
Le  Pedaleur is een vreemde 
eend in de bijt van de wieler-
sport. De club is niet aangeslo-
ten bij de KNWU (Koninklijke 
Nederlandse Wielren Unie) 
maar organiseert reeds vanaf 
1980 zelf zijn wedstrijden. Dat 
zijn er ruim vijftien per jaar; de 
meeste op een afgesloten wie-
lerparcours. Meestal in Hoorn 
(wielerbaan HRTC) of Boven-
karspel (WV West-Frisia). Het 
seizoen voor de ruim vijftig le-
den, afkomstig uit geheel West-
Friesland, loopt van mei tot en 
met september. Tussen half juli 
en eind augustus is er een zo-
merstop. 

Robert Werkhoven uit Andijk is 
bestuurslid en vertelt honderduit 
over het specifieke karakter van 
Le Pedaleur. ‘Het meest bijzon-
dere is dat elk lid de naam van 
een profrenner krijgt toegewezen 
van het bestuur. Mijn zoon heet 
Bas Bardet Werkhoven en mij 
kennen ze als Popovych. Met die 
naam word ik ook aangesproken. 
Ik kan je vertellen dat veel leden 
niet eens de echte naam weten 
van een aantal fietsmaten. Alleen 
hun wielernaam.’ 

Cor van Bijnen 
Met een ferm “Goedenavond 
Pozzovivo” begroet hij het oudste 
lid van de vereniging. Het blijkt te 
gaan om Cor van Bijnen: in een 
ver verleden een gerespecteerd 
amateurrenner. Inmiddels is hij 
62 jaar en draait hij vrolijk zijn 

rondjes mee in het peloton van 
Le Pedaleur. ‘Dat tempo van 
vroeger kan ik niet meer aan. 
Hier kan ik het prima bijbenen.’

Aardig geoefend 
Niettemin ligt de gemiddelde 
snelheid binnen Le Pedaleur be-
trekkelijk hoog. De mannen en 
het enige vrouwelijke lid tikken 
de 40 kilometer - of soms nog 
meer - gemiddeld per uur regel-
matig aan. ‘Het is om die reden 
ook niet gemakkelijk om nieuwe 
leden te werven’, erkent Werkho-
ven. ‘We fietsen op recreanten-
niveau maar je moet inderdaad 
aardig geoefend zijn om mee te 
kunnen komen. Als je per wed-
strijd twee of drie rondjes wordt 
gelapt, ben je het snel zat. Men-
sen die interesse hebben kunnen 

sowieso een keer vrijblijvend een 
wedstrijdje meedoen. Het pro-
gramma staat op onze website. 
Dan kun je ervaren of het wat 
voor je is.’

Stukje worst 
Bij Le Pedaleur gaan prestatie en 
gezelligheid hand in hand. Popo-
vych: ‘We starten met een kop 
koffie en na afloop is er een bier-
tje met een stukje worst. Slagerij 
Ruiter uit Wervershoof sponsort 
elke wedstrijd een worst. Van-
avond rijden we hier op de wie-
lerbaan in Hoorn 90 rondjes. 
Degene die de meeste keren als 
eerste de finish passeert, wint de 
worst. De ongeschreven regel bij 
Le Pedaleur is dat alle deelne-
mers diezelfde avond een stukje 
worst krijgen. Prachtig toch?’ 

Klimtijdrit 
Ook prachtig volgens Popovych 
is het jaarlijkse weekend naar de 
Belgische Ardennen. Dit evene-
ment vindt plaats in het weekend 
van 7 en 8 september. 

‘We verblijven altijd in Stavelot 
aan de voet van De Wanne. Dat is 
een klim die bekend is van Luik - 
Bastenaken - Luik. Daar rijden 
we op de zaterdag een klimtijdrit 
en een eigen ronde in de buurt. 

Op zondag staat er ook een wed-
strijdje op het programma maar 
dat is meer een gezellig ritje. Die 
zaterdagavond kan namelijk 
nogal eens laat worden. Want ik 
zei het al: bij Le Pedaleur staat 
ook het gezellige samenzijn hoog 
in het vaandel!

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. 

Do. 09-07 Benningbroek.

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Le Pedaleur combineert wielrennen met gezelligheid 

De renners van Le Pedaleur verzamelen zich voor de Ster der Beloften op de wielerbaan in Hoorn.  
In het midden: Robert Popvych Werkhoven. Foto: Hoekstra Grootebroek

Alle kinderen weer bedankt voor een gezellige avond en 
nacht met kampvuur, pannenkoeken, opblaasballen, 
nachtzwemmen, levend Stratego, film kijken en natuurlijk 
spijkerbroek hangen! Alle vrijwilligers van De Weid; 
nachtploeg, EHBO, boodschappenhalers, fotografe be-
dankt, huttendorp bedankt voor beschikbare tafels/bran-
ders/banken enzovoort.  Tot volgend jaar!!!
Stemmers op De Weid bedankt!

Meer dan 1.200 euro hebben alle stemmers via de Rabo-
bank Clubkascampagne bij elkaar gestemd. Reuze be-
dankt voor uw hulp bij deze belangrijke actie.

Geef zwemlessen van uw kind een boost!
Maak gebruik van de unieke mogelijkheid om de lessen 
van uw kind tijdens de zomer vakantie een extra impuls te 
geven. Heerlijk in het buitenbad!
Hoe werkt het?
In de zomer wordt zes weken lang een turbocursus gege-
ven voor het A/B diploma. U kiest minimaal drie weken 
die u passen waarin per week drie maal een half uur les 
wordt gegeven in kleine groepjes. Check www.deweid.nl 
voor meer informatie!

Toezichthouders voor buitenbaden gezocht!
In de buitenbaden van Medemblik is altijd een eerste toe-
zichthouder met EHBO en aantoonbare zwemmend red-
denvaardigheid aanwezig. Daarnaast zoeken de baden 
voor drukke dagen extra ogen die niet persé over EHBO 
of zwemmend redden hoeven te beschikken. Dit betreft 
betaald werk en gaat vaak over iets minder uren per dag. 

Lijkt u dit wat? Neem dan even contact op met Elwin 
Houwen voor meer info via 06-1105 5091.Dikke pret met de opblaasballen. Foto’s aangeleverd. Nieuw dit jaar: spijkerbroek hangen!

Kampeernacht De Weid weer reuze gezellig!
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 30 juni 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Aanvaarden”.
De collecte is voor bestrijding 
van alle kosten. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Truus de Wit-Bakker.
*Sterkte voor alle werkers in de 
schuur of op het land met hope-
lijk een goede oogst!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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Daar buiten op afspraak

Nieuws 
of tips? 
info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 30 juni

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur dhr. C. Verkade te Gouda, Tienerdienst

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  leesdienst 

16.00 uur ds. G. Heijkamp 

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur  Ds. Burret Olde uit Zaandam

 Organist: Chris Kooiman

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur John Boekhout

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  Wolter Woning

Toeristenkerk Onderdijk

Sportlaan 10 te Onderdijk

10.30 uur Ds. T.C. Wielsma

 Muzikale Medewerking: Elise Neij (Harp)

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

KOPIJ
Advertenties: tot maan-

dag 12.00 uur 
info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

‘Grijze panters’ gezocht

22 juni 1979 - 22 juni 2019

Meindert en Netty van Dokkum 
40 jaar getrouwd

Lieve (o)pa en (o)ma! Namens de kinderen en kleinkinderen 
willen we jullie feliciteren met jullie 40 jarig huwelijk! 

Wat zijn wij ontzettend trots op zulke geweldige en lieve 
ouders, opa en oma. 

We willen jullie ontzettend bedanken voor al het moois dat 
jullie ons in al die jaren hebben gegeven. 

Wij wensen jullie alle geluk, liefde en bovenal Gods zegen.

Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, 
zo waardevol, en Ik houd zo veel van je 
dat Ik de mensheid geef in ruil voor jou, 

ja alle volken om jou te behouden. 
                   Jesaja 43:4  

Hartelijk dank voor uw medeleven, in welke vorm dan ook, 
na het overlijden van

Jo Bultsma
Het is ons tot steun geweest. 

           De kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Juni 2019

In gedachten ben je bij ons,
Ben je aanwezig elke dag.

We missen je woorden en je lach,
Ooit komt nooit meer.

Lieve lieve Frank
5 jaar verder, we missen je elke dag

Liefs pap, mam, Laura en Mirna 

In de preventiegroep van next-
door.nl was er een bericht over 
hooi op de weg bij een flauwe 
bocht van de Dijkweg in Andijk 
die daar in de nacht van vrijdag 
op zaterdag door jongeren op de 
weg zou zijn gegooid en wat tot 
gevaarlijke situaties kan leiden. 

Daar zou ik aan willen toevoegen 
dat er ook andere plekken zijn 
waar hooi gevaar kan opleveren. 

Zo ligt er bijvoorbeeld hooi op 
het fietspad bij de kruising van de 
Middenweg en de Dijkweg waar 
die de Omringdijk op voert waar-
door ongeveer de helft van het 
fietspad daar niet meer echt vei-
lig voor fietsers te gebruiken is 
zolang het hooi niet wordt weg-
gehaald. En het hooi kan bij een 
stevige wind ook nog eens de 
Dijkweg opwaaien. 
James van der Gulik

Naderend onweer op 19 juni. Foto: Ank de Boer.

Bijzondere luchten...

Van Gogh in de lucht op 21 juni. Foto’s L. Pitcher

Hooi op de weg

Op woensdagochtend (van 8.30 
- 9.30 uur) wordt er door een 
aantal heren gesport en gevoet-
bald in gymzaal de Krimper aan 
de Notaris Steenpoortestraat. 
Zij kunnen daar extra leden ge-

bruiken, de groep wordt wat te 
klein. 
Voor meer informatie bel: 
59 25 20 of 59 70 05.

Kom gewoon eens meedoen!
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Ria Manshanden

Naar een nieuwe economie

Hoe oud zal ik geweest zijn? 
Een jaar of 20? Ik weet het 

niet precies meer. Al vroeg in 
mijn jonge jaren bezigde ik 

de uitspraak als het om poli-
tiek economische zaken ging : 
“De economie van het genoeg” 
i.p.v. van “Economische groei“. 
Nooit heb ik begrepen waarom 

groeicijfers van productie, 
consumeren en winsten zo 

belangrijk waren, terwijl dit 
ten koste ging van allerlei 

kwetsbare zaken als schone 
lucht, water, de natuur en het 
welzijn van mens en dier. Zag 
men het niet, of wilden ze het 
niet zien? Waarschijnlijk zal 

ik in de jaren 70 van de vorige 
eeuw geïnspireerd zijn geweest 
door het Rapport van Rome, 
“Grenzen aan de groei”. Nu, 
jaren later, leven we in een 

tijd waarin begrippen als “Een 
duurzame economie”, “Een 
circulaire economie” en het 

uitgangspunt “People, Planet 
en Prosperity”(de drie P’s) bij 
economische agenda’s steeds 

belangrijker worden. Veel 
bedrijven pakken dit op. Dat 
is mooi en stemt optimistisch. 
Tegelijkertijd zien we, als het 

om uitbreidingen van bedrijven 
gaat, gemeenten huiveren om 
grenzen aan te geven, want 

het is goed voor de werkgele-
genheid, terwijl het ten koste 
gaat van het open landschap, 
het milieu (lichtvervuiling) 
en de rust van mensen in 

woongebieden door steeds 
zwaarder landbouwmaterieel 
en geluidhinder. Daarbij gaat 

het argument van de werkgele-
genheid zeker niet op. Kassen, 

tulpenbroeierijen en andere 
grote bedrijven zijn volledig 

afhankelijk van arbeidsmigran-
ten. Wij pleiten ervoor bij ieder 
verzoek tot bedrijfsuitbreiding 

duidelijker grenzen aan te 
geven. Bedrijven kunnen wel 
groeien, maar anders groeien. 

Groeien bv. in de kwaliteit van 
de arbeidsomstandigheden, de 

producten, het milieu, CO2 
reductie, materiaalgebruik 
en het welzijn van mens en 

natuur. Steeds meer economen 
bepleiten dit ook. 

Wilt u meer hierover 
weten? Kijk dan op de 
site van de Stichting 

“OURNEWECONOMY” 
www.ourneweconomy.nl

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/GLMedemblik                             

HUWELIJKSVOORWAARDEN, 
OOIT NOG WELEENS BEKEKEN?

Liggen uw huwelijksvoorwaarden al vele jaren opgeborgen in een la? 
(Of uw samenlevingscontract of testamenten)? Kort na het tekenen 
daarvan bergen we alles netjes op en kijken er vervolgens niet meer 
naar om. Dat is natuurlijk prima, want het is echt niet nodig om hier 
dagelijks over na te denken. Toch is het wel goed om dat om de 5 jaar 
wel weer eens te doen. Voor huwelijksvoorwaarden kan het van be-
lang zijn omdat deze actief moeten worden nageleefd én uitgevoerd. 
Problemen bij scheiding ontstaan vooral door daarin opgenomen 
verrekenbedingen die niet zijn uitgevoerd. Ook in geval van overlij-
den is het van belang dat er duidelijkheid is. 

Gratis huwelijksvoorwaarden, 
samenlevingscontract en/of testamentencheck 
Ook om andere redenen, zoals besparing van erfbelasting, kan het 
belangrijk zijn om uw huwelijksvoorwaarden, samenlevingscontract 
en/of testamenten weer eens na te laten kijken. Op vertoon van 
deze column kunt u gebruikmaken van een gratis check. In de maand 
juni geldt nog de 10% korting op uw testament(en). 

GRATIS INLOOP:  9/7 
Benningbroek 0229-591264: 
9-17/19-21 uur.  Vestiging An-
dijk iedere zaterdag geopend 
of maak op een ander moment 
in Andijk of Benningbroek een 
afspraak maken voor een gratis 
half uur bespreking.  

Zomerzeilschool
WSV De Kreupel - Andijk

15 juli t/m 26 juli

In de eerste 2 weken van de 
zomervakantie organiseren 
wij zeillessen voor de jeugd 
8-14 jaar. 
Er wordt les gegeven in de 
Optimist en Splash. 
De vereniging heeft 8 Opti-

misten en 5 Splashes ter beschikking. Je eigen Optimist of 
Splash meenemen mag ook. Tijdens deze week krijg je 17,5 
uur (5 dagen x 3,5 uur) zeilles.

De lessen zijn ma /vr van 09:00 
-12:30 uur en van 13:30 - 17:00 uur.
Tijdens de zeillessen wordt er een 
vordering staat bijgehouden. De 
week zal worden afgesloten met 
een zeiltest, als je slaagt krijg je 
een erkent (CWO) zeildiploma.

Voor meer informatie en het inschrijfformulier kijk op:

www.dekreupel.nl/zeilinstructie

Excelsior sluit een mooi muziek-
seizoen af met zo als gebruikelijk 
het Zomeravondconcert. Op 
donderdag 27 juni worden de les-
senaars 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

Op 3 juli van 8.30 t/m 10.45 uur 
organiseert de Kuyperschool een 
sponsorloop voor Stichting Cli-
niClowns Nederland, Vokk en 
het Prinses Maxima Centrum. 

Ruim 250 leerlingen zetten zich 
op die dag in voor het bijzondere 
werk van deze goede doelen en 
kunnen nog meer zieke kinderen 
even vergeten dat ze ziek zijn. 

“Wij vinden het belangrijk dat 
onze kinderen leren om iets 
goeds te doen voor anderen. En 
omdat we allemaal achter het 
werk van deze goede doelen 
staan zijn we heel gemotiveerd 
om een mooi bedrag bij elkaar te 
lopen!”

De hele school in beweging 
voor een lach
De school maakt er een geweldi-
ge en vrolijke actie van.  De afge-
lopen weken zijn de kinderen ac-
tief op zoek gegaan naar zo veel 
mogelijk gulle sponsors. Dat is 
gelukt. Opa’s, oma’s, buren, 
vrienden en familie steunen de 
prestatie. Nu staan de kinderen in 
de startblokken om zoveel moge-
lijk rondjes te gaan lopen voor 
deze  goede doelen.  Ook worden 

deze dag loten verkocht om ge-
weldige prijzen te winnen. Te 
denken aan; High tea voor 2 per-
sonen, taart, paardenworst, thee-
pakket of een gratis knipbeurt en 
nog veel meer…..

CliniClowns
Jaarlijks zorgen 70 speciaal opge-
leide CliniClowns voor afleiding 
en plezier bij meer dan 90.000 
zieke en gehandicapte kinderen 
in ziekenhuizen, thuis, op scho-
len, bij instellingen en online. 

Vokk
Steunt gezinnen met een kind 
met kanker, deze stichting heeft 
ook de kanjerketting ontwikkeld.

Prinses Maxima Centrum
Centrum voor kinderen met kan-
ker, zorgt voor ondersteuning 
van kind en gezin.

Iedereen van harte welkom
Alle sponsors en andere geïnte-
resseerden zijn van harte welkom 
om de leerlingen tijdens de spon-
sorloop aan te moedigen. Want 
zo lopen de kinderen moeiteloos 
nog meer rondjes dan verwacht 
en maken we nog meer zieke kin-
deren blij!

Basisschool Kuyperschool organiseert 
goede doelen sponsorloop

                                                  

        

ABZ Seeds in Andijk is een zaadbedrijf, gespecialiseerd in ontwikkeling van aardbeirassen.
Wij maken de lekkerste aardbeien van en voor de hele wereld.

Trots zijn wij op onze mooie locatie in Andijk en om deze optima forma te houden zoeken wij een

Vaste zaterdagkracht tuinonderhoud

die met  enthousiasme, groene vingers en een verantwoordelijkheidsgevoel onze tuin wil verzorgen.
Ook fitte 60-plussers worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Interesse?
Mail of stuur je sollicitatie naar ABZ Seeds BV, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk.

Of: ingrid.bakker@abz-strawberry.nl
Info: tel. 0228-515280
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Trots zijn wij op onze mooie locatie in Andijk en om deze optima forma te houden zoeken wij een

Vaste zaterdagkracht tuinonderhoud

die met  enthousiasme, groene vingers en een verantwoordelijkheidsgevoel onze tuin wil verzorgen.
Ook fitte 60-plussers worden van harte uitgenodigd om te solliciteren.
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Mail of stuur je sollicitatie naar ABZ Seeds BV, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk.
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ABZ Seeds in Andijk
 is een zaadbedrijf, 

gespecialiseerd in ontwikkeling van aardbeirassen.
Wij maken de lekkerste aardbeien van en voor de hele wereld.

Trots zijn wij op onze mooie locatie in Andijk en om deze optima 
forma te houden zoeken wij een

Vaste zaterdagkracht tuinonderhoud
die met  enthousiasme, groene vingers en een verantwoordelijk-
heidsgevoel onze tuin wil verzorgen. Ook fitte 60-plussers wor-

den van harte uitgenodigd om te solliciteren.

Interesse?
Mail of stuur je sollicitatie naar: 
ABZ Seeds BV, Vleetweg 12, 1619 PR Andijk 
of: ingrid.bakker@abz-strawberry.nl

Info: tel. 0228-515280

Een insect van 8-10 mm met een 
spanwijdte van wel 20 mm trok 
mijn aandacht. Gelijk een foto 
genomen en het bleek na deter-
minatie te gaan om een nacht-
vlindertje die dag-actief is. De 
vleugels zijn doorzichtig vandaar 
de naam glasvleugelvlinder en is 
vooral actief in de middag bij de 
bessen, ribes en of aalbes strui-
ken. Aan de achterkant van het 
lijfje lijkt het op een kwastje. Het 
is een vlindertje die na genoeg 
nauwelijks opvalt hun vliegtijd is 
half mei tot enmet juli. De eitjes 
worden op takken afgezet en de 
rups vreet zich naar binnen om 

daarte overwinteren. Een vrouw-
tje heeft drie gele banden over 
het lijfje terwijl het mannetje er 
vier heeft. Douwe Greydanus.

Foto: Douwe Greydanus

Bessenglasvlinder 
(Synanthedon tipuliformis)

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 26 Pagina 3



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

Sinds 1928 is de familie van Duin al actief in de fietsen-
branche. ‘Mijn opa is ermee gestart, mijn vader heeft het 
overgenomen en ik ben de derde generatie’, vertelt André. 
Samen met zijn vrouw en vaste kracht Edwin runt hij de 
fietsenzaak, gevestigd in Wervershoof. 

Elektrische driewieler 
‘Sinds kort zijn we dealer geworden van de elektrische 
driewieler van het merk Huka. Dit is een makkelijkere 
fiets voor mensen met evenwichtsproblemen zodat zij 
ook weer met plezier de weg op kunnen.’ De fietsenhan-
delaar vertelt dat ze proeffietsen hebben zodat men een 
rondje kan proberen. ‘De Huka fiets heeft twee opties, 
men kan kiezen voor twee wielen achter en één voor maar 
ook andersom.’ Daarnaast is het mogelijk om een bestaan-
de fiets aan te passen met zijwielen voor volwassenen. 
‘We kunnen passend advies geven in dat soort mobili-
teitsfietsen.’ 

Samenwerking 
De ondernemer werkt samen met fysiotherapeut Dik 
Bakker om mensen weer opnieuw te leren fietsen. ‘Onder 
begeleiding van Dik gaan de mensen dan oefenen, vaak 
lukt dit en dat is natuurlijk erg mooi. Hij heeft al veel 
mensen geholpen.’  

Merken
In de winkel staan de bekende merken, zoals Gazelle, 
Sparta, Batavus en Cortina. ‘Er zitten ook sportievere 
modellen en opstapmodellen tussen voor een mooie prijs, 
bijvoorbeeld voor de jeugd die ver fietsen om naar school 
te gaan.’ Sinds kort is ook de ‘VANDIJCK’ fiets toege-
voegd aan het assortiment. ‘Dit is een fiets met een gro-
tere accu, je kan er meer kilometers mee maken en hebt 
dus meer waar voor je geld.’ 

Service
Het bedrijf is er al heel wat jaren voor de mens. ‘We staan 
altijd klaar voor onze klanten en denken graag mee met 
een aanschaf of een reparatie. Daarnaast ruilen we in, zo-

dat de klant een mooie korting heeft bij aanschaf van de 
nieuwe fiets.’ Ook biedt de fietsenwinkel een ophaal- en 
thuisbrengservice aan. ‘We bieden graag een snelle en 
vakkundige service!’ 

Verhuur
Naast de verkoop bieden ze ook een verhuurservice aan. 
‘We hebben elektrische fietsen, tandems, speciale kinder-
tandems en kinderfietsen voor de verhuur. Vaak zijn het 

toeristen die wat komen huren maar ook mensen in de 
omgeving waarbij de familie op visite is en ze de omge-
ving willen laten zien.’ 

Op de website www.andrevanduintweewielers.nl kunt u 
meer informatie vinden of u kunt natuurlijk langsgaan bij 
de winkel aan de Zeeweg 43 in Wervershoof. 

Voor vragen kunt u bellen naar 0228-58 36 59. 

André van Duin begonnen met verkoop elektrische driewieler

Bij André van Duin staat een proeffiets voor u klaar. Foto: KD/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.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
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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***
Ze zijn er weer !! Heerlijke nieuwe 

Aardappelen. Handgeraapt. 
Diverse Soorten. Jan&Tineke van 
der Jagt Middenweg 39 tel 593245     

 

Wist u dat...

... Excelsior morgenavond weer 

het buitenconcert verzorgt op 

het plein voor de Buurtjeskerk 

om 19.45 uur?

… er ook op de Kleingouw veel 

te hard wordt gereden?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online gratis worden 

geplaatst?

… de Industrieweg geen hon-

denuitlaatplaats is waar uw 

hond zijn- of haar behoefte 

kan doen?

… op pagina 2 van deze krant 

de grijze voetbalpanters 

versterking vragen?

Waar de Nederlandse leeuwin-
nen donderdag nog met gemak 
de Canadezen het nakijken ga-
ven, daar hadden de leeuwen en 
leeuwinnen van de Bangert vrij-
dag moeite om een punt te halen 
met volleyballen. 

Afgelopen vrijdagavond, de dag 
van de langste dag en de kortste 
nacht (en de kortste tijd om een 
wedstrijd te winnen?!) stond de 
jaarlijkse volleybalavond gepland 
van het team van de Bangert te-
gen de ouders.
Zowel het team als de ouders 
hadden te maken met een aantal 
debutanten. Dat pakte voor het 
team van de ouders goed uit, bin-
nen zeer korte tijd hadden ze een 
paar setpoints te pakken. Sportief 
als onze Andijker Ouders zijn, 
werden de teams gemixt en werd 
de wedstrijd voortgezet in een 
andere samenstelling. Om ieder-
een een kans te geven een set te 
winnen, vond er daarna nog een 

wisseling plaats. 
De ouders hadden veel suppor-
ters meegebracht, die hen volop 
kwamen aanmoedigen. Maar 
stiekem juichten ze natuurlijk 
ook wel een beetje voor hun juf of 
meester.

De sportieve avond werd afgeslo-
ten met een gezellige nazit in 
school. Daar werden al plannen 
en tactieken besproken voor hoe 
we het volgend jaar kunnen aan-
pakken. 
Dat is voor ons, als Bangertteam 
prachtig om te horen. Dat er uit-
gekeken wordt naar een voortzet-
ting van deze mooie traditie.
Wie weet met nog meer debutan-
ten, die na het lezen van dit arti-
kel ook aangejaagd worden om 
volgend jaar mee te willen doen
Het team van de Bangert wil alle 
ouders en kinderen die bij deze 
avond betrokken waren, bedan-
ken voor de gezelligheid en spor-
tiviteit. 

Op zaterdag 22 juni zijn we met 6 
personen o.l.v Fred Weel vogel-
kenner en lid van KNNV afd. 
Hoorn / West Friesland en schip-
per Jan Timmerman  gevaren. 
Deze excursie was gekocht op 
veiling Sarto.  

Allereerst een kennismaking met 
de andere kopers en daarna koffie 
met gebak in het havengebouw.
De tocht zou eigenlijk op 15 juni 
zijn gehouden maar vanwege de 
weersomstandigheden was deze 
een week verplaats. Daarna zijn 
we opgestapt op de boot “Heen 
en Weer‘’ om vervolgens onder 
prima omstandigheden in onge-

veer een uur te varen naar het ei-
land. Op de vogeltoren hadden 
we een mooi uitzicht over de ei-
landen en kregen van Fred Weel 
een prima uitleg over verschil-
lende vogels die er leven en broe-
den en hun jongen groot bren-
gen. Het voedsel bestaat uit in-
secten, visjes maar ook uit jonge 
vogels die door andere soortge-
noten  wordt gegeten maar ook 
dit is natuur. Na de excursie kre-
gen we een lunchpakket wat pri-
ma verzorgd was  en was het weer 
tijd om naar het havengebouw  te 
varen. Het was een leerzame ex-
cursie en een mooie tocht.
Cor Kreuk

Teams van de Bangert en de ouders. Foto aangeleverd.

Bangertleeuwinnen en leeuwen 
zien winst aan zich voorbij gaan

Verslag veilingkoopje

Jan-Arie Groot werd op 
10 juli 1948 geboren in 
Andijk aan de Schoolweg 
3. Hij was de zoon van 
Jan-Arie Groot en Gijs-
bertje Groot-Berga en 
kwam uit een gezin van 6 
kinderen. Zijn vader had 
een eigen bedrijf en zijn 
moeder zorgde voor het 
huishouden. Op zondag 
gingen ze twee keer naar 
de Gereformeerde Kerk 
in Andijk. Dit klinkt als 
een typisch gezin uit An-
dijk. In de jaren ‘60 ‘70, 
was het heel belangrijk 
om trouw te zijn aan de 
kerk, maar ook de jonge-
rencultuur kwam op. Veel 
jongeren, die uit waren 
op progressie, zetten zich 
af tegen de oudere gene-
ratie die veel conservatie-

ver was. In Andijk waren 
deze invloeden in zekere 
mate ook te merken, wel-
licht niet zo extreem als 
in de stad, maar hij was 
aanwezig.

Jan-Arie maakte zijn ei-
gen keuzes in die tijd. 
Hoewel hij bleef geloven 
in God, werd hij wat mo-

derner in de manier van 
geloven.

Een geschenk uit de he-
mel
Toen Jan-Arie 18 jaar was 
ontmoette hij Alie Burger 
in het Dorpshuis, waar 
zij toen werkte. Jan-Arie 
was gelijk helemaal weg 
van Alie, wat aanvanke-
lijk niet geheel wederzijds 
was. Maar de aanhouder 
wint en na vele avonden 
tot middernacht wach-
ten tot Alie klaar was met 
werken, kwam er dan 
toch een relatie. Alie had 
al een dochter, Els, uit 
haar eerste huwelijk met 
Joop Swagerman. Joop is 
overleden in 1966. 

Vervolg op andijker.nl

Biografie Jan-Arie Groot (1948-2012)  
De Andijker waarbij opgeven geen optie is.

Eva en Sanne Haak zitten op het Martinuscollege in Grootebroek en zitten in 
VWO 5. Zij hebben naar aanleiding van een opdracht die de geschiedenisdo-
cent heeft opgegeven een biografie geschreven over de opa van Eva, Jan-Arie 
Groot. Onderdeel van de opdracht is om het gemaakte werk te publiceren in 
een krant. Jan-Arie woonde zijn hele leven lang in Andijk, dus vandaar dat we 
een gedeelte van de biografie publiceren in de Andijker. De gehele biografie 
vindt u op: www.andijker.nl.

Vos houdt huis op Dijkweg 285

In de vroege ochtend van 18 juni zijn 5 kippen en een haan opgegeten 
door (vermoedelijk) een vos in de achtertuin van Dijkweg 285.  

De bewoners stuurden ons een bericht (met foto) om eigenaren van 
loslopende kippen te waarschuwen. Foto aangeleverd.

(Tuin)Vrijwilliger gevraagd!! 

Op de Piet Kistemaker in Andijk een beschermde woonvorm met 18 appartementen en een 
groepswoning. 

Zijn wij in het bezit van een prachtige moestuin en een pluktuin en een kas. 

Deze tuinen hebben veel aandacht nodig en wij zouden heel graag een ervaren 

tuinier als vrijwilliger erbij willen hebben, om alles er zo mooi en schoon mogelijk en 

laten uitzien en als ondersteuning bij het planten en zaaien. 

Hou je van tuinieren en vind je het leuk om ons  minimaal 1 dagdeel in de week (of meer, als je wilt) 

te komen helpen? 

Bel dan naar Marijke Schartman, tel.nr.: 0625157550. 

(Tuin)Vrijwilliger gevraagd!!
Op de Piet Kistemaker in Andijk staan een beschermde woonvorm 
met 18 appartementen en een groepswoning.

Wij zijn in het bezit van een prachtige moestuin, een pluktuin en een kas.
Deze tuinen hebben veel aandacht nodig en wij zouden heel graag een erva-
ren tuinier als vrijwilliger erbij willen hebben, om alles er zo mooi en schoon 
mogelijk uit laten zien en als ondersteuning bij het planten en zaaien.

Hou je van tuinieren en vind je het leuk om ons 
minimaal 1 dagdeel in de week (of meer, als je wilt) te komen helpen?

Bel dan naar Marijke Schartman, tel.nr.: 06 25 15 75 50.
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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 27 juni
• Zomeravondconcert Excelsior, plein Buurtjeskerk, 19.45 uur
Zondag 30 juni
• Zomerfestijn Wervershoof - 10.00 - 17.00 uur

JULI
Wonsdag 3 juli
• Sponsorloop Kuyperschool - 8.30 - 10.45 uur
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 

17 te Wervershoof.
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 november  
• KVG Andijk, Workshop o.l.v. Gertruud Hartog. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 20 november
• Vrouwen van Nu Andijk-West, ????? door onze leden?????, 20.00 

uur, Cultura
Vrijdag 22 november 

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 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 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Na het zonvergoten succes van vorig jaar gaat het 
Zomerfestijn op 30 juni in de herhaling. Nu nog 
ruimer opgezet. Vanaf Molen de Hoop tot aan 
het Kerkelaantje is er volop gezelligheid in Wer-
vershoof. Meerdere winkeliers openen hun deu-
ren op deze zomerse zondag.
Tussen 11.00 en 17.00 is er een grote markt en volop 
activiteiten voor jong en oud. 

Slenteren, deelnemen en genieten
Slenter langs de vele kramen, neem een kijkje in een 
echte brandweerauto, ga spijkerbroekhangen, koop 
verse aardbeien, vang vissen of ga behangen bij de 
behangwinkel. Strijk neer op een zonnig terras voor 
een hapje en een drankje terwijl de kinderen zich 
vermaken in de attracties op het Raadhuisplein. 

Ook kunnen bewoners langs de route op de stoep 
hun overbodige huisraad verkopen. Verdienen uw 
spulletjes een tweede leven? Het Zomerfestijn biedt 
een uitgelezen mogelijkheid.

Hobbymarkt bij de molen
Bij Molen de Hoop staan kramen met onder andere 
sieraden, breiwerk met spinnenwiel, betonnen tuin-

beelden,  bestekkunst en keramiek, bloemenkunst 
en lijsten en decoraties van knopen zoals lampen-
kappen en schilderijtjes. 

Demo’s en workshops
Ontdek de borduurmachine om logo’s en teksten op 
kleding, handdoeken, slabbetjes e.d. te borduren en 
een vliegsimulator van Modelvliegclub Pegasus. Of 
neem deel aan een schilderworkshop. Er zijn ook 
gidsen aanwezig voor een interessante rondleiding 
door de molen. In de Vang en op het terras kunt u 
terecht voor een kop koffie met taart of een drankje. 

Kinderactiviteiten en atttracties
Langs het hele traject is er volop vertier voor kinde-
ren. Activiteiten op de markt en bij diverse winke-
liers, attracties op het Raadhuisplein en activiteiten 
bij de molen zoals het skelteren en ringsteken op 
het parkeerterrein van De Moel, het maken van 
anti-wespen parasolletjes, poffertjes bakken en 
springen op het springkussen.

Kortom: genoeg te doen, te beleven, te zien en te 
horen op dit Wervershoofse Zomerfestijn. Graag 
tot ziens op 30 juni!

Met een enthousiast publiek, dat van alle kanten aan kwam lopen, hebben we een geslaagd zomerconcert 
kunnen geven. Bedankt daarvoor! We wensen jullie een heerlijke zomer toe en gaan zelf ook genieten van 

een zomerstop. Met na de zomer hele leuke optredens in het verschiet, zoals het Westfriesland Muziek 
Festival en het muzikale toneelstuk Scrooge. We hopen u dan weer te zien!  

Collage: Koos Dol/De Andijker

Zomerfestijn in Wervershoof op 30 juni

Een maand na het succesvol ver-
lopen NK valt er weer 3 dagen te 
genieten van skeelerwedstrijden 
in Wervershoof en Medemblik. 
Van 28-30 juni komt een grote 
groep jeugd tot 18 jaar uit België, 
Denemarken, Finland en Duits-
land om de strijd aan te gaan met 
de rijders van Radboud Inline-
Skating en andere Nederlandse 
clubs. 

Doelstelling van het toernooi is 
om de jeugd te leren aan een ge-
varieerd sportief toernooi deel te 
nemen. Hierbij doet de jongste 
categorie pupillen 4 t/m Junioren 
A mee. Onze jongere rijders 
(vanaf circa 6 jaar) kunnen op 
deze wijze van hun oudere club-
genoten veel leren. 

Zaterdag wordt er een loterij ge-
houden met dank aan de mid-
denstand van Wervershoof en 
Medemblik voor het verstrekken 
van mooie prijzen. 

Op zaterdag wordt na 18:00 ook 
de spectaculaire 1uurs race gere-
den. Dit is een aflossingswed-
strijd (relay) waarbij alle teams 
gezamenlijk starten en proberen 
zoveel mogelijk ronden te rijden 
in het uur. Deze wedstrijd staat 
los van het skeelertoernooi en 
hieraan zullen ook senioren wed-
strijdrijders en recreanten mee-
doen. 
Wilt u ook meedoen met een 
team? 
Kijk dan op www.1hourrace.nl 
voor meer info.  

Internationaal SkeelertoernooiKlein begon hij langs de weg 
naast zijn huis. Hij plaatste een 
kar met een aantal hortensia’s 
en zette een geldbakje ernaast. 
“Dat kraampje liep steeds be-
ter! Mensen kwamen terug van-
wege de kwaliteit van de plan-
ten, de service en voor advies,” 
vertelt Cees Veenbrink. “Het is 
een heel dankbare plant. Met 
een klein beetje onderhoud 
trakteert hij elk jaar weer op 
een enorme bloemenzee.”

Koperen jubileum
De bloemisterij aan de P.J. Jongs-
traat heeft nu iets te vieren. De 
Hortensia bestaat deze maand 12 
½ jaar. “Een koperen jubileum 
noemen ze dat, maar een ‘bloem-
rijk’ of ‘geurig’ jubileum zou ons 
beter passen,” grappen de sympa-

thieke eigenaren. Voor klanten 
hebben we bij aanschaf van een 
hortensia een leuk cadeautje. 

De jubilerende bloemisterij vindt 

u aan de PJ. Jongstraat 70, 1614 
LG Lutjebroek. Voor bestellingen 
en vragen kunt u contact opne-
men met 0228 520 217. 
www.dehortensiagroothandel.nl

Bloemrijk feestje voor Hortensiakoning Cees Veenbrink

Zomer met Sursum 

Het Andijks Gemengd Koor is op 
zoek naar alten en bassen, maar 
uiteraard is iedereen is welkom. 
Onze dirigent is Margreet Drijver 
en Edwin Hinfelaar de pianist. 
Het repertoire is heel divers: alle 
genres in alle talen.
 

We repeteren op maandagavond 
in het gezellige Cultura om 20.00 
uur. Dus kom gerust eens luiste-
ren en meedoen, je eerste kopje 
koffie of thee staat klaar en is 
gratis.
www.andijksgemengdkoor.nl

Bezorger voor De Andijker
gevraagd in Wervershoof

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

Meer info p.ligthart@andijker.nl

Wie zingt er met ons mee?

Cees en Wilma Veenbrink. Foto: Olga de Boer.
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De ultieme feestavond voor Andijk en omstreken 
wordt op vrijdag 5 juli 2019 voor de 14e keer ge-
vierd. De Avond van Andijk is ook dit jaar een feest 
van herkenning voor bezoekers aan het festivalter-
rein aan de Kleingouw in Andijk.

In en om de Rheino’s Fresh Partyground, zal vanaf 
17:00 uur tot 21:00 uur weer allerlei activiteiten en 
vermaak zijn voor de kinderen. Na deze activitei-
ten gaan de beste Fortnite spelers de strijd aan in de 
Rheino’s Partyground op groot scherm! De 
winnaar gaat naar huis met een mooie prijs.

Op de piramide zal de band Milestone de be-
zoekers van de Avond van Andijk van harte 
welkom heten. Deze vijfkoppige rock/pop 
coverband brengt de beste classic rock num-
mers en gouden ballads. 

In de Rheino’s Fresh Partyground opent Claude uit 
Enkhuizen. Hij wist, tijdens The Blind Auditions 
van The Voice Kids, vier stoelen om te laten draaien 
met zijn versie van het nummer Papaoutai. 

Daarna zal niemand minder dan Maan de bühne 
van de Rheino’s Partyground betreden. Maan zette 
haar eerste stappen in de muziekwereld in het TV-
programma The voice of Holland, dat ze glansrijk 
won in 2016. Wat volgde is inmiddels bekend en ze 
is niet meer weg te denken uit de hitlijsten. 

Onze eigen volkszanger Roy Verlaat opent de main-
stage en komt een feestje bouwen met de beste 
meezingers van eigen bodem.

Marsha & Friends brengt als eerste op de Avond van 
Andijk een ode aan Fleetwood Mac. Beleef een van 
de meest invloedrijke rockgroepen aller tijden tij-
dens de Avond van Andijk.

Dan is het de beurt aan Van Dik Hout. Ze vieren 
hun 25-jarig bestaan op de Avond van Andijk! In 
1995 en 1996 stonden Martin Buitenhuis en zijn 
mannen al op Dijkpop en komen nu terug naar 
Andijk met de klassiekers ‘Stil In Mij’ en ‘Alles Of 
Niets’. Dat wordt meezingen dus! 

Natuurlijk zijn de Locals weer van de partij 
en sluiten de mainstage in stijl af. Dit jaar 
brengen ze het beste uit de 70-ties. Cree-
dence Clearwater Revival, Led Zeppelin, 
Bob Marley, Tina Turner, Stevie Wonder, 
ABBA, Rolling Stones, Eagles, Queen, en 
nog veel meer. 

De Avond van Andijk. Het uitje voor het hele ge-
zin! Dit jaar zijn er nog meer leuke activiteiten bij 
de Avond van Andijk dan vorige jaren. Dat betekent 
nog meer plezier en vermaak. Zo is er een interac-
tieve circus speeltuin, een Caravan escape room, 
Stormbanen, springkussens en je maakt kans op een 
Meet en Greet met niemand minder dan Maan!

Dit jaar is Speelvlooien aanwezig bij de Avond van 
Andijk hier kan jij ontdekken of jij een waar circus 
artiest bent! Kan je goed steltlopen of ben jij toch 
echt de Clown van de groep? In de circusspeeltuin 
kan je dit allemaal ontdekken! 

We hebben een Escape Caravan, maar durf jij 
naar binnen? Het verhaal luidt als volgt: ‘Je her-
kent het wel. Je bent op een camping en je ligt lek-
ker te chillen in je tent of caravan. Ineens komt 
het in je op, je moet naar de wc! Helaas zit er 
geen wc in je mini caravan maar gelukkig staat er 
wel een op de camping. Dan kom je er plots achter 
dat de deur van je caravan op slot zit, wat nu… en 
je moet zo nodig! Op dit moment is er maar 1 ding 
wat je kunt doen, 1 ding dat je nog kan redden van 
een catastrofe. Ga op zoek naar de wc-rol met de 
bijbehorende sleutel om zo snel mogelijk de caravan 
te verlaten om te gaan… ach je begrijpt het wel.’

Ook zijn er dit jaar weer vele springkussens en 
stormbanen. Voor de echte waaghalzen is er dit jaar 
een Base Jump waar je 4 meter naar beneden springt! 
En alsof dat nog niet spannend genoeg is er ook weer 
een mega stormbaan. Dit jaar is de stormbaan maar 
liefst 23 meter lang en kan je dus volop klimmen, 
kruipen, springen en glijden over alle obstakels. 

Er is dit keer ook een mega Twisterspel dus zorg dat 
je getraind bent en dat je behendiger en leniger ben 
dan de rest! Dan wordt jij misschien wel DE twister-
winnaar van de Avond van Andijk 2019! 

Voor de allerkleinsten is er een 
piratenspringkussen waar ze 
rustig van de glijbaan kunnen 
glijden of met de mini obstakels 
kunnen spelen. 

Natuurlijk kan je je dit jaar ook 
weer laten schminken. Word 
je de mooiste prinses van de 
avond of verander je in een pi-
raat? Ga je met al je vrienden 
of wordt je de beschermer van 
je beste vriendin. Het kan alle-
maal bij de Avond van Andijk! 

Maan

Van Dik Hout

Voorgaande jaren werd Rheino’s 
Partyground altijd afgesloten met 
lokale DJ helden. Dit jaar kun 
voor de beste DJ’s uit de regio te-
recht bij de Jupiler stage. Groove 
Policy, Job Prins en R&T gaan 5 
juli hier een feestje bouwen.

Dijkpop vindt dit jaar op 6 juli 
plaats en is inmiddels strak uit-
verkocht. Voor tickets voor De 
Avond van Andijk (op 5 juli) kun 
je nog terecht op www.deavond-
vanandijk.nl of bij Primera An-
dijk en Rheino’s. 

CLAUD 
FLEETWOODMAC 
FORTNITE 
GROOVEPOLICY 
JOBPRINS 
JUPILERSTAGE 
MAAN 
MEETANDGREET 
MEEZINGERS 
MILESTONE 
PARTYGROUND 
SCHMINKEN 
SPEELVLOOIEN 
SPRINGKUSSENS 
TWISTERSPEL 
VANDIKHOUT 
ZOMER

WIN EEN MEET & 
GREET MET MAAN

Mail het goede antwoord (voor 4 juli a.s) 
naar info@dijkpop.nl en win een meet & greet 

met Maan na haar optreden.

 L E P S R E T S I W T H E

 T N F C G N J P F T E C M

 E O O H R E O R D U S A E

 T T R M O I B I N O M M E

 Z S T I O O P N U H E D T

 O E N N V O R G O K E O A

 M L I K E L I K R I Z O N

 E I T E P V N U G D I W D

 R M E N O L S S Y N N T G

 J U P I L E R S T A G E R

 O P V R I E I E R V E E E

 D U A L C P J N A D R L E

 M A A N Y S A S P G S F T
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