
Opvallend werk dat niet met-
een in één categorie te plaatsen 
is. Heldere kleuren en stevige 
quotes kenmerken de kunst 
van Damiët Kuin. “Keuzes ma-
ken kan prettig zijn. Voor mij is 
het een beperking. Ik gebruik 
al die prachtige kunstenaars-
materialen door elkaar. Die 
vrijheid maakt dat mijn kunst-
werken vallen onder de term 
Mixed Media.”

Oorspronkelijk komt ze uit 
Hoogkarspel. Veel van de familie 
woont nog steeds in ‘de Streek’. 
Zodoende werd zij gevraagd om 
te exposeren tijdens de kunst- en 
tuinroute Andijk 2019. “Een 
mooie ervaring. Mijn kunst is 
niet gangbaar en dat roept leuke 
vragen op.”

Deelname Tuinroute
“Mijn oom en tante wonen op 
Andijk en hebben een schitte-
rende grote tuin aan de Gedepu-
teerde Laanweg. Zij hadden dit 
jaar nog geen kunstenaar gevon-
den die de opengestelde ruimte 
wilde gebruiken. Toen vroegen 
zij mij om te exposeren. In mijn 
oude streek, op een prachtige lo-
catie. Ik kwam graag. Ik vind het 
leuk om anderen te inspireren en 
te laten zien wat ik doe.”

Creatief op vele vlakken
Damiët werkt als zelfstandig 

schrijfster. “Ik schrijf onder meer 
brochures, (series) interviews en 
sociale jaarverslagen voor bedrij-
ven. Daarnaast schrijf ik levens-
boeken voor particulieren. Leuk 
en gevarieerd werk, waarbij ik 
creatief mag zijn met taal.” In 
haar kunstwerken speelt taal dan 
ook een grote rol. “Ik gebruik 
vaak tekst of sterke quotes, die ik 

met pen, inkt of bijvoorbeeld 
krijt in een kunstwerk verwerk.”

Mixed Media
De kunstwerken van Damiët zijn 
herkenbaar en kleurrijk. Vaak 
gebruikt ze acrylverf én acrylinkt. 
Verder maakt ze veel gebruik van 
collagetechnieken. “ In de flow 
van het moment pak ik alles wat 

een kunstwerk nodig heeft. Zie ik 
mogelijkheden in een stukje wa-
shitape? Dan zet ik dat in. Bij 
Mixed Media mag alles. Niets 
moet, dus ik voel me vrij om te 
experimenteren.” 

Vingerverf
Damiët woont met haar gezin in 
Purmerend. Haar kinderen knut-

selen graag. “Daarin geef ik ze 
alle ruimte. Van mij hoeven ze 
niet met een kwast te werken. Ik 
schilder zelf ook het liefst met 
mijn vingers. Papier met een 
schaar? Scheuren kan ook. Zo 
ontdekken ze zelf wat ze leuk vin-
den en welke mogelijkheden er 
zijn. Ook in mijn workshops pro-
beer ik mensen altijd uit te dagen 
om buiten de gebaande paden te 
gaan. Creativiteit heeft ruimte 
nodig!”

www.instagram.com/Made_by_
damiet

Op zondag 7 juli organiseert 
Radboud Inline Skating voor 
de 10e keer de Westfriese Om-
ringdijk Skeelertocht. Deze 
bijzondere skeelertocht door 
het mooie West-Friesland en 
over deze monumentale dijk 
staat bekend als een gezellige 
leuke uitdagende tocht met 
prachtig asfalt!

Geweldige tocht!
De afstand van de skeelertocht 
over de hele omringdijk is 126 
km. Voor de degene die deze af-
stand te lang vinden is er ook een 
60 km tocht. Beide tochten wor-
den in een peloton verreden en 
de gemiddelde snelheid is 20-22 
km p/uur. 
Om 8.30 uur is de gezamenlijke 
start van beide afstanden bij de 
kantine van Radboud Inline Ska-
ting in Medemblik. Tot aan 
Hoorn rijden beide ‘groepen’ bij 
elkaar. De 60 km tocht gaat vanaf 
daar weer richting Medemblik. 

Onderweg zijn er een aantal tus-
senstops gepland met eten en 
drinken. 
‘Het is een geweldige tocht door 
West-Friesland en ik kijk er naar 
uit om dit jaar weer mee te doen’ 
zegt Liesbeth Basjes uit Andijk, 
vrijwilliger in de organisatie en 
vaste deelnemer aan de skeeler-
tocht.

Kijk voor meer informatie en 
aanmelden voor de Westfriese 
Omringdijk Skeelertocht op 
www.westfrieseomringdijkskee-
lertocht.nl.

Voor vragen kunt u contact op-
nemen met de organisatie 
via mail adres: 
wo.skeelertocht@gmail.com

Wonderlijke ‘Mixed Media’ van Damiët Kuin
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

Damiët gebruikt vaak acrylverf én acrylinkt. Tekst en foto: Olga de Boer.

GRATIS INLOOP: 
do 20-06 Andijk 

9.00-17.00. 

Puur genieten op skeelers tijdens Westfriese 
Omringdijk Skeelertocht op zondag 7 juli

Een geweldige tocht door West-Friesland. Foto aangeleverd

Boeken, boeken en nog eens 
boeken. Vogelgidsen, romans, 
reisverhalen, kookboeken, ge-
schiedenis, prentenboeken en 
nog veel, veel meer. 

Op zondag 30 juni organiseert 
het IVN in de bezoekerszaal van 
het Streekbos Paviljoen haar jaar-
lijkse boekenmarkt. Tal van 
koopjes, ideaal om nét voor de 
vakantie nog even in te slaan, als 
“leesmateriaal” voor straks in de 
trein, tent of op het strand. 

De verkoop vindt plaats tussen 
14:00 en 16:30 uur en de op-

brengst komt ten goede aan IVN 
West-Friesland. 

Iedereen is van harte welkom om 
te komen grasduinen tussen de 
dozen vol drukwerk, wie weet 
vindt u wel dat ene boek waar u al 
zo lang naar zoekt! 

En mocht u zelf nog iets hebben 
liggen wat u aan de boekenmarkt 
wil doneren, dan kan dat de za-
terdag ervóór, 29 juni, tussen 
13:00 en 17:00 uur (of even bellen 
met 06-18724402 of 06-
52618372, dan worden ze opge-
haald).

Sla je slag op de IVN-boekenmarkt
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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

Zaterdag 22 juni 19.00 uur:
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Gebroken om te delen ”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Truus de Wit-Bakker.
*Allen, die geslaagd zijn  voor 
hun schoolexamens, alsnog van 
harte gefeliciteerd en succes met 
het vervolg.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
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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 
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allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
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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, zondag 23 juni

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. Houtman te Epe

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer
 Organist: Chris Kooiman

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
11.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst

R.K. Kerk, zaterdag 22 juni
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, De Vriendenkring

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur   Simon van Groningen

Toeristenkerk Onderdijk

Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Deze dienst wordt verzorgt door zanggroep Alom  
 voorheen Schakels

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
na het overlijden van onze pa en opa

Wim Hovenga
Al deze belangstelling heeft ons heel goed gedaan.

    Kinderen en kleinkinderen
Juni 2019

Veel dank voor alle belangstelling die wij mochten ontvangen  
na het onverwachte overlijden van mijn lieve zoon, broer en neef

Cor op ’t Land
De vele handdrukken, kaarten, brieven, bloemen, 
bemoedigende woorden hebben ons diep geraakt  

en zijn voor ons heel betekenisvol.

Klaas op ’t Land  
Klaas Sikko op ’t Land
Marijke op ’t Land

Andijk, juni 2019

Wij willen iedereen, die ons gouden huwelijksfeest tot 
een mooie dag hebben gemaakt, bedanken.

De vele kaarten en bloemen, de serenade van Sursum Corda. 
Een dag om nooit te vergeten.

    Jacco en Coba Mantel

Gevraagd:
 
Chauffeur (oproepkracht)
In het bezit van rijbewijs BE
 
Voor informatie en/of sollicitatie:
06-48 34 32 78  of steve@lasbedrijfverhoef.nl

Lasbedrijf Verhoef
Ambachtsweg 5 & 7, 1619 BH Andijk

Aankomende zondag is er een 
open luchtdienst in Enkhuizen. 
Verschillende mensen zullen zich 
laten dopen door onderdompe-
ling in stromend water, zoals het 
ook gebeurde in de tijd van Jezus. 
Degenen die gedoopt worden, 
zullen ook vertellen hoe ze tot die 
keuze zijn gekomen. De doop-
plaats is in het Recreatieoord 
“Het Enkhuizer Zand”, op het 
strand aan de zuidkant van het 

zwembad. Dit is vlakbij de red-
dingspost van de Reddingsbriga-
de. Je kan parkeren aan de Kooi-
zandweg.

Je bent van harte welkom op zon-
dag 23 juni, de dienst begint om 
10.30. Na de dienst drinken we 
koffie met elkaar.

Voor meer informatie: 
www.baptistenenkhuizen.nl

Op zondag 23 Juni om 10.30 uur 
verzorgt Zanggroep Alom een 
Poëzie viering in de Toeristen-
kerk te Onderdijk. Het thema: 
GELOVEN, OP ZIJN WOORD, 
is geschreven door Wilma van 
Ophem. Samen met Kees Ooije-
vaar gaat zij voor in de viering.   
 
Alom heeft flink gerepeteerd in 
de Inzet van   Werenfried, onder 
bezielende leiding van dirigent/
pianiste Marjo Bosch. En de 
zanggroep is erg blij met fluitiste 
Maruska Kuin, die hen muzikaal 
komt versterken op de dwarsfluit.
 
Het thema is gebaseerd op het 

verhaal van Jezus en Zijn leerlin-
gen op de boot, toen er een hevi-
ge storm uitbrak op het meer. Je-
zus bracht wind en water tot be-
daren. Een bijzonder verhaal dat 
gaat over vertrouwen, ook als de 
stormwind ons om de oren 
blaast. Geloven wij Hem op Zijn 
woord?
 
In dichterlijke vormgeving wordt 
op gepaste wijze invulling gege-
ven aan het thema. 

Iedereen is van harte welkom in 
de Toeristenkerk (in dorpshuis 
aan de Sportlaan in Onderdijk) 
op zondag 23 juni om 10.30 uur.

Doopdienst bij het IJsselmeer

Zanggroep Alom  23 juni 
in Toeristenkerk

De collecte van het Epilepsie-
fonds heeft in Andijk € 2137,40 
opgebracht. Een bijzondere pres-
tatie. De opbrengst van de col-
lecte is bestemd voor weten-
schappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren 
van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en indivi-
duele hulp.

Van 3 tot en met 8 juni gingen in 
heel Nederland ruim 20.000 vrij-
willigers op pad om huis aan huis 
te collecteren voor het Epilepsie-
fonds. Omdat epilepsie nog altijd 
niet te genezen is, is geld voor de 
bestrijding hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen die zich 
uit in aanvallen. Iedereen kan op 
elke leeftijd epilepsie krijgen en 
er kan niets worden gedaan om 
het te voorkomen. In Nederland 
leven 120.000 mensen met epi-
lepsie en 30 procent van deze 
mensen blijft veel last houden 
van aanvallen. 
 
Hoe epilepsie ontstaat, is nog 

steeds niet bekend. Er is dus geld 
nodig voor onderzoek. Maar ze-
ker ook voor voorlichting: veel 
mensen weten niets over de aan-
doening epilepsie. Naast het sub-
sidiëren van onderzoek en het 
geven van voorlichting, organi-
seert het Epilepsiefonds vakan-
ties voor mensen met epilepsie. 
Voor veel kinderen en volwasse-
nen is dit de enige mogelijkheid 
om met vakantie te gaan. Ook 
verleent het fonds individuele 
hulp aan mensen met epilepsie. 

Dankzij de steun van donateurs 
en de jaarlijkse collecte is er al veel 
bereikt op het gebied van epilep-
siebestrijding. Maar er is ook nog 
veel te winnen. Helpt u dit jaar 
ook mee? Maak dan een bijdrage 
over op giro 222111 (IBAN: NL83 
INGB 0000 2221 11) ten name van 
het Epilepsiefonds te Houten of 
sms EPILEPSIE naar 4333 (een-
malige gift van € 2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle 
collectevrijwilligers en iedereen 
die heeft gegeven aan de collec-
tant.

Opbrengst collecte 
epilepsiebestrijding €2137,40
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WAT WAS ER EERDER, DE KIP OF HET EI?
Een kip sprak tot het ei: “Wie was er eerder, ik of jij?“ De wijsbe-
geerte mag misschien op deze vraag geen antwoord zien, maar ik 
heb, wat men ook mag zeggen, nog nooit een ei een kip zien leggen! 
Deze mooie uitspraak stond geschreven in het Pluimveemuseum in 
Barneveld. Een aanrader voor jong en oud om eens naar toe te gaan. 

Het ei van Columbus 
Op ons kantoor klinkt vaak de uitspraak: “Ik heb het ei van Colum-
bus gevonden.” Dit is een uitdrukking waarmee men een simpele 
oplossing voor iets moeilijks bedoelt. Daar moet je wel eens een 
tijdje op zitten broeden, maar het is echt genieten als voor de uit-
komst van een complex juridisch vraagstuk, een (relatief) simpele 
oplossing wordt gevonden.  

Specialistenverenigingen
Hoe meer kennis en netwerk je hebt, des te beter gaat het broeden. 
Daarom is ons kantoor lid van verschillende specialistenverenigin-
gen, zoals de Agri-notarissen/VASN, dit is de Vereniging voor Agrari-
sche Specialisten in het Notariaat en de EPN, de verenging van 
Estate Planners in het Notariaat. Deze kennis delen we graag met u. 

GRATIS INLOOP: do 20-06 Andijk 0228-592224 9.00-
17.00. Vestiging Andijk ook iedere zaterdag geopend. 
U kunt ook een op een ander moment in Andijk of 
Benningbroek 0229-591264 een afspraak maken voor 
een gratis half uur bespreking.  

Andrea van Langen

Welstand?

Als u in Medemblik wilt 
gaan bouwen krijgt u vrij-
wel altijd te maken met de 
welstandscommissie, een 
onafhankelijke commissie 

van deskundigen die beoor-
deelt of uw plan past in de 
omgeving. Dit gebeurt op 

basis van regels uit de wel-
standsnota. Deze variëren 

per gebied. Zo gelden in het 
buitengebied andere eisen 
dan bijvoorbeeld in Twisk.

Waarom vrijwel altijd? 
Omdat Medemblik op het 
DEK-terrein, bij het stadje 
Medemblik, zijn eerste wel-

standsvrije gebied krijgt. 
Afhankelijk van de ervarin-
gen in dit gebied komen er 

in de toekomst wellicht meer 
welstandsvrije gebieden bij. 
Dit is in lijn met de nieuwe 

Omgevingswet: meer verant-
woordelijkheden leggen bij 

de inwoners. De raad stelt in 
de komende raadsvergade-

ring de nieuwe welstandsno-
ta vast. Het college van b&w 
stelt hierin aan de raad voor 
om zonnepanelen mogelijk te 
maken in beschermde stads-
gezichten en op monumen-

ten. Het voorstel is om uit te 
gaan van ‘ja mits’ in plaats 
van ‘nee tenzij’. Dat houdt 

in dat er onder voorwaarden 
nu mogelijkheden zijn. Ook 
in de rest van de gemeente 

gelden de nodige regels. Als 
u bouwplannen heeft is het 
handig vooraf de welstands-

nota op te vragen zodat 
u hiermee rekening kunt 

houden. Dit voorkomt pro-
blemen aan het eind van het 
traject. Als wethouder schuif 

ik weleens aan bij de wel-
standscommissie en ik zie dit 
nog regelmatig gebeuren. U 
kunt uw plan echter aanpas-
sen en opnieuw voorleggen, 
overleg is altijd mogelijk en 
uiteindelijk komen partijen 
er meestal wel uit.  “Wilt u 
kijken of in het kader van 
de omgevingswet nog eens 
kan worden gekeken naar 

vermindering van het aantal 
regels in de nota ?” was een 
vraag uit de raad. Uiteraard 

gaan we hiernaar kijken, 
want we willen Medemblik 
niet alleen “mooier” maken 

met ons welstandsbeleid 
maar het kan vast ook wel 

wat eenvoudiger!
 

Andrea van Langen, 
wethouder.

Traditiegetrouw sluit Sursum 
Corda ook dit seizoen weer af 
met een zomerconcert. Dit jaar 
niet bij het dorpshuis, maar op 
het André Voltenplein. Samen 
met de jongste jeugd, die sinds 
januari allemaal in het ‘groot’ or-

kest meespelen, willen we weer 
een gezellig, zomers concert voor 
u neerzetten. Vrijdag 21 juni om 
19.30 uur zitten we voor u klaar 
op het André Voltenplein. U bent 
van harte welkom om te komen 
luisteren!

Dit jaar bestaat Boekshop Josia 
alweer 21 jaar, en dat willen we 
niet ongemerkt voorbij laten 
gaan.

Op 22 juni vieren we feest en is er 
voor alle klanten is koffie of thee 
met taart, en een cadeautje. Bo-
vendien zal er van 10.30 tot 11.30 
een gratis optreden zijn van zan-
geres en songwriter Christie van 
der Stal (34) uit Bovenkarspel.
Christie schrijft Nederlandstalige 
liedjes die geïnspireerd zijn door 
ervaringen in haar leven. 

Haar debuutsingle ‘Storm’ is op 
24 april uitgekomen. Dit krachti-
ge en intense lied schreef de zan-
geres over het zware auto-onge-
luk waar haar man – tevens 
drummer van de band – bij be-
trokken raakte. ”Samen met jouw 
vader reed ik naar de eerste hulp, 
niet wetende hoe ik jou aantref-
fen zou”, zingt Christie. 

Haar man Jos kreeg op 15 febru-
ari 2013 een ernstig auto-ongeluk 
in Venhuizen. Twee mensen kwa-
men daarbij om het leven. Jos zelf 

overleefde het ongeluk ternau-
wernood. Ruim vijf jaar later 
heeft Christie dit lied geschreven 
over haar ervaringen rondom het 
ongeluk, wat ook komt te staan 
op haar debuut CD die de titel 
‘Ontdekkingstocht’ draagt. Tij-
dens haar optreden in de 
boekshop is er een voorinteke-
ning, waarbij elke klant de gele-
genheid heeft om deze prachtige 
CD te reserveren. 

Iedereen is van harte welkom om 
naar Christie te komen luisteren 
in Boekshop Josia aan de Mid-
denweg 77 in Andijk.  

Christie. Foto aangeleverd

Optreden zangeres Christie 
in Boekshop Josia

Een gezellig zomers concert. Foto aangeleverd

Sursum luidt zomer in

•  Electrische installatie keuring
 & Gereedschap

•  Klim materialen keuring

•  Electra en Electronica 
 reparatie/ onderhoud

•  Professionele geluid en 
 omroep installaties.

Service /Onderhoud en Keuringen

                        Service /Onderhoud en                  

               Keuringen 

                        Electrische installatie keuring

                        & Gereedschap ,klim materialen keuring

                         Electra en Elektronica reparatie/ onderhoud

                         Professionele geluid en omroep installaties.

                         

                                                                        

H    E      T
                                                                                                                   Hoogeveen Electra Totaal 

                                                                                                                   Pietersbuur 21 

                                                                                                                   1619Kg Andijk 

                                                                                                                   0646722972

                                                                                                                   hoogeveenelectratotaal@quicknet.nl

H   E   T
Hoogeveen Electra Totaal 
Pietersbuur 21, 1619 KG Andijk 
06 46 72 29 72
hoogeveenelectratotaal@quicknet.nl

Wat is dat nu weer vraagt u zich 
misschien af. Deze aparte bloem 
komtvoor in Nepal, Noord India 
en Bhutan. Cobralelie heeft de 
Latijnse naam: Arisaema ne-
penthoides en lijkt erg op defami-
lie van de aronskelk. Vroeger in 
de VOC tijd werden veel bijzon-
derheden naar Nederland ver-
scheeptdus wie weet was deze 
soort toen hier ook al bekend.De 
vroegste cobralelie  wordt ca. 50 
cm hoog en is winterhard, mits 
de grondwaterdoorlatend is. De 
bloem verschijnt tegelijk tussen 
de twee zichontwikkelende bla-
deren en bloeit ca. 2 - 3 weken. 
Deze donkere lange tong trekt 
insecten aan maar stinkt behoor-
lijk, niet geschikt als kamer plant.
Dank aan dhr. Meyles die mij er 

op attendeerde dat zoiets in An-
dijk staat te bloeien en anders 
fiets je er zo aan voorbij. Douwe 
Greydanus. 

Op zondag 23 juni speelt Tjeerd 
van der Ploeg het tweede orgel-
concert van dit seizoen in de Sint 
Werenfriduskerk te Wervers-
hoof, aanvang 14.30 uur.

Op het programma staan dan 

ook vooral orgelwerken van 
Franse 19e eeuwse componisten:
Büsser, Bonnet, Dubois, Panel en 
Vierne. Het concert wordt afge-
sloten met een improvisatie.
Het concert begint om 14.30 uur 
en de toegang bedraagt E 5,--.

Orgelconcert Wervershoof

Bezorger gevraagd in 
Wervershoof

Voor de wijk;  
Zeeweg t/m de Hoek (molen). 

Meer info p.ligthart@andijker.nl

Foto aangeleverd

Cobralelie
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OMC Andijk Aanhangers is het 
bedrijf van Marco Aalders. Hij 
verkoopt en verhuurt aanhangers 
in vele soorten en maten. “Dit 
bedrijf run ik inmiddels alweer 
bijna 12 ½ jaar. Dat doe ik naast 
mijn fulltime baan bij PWN-T. 
Dat verklaard misschien de ope-
ningstijden. Ik ben bij OMC alle 
avonden beschikbaar en ook op 
zaterdag.”

OMC Andijk is een RDW en 
FOCWA/PACK erkend aan-
hangwagenbedrijf. “Naast ver-
koop en verhuur van aanhangers 
doe ik ook onderhoud aan uw 
aanhangwagens en ben ik een er-
kend keuringsbedrijf dat de 
PACK keuring mag uitvoeren. 
OMC  levert veilige, betrouwbare 
aanhangwagens en boottrailers 
in alle soorten en maten.”

Onderhoud
Een APK keuring voor aanhan-
gers is wettelijk niet verplicht. 
Toch is het zaak om te zorgen dat 
u met de aanhanger veilig de weg 
op kan om schade aan uzelf, aan 
anderen en de te vervoeren goe-
deren te voorkomen. OMC An-
dijk kan alle onderhoudswerk-
zaamheden aan uw aanhangwa-
gens en boottrailers verrichten. 
“In de moderne werkplaats zijn 
alle benodigde gereedschappen 
aanwezig en natuurlijk ik ben een 
gecertificeerd monteur. Het is 

ook mogelijk om een onder-
houdsbeurt te combineren met 
de RAI/PACK-keuring.”

Verkoop degelijke aanhangers
“Ik verkoop nieuwe aanhangers: 
bijvoorbeeld een ongeremde en-
kelasser, 750 KG as, met afneem-

baar kopschot en achterklep. Ge-
galvaniseerd, watervast beton-
plex en een geïntrigeerde mist-
lamp. Ook is het mogelijk uw 
aanhanger door mij  te laten 
voorzien van huif en/of vlakzeil,” 
legt Marco uit. “Naast het huis-
merk, Vlemmix en Weytens aan-

hangwagens leveren wij op aan-
vraag ook andere merken, zoals: 
Hoka, Anssems, Happert, Stark, 
Eduard, EHNZ.” Op de site staan 
ook enkele occasions.

Incidenteel aanhanger nodig
Heeft u iets te vervoeren en bent 

u op zoek naar een bedrijf waar u 
goedkoop aanhangwagens kunt 
huren? Dan bent u bij OMC An-
dijk aan het juiste adres. “U huurt 
bij mij al een aanhangwagen 
vanaf € 2,50 per uur! Een aanhan-
ger met huif, een plateauwagen 
(onder andere te gebruiken als 
autoambulance) of een boottrai-
ler kunt u huren voor een hele of 
een halve dag tegen concurre-
rende prijzen. Bij incidenteel ge-
bruik is dat voordeliger dan zelf 
aanschaffen.” Kijk op de website 
voor actuele prijzen.

Sleutelservice
Ook voor extra sleutels kunt u bij 
OMC terecht. Bij een enkele 
sleutel is het vaak klaar terwijl u 
wacht. “U mag ook de opdracht ’s 
morgens afgeven en het later –
bijvoorbeeld na uw werktijd- op-
halen. Dat kan, want ik ben er 
juist ’s avonds. “
  
Hier vindt u OMC-Andijk
OMC Andijk vindt u aan de Han-
delsweg 31a , 1619 BJ Andijk. Op 
de uitgebreide website www.
omc-andijk.nl vindt u veel infor-
matie en ook de mogelijkheid om 
een aanhanger te reserveren zo-
dat u niet misgrijpt. De ope-
ningstijden zijn door de weeks 
van maandag t/m donderdag 
17.00 tot 18.00 en 19.00 tot 21.00 
uur. Vrijdag en zaterdag 09.00 tot 
17.00 uur en zondags gesloten.

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.

Bij Marco Aalders van OMC Andijk Aanhangers huurt of koopt u voordelig uw aanhanger.  
Tekst en foto: OdB

Bij OMC gaat u met de juiste aanhanger veilig de weg op!
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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.lnchuidverbetering.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

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

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...
... de Westfriese Omringdijk 
skeelertocht voor de 10e keer 

wordt gehouden.

... Jan Corrie heeft gevonden?

… het geen zin heeft om vlak 
voor een rotonde bestuurders 

van een auto op te jagen? 

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen in deze 
krant en online  gratis worden 

geplaatst?

… er op de Sterappel een wit 
met grijse vlekken ras/kat/

poes, geen halsband om heeft, 
zijn of haar baasje kwijt is, en 
dat deze door buurtbewoners  

wordt verzorgd?

... de organisatie van het 
beachvolleybal toernooi een 

dikke pluim verdient!

...Raymond Bakker 
op donderdag 20 juni

50 jaar wordt?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

Open Atelierweekend  
22 en 23 juni van  

11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd,  
Talud 17 te Wervershoof.

Wilt u ons helpen als vrijwillger deze dag? Graag contact opnemen met de evenementen commissie: evenementen@sportingandijk.nl

Op 29 Juni vieren wij bij Sporting Andijk alweer ons 5-jarig bestaan!
En dit willen wij natuurlijk vieren met jong en oud.

Overdag zal Arno Splinter komen met zijn team om ons te amuseren. Met een dozijn aan 
leuke spellen voor jong en oud.

Na het sporten zal er voor de oudere jeugd en senioren ook een heerlijk buffet komen te 
staan. Om je alvast op te laden voor de feest avond die dan alweer voor iedereen klaar staat! 
Tijdens de feest avond komt, coverband 8PM de gitaren swingen de drums vliegen, en laat 

iedereen dansen!

Wij hopen op deze dag iedereen te verwelkomen om samen met ons er een 
prachtige dag van te maken.

Jongste jeugd  09.30 - 12.00 uur
Jeugd   12.30 - 15.00 uur
Senioren   15.00 - 17.30 uur
18.00 uur begint het eten met afsluitend om 20.00uur het feest.

Esther Kouw oprichtster van Le-
ven vanuit rust organiseert op 
dinsdagavond 9 juli GRATIS me-
ditatieavond geïnspireerd vanuit 
de Benedictijnse kloostertraditie. 
Esther wil graag mensen in con-
tact brengen met deze manier 
van meditatie, speciaal voor 
mensen die iets anders zoeken 
dan een mindfulnesscursus of 
yogales. Esther is vier jaar gele-
den in contact gekomen met deze 
manier van mediteren, om meer 
te kunnen leven vanuit rust. De 
Benedictijnse spiritualiteit heeft 
haar veel gebracht. 

Deze manier van mediteren gaat 
over naar binnen keren, naar je-
zelf kijken, je schaduwkanten er-
kennen, accepteren en weer los-
laten. Maar meer nog om te zoe-
ken naar het Hogere, de Almach-
tige, naar God. Want de medita-
tie die wordt beoefend in kloos-
ters heeft zijn wortels in de 

christelijke traditie. Deze avond 
biedt momenten van stilte en be-
zinning.  In de drukte van alledag 
is er niet altijd ruimte voor de 
stilte. Esther zal eerst iets uitleg-
gen over wat haar zo aanspreekt 
in de Benedictijnse spiritualiteit 
om vervolgens een aantal medi-
tatieoefeningen samen uit te voe-
ren. Door de stilte van meditatie 
leer je meer vanuit rust naar je-
zelf te luisteren, te kiezen en aan-
dacht te geven aan wat belangrijk 
voor jou is. De gratis meditatie 
vindt plaats op dinsdagavond 9 
juli in De Kapel, Middenweg 48, 
Andijk. Van 20.00 tot 21.00 uur. 
Inloop 19.45 uur. 

Gun jezelf dit CADEAU  en geef 
je op via: e-mailadres Esther@le-
ven-vanuit-rust.nl.
Bij voldoende belangstelling start 
er na de zomer een meditatiecur-
sus van zes avonden in De Kapel.
www.leven-vanuit-rust.nl

Leven vanuit rust
Op zaterdag 22 juni a.s. staat 
weer onze jaarlijkse Open Tuinen 
Dag gepland. We hebben 5 tuin-
eigenaars bereid gevonden die 
hun tuin open willen stellen.   
Tussen 10.30 – 16.00 uur zijn 
deze tuinen te bezoeken. Dit jaar 
weer een ruim aanbod van tuinen 
in diverse stijlen. Van natuurtuin 
tot pas aangelegde tuin, maar ook 
enkele tuinen die al jaren oud 
zijn. Veel diversiteit aan vaste 
planten, bollen/knollen, heesters 
en bomen. In alle tuinen kunt u 
terecht voor groenadvies.
Hieronder de gegevens van de 
opgestelde tuinen en de bijpas-
sende titel:

1. Younger en Rademaker ‘Van 
onkruid tot tuinkruid’. Nieuw-
straat 10, 1693 AP Wervershoof
2. Frans en Elly de Lange   ‘Jong 

volwassen tuin in volle groei’. S. 
Koopmanstraat 189,   1693 BE 
Wervershoof 
3. Rien en Tiny Commandeur : 
’Leige Dik tuin’. S. Koopmanstraat 
22, 1693 BG Wervershoof
4. Siem van Westen en Sieta Ste-
neker ‘De Zonnetuin’, Streekweg 
196, 1616 AN  Hoogkarspel
5. Ad Kunst  ‘De tuin om de oude 
waterput’, Nieuweweg 120, 1616 
BG Hoogkarspel

Iedere tuin is vrij toegankelijk, er 
is koffie/thee beschikbaar en daar 
ligt ook een routebeschrijving 
naar de andere tuinen. Onze PR-
stand is aanwezig in de tuin van 
Siem van Westen en Sieta Stene-
ker, waar u ook terecht kunt voor 
planten- en groenadvies. Iedere 
bezoeker krijgt een leuke atten-
tie.

Excelsior sluit een mooi muziek-
seizoen af met zo als gebruikelijk 
het Zomeravondconcert.
Op donderdag 27 juni worden de 
lessenaars weer uitgeklapt en de 
stoelen weer klaargezet op het 
plein voor de Buurtjeskerk (res-
taurant Het Kerkje).

Vanaf 19.45 uur kunt u hier weer 
genieten van gezellige muziek.
Komt u ook?Foto aangeleverd

Zomeravondconcert van 
muziekvereniging Excelsior

Open Tuinen Dag 2019 Groei & 
Bloei afdeling Enkhuizen e.o.

Sinds een week een vaste gast in een Andijker tuin. Foto aangeleverd

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

• 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.

JUNI
Donderdag 20 juni
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 21 juni 
• Midzomerfeest met BBQ Dorpshuis Centrum
• Zomerconcert Sursum Corda, 19.30 uur André Voltenplein
Zaterdag 22 juni
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
Zondag 23 juni
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
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.
Vrijdag 4 oktober
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
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. 
• 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
Woensdag 30 oktober
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Vrijdag 1 november 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
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.
Zaterdag 16 november
Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 17 

te Wervershoof. 
Zondag 17 november
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

 

DONDERDAGAVOND 
27 JUNI 

 
 

Wilt u zitten?  
Neem dan zelf een (tuin)stoel mee 

 
www.excelsior-andijk.nl 

 

Zaterdag 
Kampeernacht!
Schrijf je met je vrienden en vriendinnen in voor de 
kampeernacht in zwembad De Weid. Aanstaande 
zaterdag 19:00 uur tot zondagochtend 23 juni aan-
staande is het weer zover! Zwemmen in het donker, 
film kijken, airtrampoline, glijbaan, kampvuur, pan-
nenkoeken en nog veel meer! En zondagochtend als 
afsluiting lekker met zijn allen ontbijten en een 
vroege ochtendduik! Schrijf je vanaf nu in bij de 
kassa van De Weid. De kosten bedragen 15 euro.
Belangrijk voor je ouders; gedurende het hele pro-
gramma is er begeleiding en toezicht aanwezig. Er is 
een evenementenvergunning verstrekt door de ge-
meente Medemblik. De Weid zorgt weer voor grote 
kampeertenten en bij inschrijven wordt een infor-
matieformulier meegegeven met details. Het be-
treft een besloten evenement en de inschrijving 
stopt bij 80 deelnemers.
We hopen jullie allemaal te zien op 22 juni. Tot dan!!

Een nacht kamperen in
22 juni 2019

Varen met het IVN op 
de Streekbos-sportdag
Altijd al willen peddelen (‘suppen’) op het water in 
het Streekbos? Of willen zwemmen? Zin in een 
stukje zeilen? Of in een lesje kickboksen? Wandelt u 
liever? Of heeft u altijd al willen klimmen? Dit alles, 
en nog veel meer, kan op de Open Dag Water & 
Recreatie in het Streekbos bij Bovenkarspel, op zon-
dag 23 juni. 

Tussen 10:30 en 16:30 uur zijn er rond de plas tal-
loze sportieve en recreatieve activiteiten, georgani-
seerd door een keur aan verenigingen. Ook het IVN 
is van de partij, met verschillende gratis vaartoch-
ten door het Streekbos. 

Tussen 12:00 en 16:00 uur vertrekt de fluisterboot, 
mét schipper van het IVN, op gezette tijden vanaf 
de steiger bij het Streekbos Paviljoen; op de klok 
daar staat aangegeven hoe laat precies. De tochten 
duren een half uur en zijn ideaal voor wie, na alle 
activiteit, even tot rust wil komen.

Nieuws of tips?
Mail naar: 

info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Verloren: 
Een meekleurende bril.

Verloren op zondag 16 juni tijdens 
wandelronde op de dijk tussen de 

Molenweg en de Middenweg.

Voor de vinder is er een VVV bon.

K. op’t Land, 591474 / 06 1345 0528

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen namens Dorpshuis Centrum alle vrijwilligers bedanken die een 
bijdrage hebben geleverd aan wederom een succesvol Beachvolleybal toernooi 

Andijk 2019 te realiseren. 
Het was een geweldig en gezellig feest met uiteindelijk fantastisch weer!!! 
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Wegens verbouwing van ons 
magazijn en woonwinkel houden 
wij een spectaculaire leegverkoop 
in ons magazijn te Andijk, 
Handelsweg 18D

Zondag 23 juni 10.00 - 16.00 uur

Maandag 24 juni 10.00 -14.00 uur

Een opruiming van leuke en eigentijdse 
meubelen, verlichting, woondecoraties, 
kussens en plaids voor hele leuke prijzen! 
U komt toch ook even binnenkrijken, 
onder het genot van een kopje koffi e/thee 
of een ijsje van Vivaldi. 

Telefoon 
0228-518991 
06-53277233 

info@woonwinkeltklooster.nl       
www.woonwinkeltklooster.nl

Volg ons ook op:  
Graag tot ziens, 
team ‘t Klooster

MAGAZIJNOPRUIMING

ADVIES - ONTWERP - REALISATIE

INTER I EURPROJECTEN

Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

DOOPDIENST
in het IJsselmeer
ZONDAG 23 JUNI - 10.30 UUR

LOCATIE: Het Enkhuizer Zand
PARKEREN: aan de Kooizandweg

www.baptistenenkhuizen.nl

Hoe heten de vogels die ‘s ochtens zo 
mooi zingen in de tuin? Hoe verhouden 
dieren in de sloot zich tot hun omge-
ving? Wat is het nut van insecten als 
wespen en muggen? Welke invloed heb-
ben wij mensen op ons hedendaagse 
landschap? Hoe hou je alle verschillen-
de soorten bomen uit elkaar? En wat 
zijn paddenstoelen eigenlijk precies?
 
Dit en nog veel meer kunt u allemaal te 
weten komen bij de zogeheten Natuurcur-
sus van IVN-West-Friesland. Ontdek wat 
een bonte verscheidenheid aan verborgen 
dieren hier voorkomt en leer het verschil 
kennen tussen giftige en geneeskrachtige 
kruiden. 

Wist u dat er in onze streken gele soldaat-
jes en landkaartjes leven? En dat hier ju-
dasoren en heksenboter groeit? Welke na-
tuur gaat er schuil achter deze mysterieuze 
namen? En wat leeft, groeit en bloeit er 
allemaal nog meer in onze contreien?

Doe mee aan de Natuurcursus van het 
IVN en word ingewijd in de vele geheimen 
en wetenswaardigheden van de plaatselij-
ke natuur. De cursus bestaat uit theorie én 
praktijk, alles  bij elkaar tien cursusdata 
van 24 september t/m 5 november, en ie-
dereen mag zich aanmelden via cursus-
sen@ivn-westfriesland.nl. 
Voor meer informatie kunt u kijken op 
https://www.ivn.nl/afdeling/west-fries-
land/cursussen of bellen met Astrid Bijs-
ter, 06 25408745.

De wereld waarin wij wonen in West-Friesland

Groenkijkers. Foto: Astrid Bijster
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