. Het 
boek verschijnt op 4 juni 2019, 
tijdens de Spannende Boeken 
Weken. In deze thriller over fa-
miliegeheimen en het maken van 
onomkeerbare keuzes, zoekt 
Hartog de scherpe randjes op. 
Haar prettige schrijfstijl ken-
merkt zich als vlot met direct 
taalgebruik.

Verhaal
Wat gebeurt er als je de controle 
over je eigen leven verliest? Skof-
tig is een snelle thriller over een 
aantal jongvolwassen die zoe-

kende zijn. Wie beheerst de kunst 
om zich werkelijk los te maken 
van zijn verleden? Tijdens het 
kermisweekend in een dorp in 
West-Friesland worden alle rela-
ties in moordend tempo op 
scherp gesteld. En wie raakt ver-
strikt in het web van de toe-
komst? Het is kiezen of verliezen. 
Wie overleeft zijn verleden?

Toegang is gratis en aanmelden 
niet nodig.

Over Marleen Hartog:
Het eerste boek van Marleen 
Hartog (1984) verscheen in 2013. 
Het autobiografische verhaal 
‘Geboren met een schisis – Zo 
moeder, zo zoon’ werd goed ont-
vangen en aanbevolen door pro-
fessionals. Een aantal jaar later 
schreef ze samen met Paul Roo-
zendaal ‘Uit de goot’: “Op een-
voudige maar indringende wijze 
laten ze zien hoe een verslaving 
tot een totale ontwrichting leidt, 
van een persoon maar ook van 
zijn omgeving.” Hartog richt zich 
tegenwoordig volledig op het 
schrijven van thrillers.

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

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

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

Marleen Hartog woensdag 19 juni 
in de Bibliotheek Wervershoof

Geklepper aan de brievenbus 
toen bleek dat door kinderen van 
ongeveer 7 jaareen briefje door 
de brievenbus werd geschoven.
De tekst is duidelijk en een te-
recht oproep dat wij en ook u 
eens naar uwomgeving moeten 
kijken.Elke dag zien wij ook in de 
woonwijk, langs de wegen en 
fietspaden van allesliggen zoals 

van blikjes, plastic en gedumpte 
afval.Moeten nu juist kinderen 
van deze leeftijd ons er op wijzen 
om de rommellangs de straat en 
voor uw huis op te ruimen? Help 
mee om een betere leef omgeving 
te creëren door dat vuil wat er ligt 
opte pakken en laat het niet over 
aan de stille rapers. Douwe Grey-
danus.

Foto Douwe Greydanus

 Bewustwording

Per 1 juli 2019 begint Monica de 
Vast als regiomanager Zeeland 
en Zuid-Hollandse eilanden. Mo-
nica (45) is geen onbekende in 
onze branche. De afgelopen 3 
jaar was zij directeur van Jachtha-
ven Andijk.  Monica heeft zowel 
HBO Vrijetijdskunde als Be-
stuurskunde (master of scienes) 
gedaan en daarmee is zij zeer 
goed geschoold voor deze func-

tie. De afgelopen twee jaar zat 
Monica als vicevoorzitter in het 
landelijk bestuur van HISWA. 
Met het aannemen van Monica 
lopen we alvast vooruit op de fu-
sie van HISWA en RECRON. Zij 
kent de watersportbranche goed 
en kan dus niet alleen voor de 
verblijfs- en dagrecreatie, maar 
ook voor deze tak de belangen 
uitstekend behartigen.

Monica de Vast nieuwe 
regiomanager bij RECRON

Kip legt een ei, maar hoe komt 
het kuikentje er uit? Terwijl de 
boer werkt in het schuurtje, be-
denkt kip allerlei manieren. Gaat 
het lukken?

Maandag 10 juni (2e Pinksterdag) 
houdt poppentheater Blauw-
Blauw, bestaande uit Mychel 
Cornelissen en Judy Bijman, een 
voorstelling (speciaal voor peu-

ters en kleuters vanaf 2 jaar) in de 
IVN-bovenzaal van het Streek-
bos Paviljoen. 

De voorstelling, getiteld ‘In het 
kippenschuurtje’, kost € 2,50 per 
persoon en wordt gehouden in 
twee sessies, de eerste om 14:00 
uur en de tweede om 15:00 uur.! 
Aanmelden: www.ivn-westfries-
land.nl/activiteiten.

Boer Mychel en de kip. Foto: Toos Brink

Kindertheater bij IVN West-Friesland

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

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

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 8 juni
• TV ATLAS, Classis Clinic Tennis door Edwin Elzinga. 13.00 uur
Maandag 10 juni
• Kantoor Andijker en Dijkprint gesloten
Donderdag 13 juni
• Jaarmarkt Andijk
Zaterdag 15 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
• Beachvolleybal, Dorpshuiss Centrum
Zondag 16 juni
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 18 juni                
• KVG Andijk, Fietstocht. Sarto, 18.45 uur
Donderdag 20 juni
• Soos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 21 juni 
• midzomerfeest BBQ Dorpshuis Centrum
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
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 november  
• KVG Andijk, Workshop o.l.v. Gertruud Hartog. Sarto, 20.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 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 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 28-06, 26-07, 23-08, 20-

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

18 teams strijden op het strand van Andijk bij Dorpshuis Centrum
• sportief •  eten en drinken •  gezelligheid •

Moederliefde op het Buurtje. Foto Koos Dol

Langs de weg...

Het winnende team: Hakkie Omhaal. Foto aangeleverd

Donderdag 30 mei werd weer gestreden om de wis-
selbeker tijdens het jaarlijkse Hemelvaart toernooi 
bij Sporting.  Het was een mooie en sportieve dag 
voor zowel de deelnemers alsook voor de suppor-
ters. De belangstelling was als vanouds en na een 
spannende halve finale streden uiteindelijk  de 
teams ‘Hakkie Omhaal’ en ‘ Kaatsheuvel United’ in 

de finalewedstrijd waarna ‘Hakkie Omhaal’  als 
winnend team de beker dankbaar in ontvangst 
mocht nemen van de evenementencommissie.

Het was weer een geslaagd en gezellige dag, dank-
zij- en met alle vrijwilligers, deelnemende teams, 
supporters en belangstellenden.

Hemelvaarttoernooi Sporting Andijk
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Brand bij Keijzer racing

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl

WONEN IN DE MOESTUIN

Een smeulende brand heeft 
maandagavond veel schade aan-
gericht aan het bedrijfspand van 
Keijzer racing aan de Harde 
Grondweg in Andijk. Het risico 
van een grote brand bracht erg 
veel brandweer op de been. De 
onderneming van eigenaar Wil-
lemjan Keijzer is internationaal 
actief met racekarts. Het bedrijf  
heeft voornamelijk aan de bin-
nenkant rook- en waterschade.
Foto’s Douwe Greydanus

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni 
memoreert het Stoommachine-
museum dat het 250 jaar geleden 
is dat de Schotse ingenieur James 
Watt het patent op zijn conden-
sor kreeg. Ook  vieren we het 
150-jarig bestaan van stoomge-
maal ‘Vier Noorder Koggen’, dat 
sinds 1985 onderdak biedt aan 
het museum. 
  
Straattheater                                                                                                                                        
Straattheater Abacus brengt za-
terdag met de wonderlijke 
‘Steamroadsters’ uniek improvi-
satietheater. Spelers, hoog op hun 
mechanisch ‘beest’, showen de 
spectaculaire acts.  Zuchtend en 
knarsend zet het gevaarte zich in 
beweging, dreigend gerommel 
klinkt uit de buik van de dam-
pende machine! Gedurende de 
dag zijn er diverse optredens en 
kunnen bezoekers tussendoor de 
bizarre machines, een mix van 
techniek en fantasie, bekijken.

Stoomsleper                                                                                                                                          
Stoomsleper ss Adelaar komt 
richting het museum opge-
stoomd om zaterdag af te meren 
aan de museumsteiger in het IJs-
selmeer. Zowel zaterdag als zon-
dag maakt de stoomsleper met 
een Triple-expansie stoomma-
chine uit 1925 rondvaarten over 
het IJsselmeer van ongeveer der-
tig minuten. Afvaarten vertrek-

ken vanaf 10.00 uur om het halve 
uur, behalve tussen 12.30 en 
13.30 uur. 

Museumrondvaart door het 
Land van Water en Stoom
Tijdens dit weekend kunnen be-
zoekers ook een vaartocht met de 
Koggevaarder maken. In een 
klein uur neemt schipper Rob 
Smak de passagiers mee langs de 
mooiste plekken rondom Me-
demblik. Rondvaarten vertrek-
ken zaterdag en zondag vanaf het 
museum om 13.00, 14.00 en 
15.00 uur. Per vaartocht kunnen 
bij de Koggevaarder maximaal 20 
en bij de Adelaar 12 passagiers 
mee.

Reserveren is gewenst op 0227-
544732. 
 
Live Muziek                                                                                                                                          
De Compagniezangers uit Me-
demblik verzorgen zondag muzi-
kale optredens en brengen hun 
zeemansliederen ten gehore.

Superstoom! Behalve de stoom-
machines in het museum worden 
buiten in de machinetuin ook di-
verse machines onder stoom ge-
bracht. 

Nederlands Stoommachine-
museum, Oosterdijk 4, 1671 HJ 
Medemblik. Tel: 0227 544732

Jubileumweekend met 
straattheater en stoomsleper
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