
Tijdens de 35e editie van de Nati-
onale Oldtimerdag die gehouden 
werd in Lelystad werden Ank en 
Fred de Boer uit Andijk tot win-
naar uitgeroepen. Over hun auto, 
een Stutz uit 1928, was de jury 
het snel eens. “Het is ook een 
plaatje, met die grote neus en 
enorme koplampen,” zegt Ank. 
Deze opvallende kenmerken zijn 
zeker niet het enige waar Fred 
voor viel toen hij de Stutz aan-
schafte. 

Ank en Fred waren met hun old-
timer op het evenement aanwe-
zig en hadden zich gekleed naar 
de periode. Ze waren een opval-
lend mooie verschijning en dat 
heeft menigeen kunnen aan-
schouwen. “De combinatie viel in 
de prijzen en naast de wisselbe-
ker en een plaquette kregen we 
ook nog een grote fles champag-
ne en een oorkonde.”

‘Roaring Twenties’
Tijdens de oldtimerdag was het 
thema ‘de Roaring Twenties’. 
Deze periode is vanaf ongeveer 
de Eerste Wereldoorlog tot aan 
de Wallstreet Crash. De tijd van 
grote namen zoals Coco Chanel 
en Christian Dior. De periode 
van korte rokken en diepe decol-
letés voor de dames en voor de 

heren de kenmerkende gleuf-
hoed. De dans die in die periode 
ontzettend populair werd was de 
Charleston. “Als je zo’n dag heen 
gaat probeer je aan het sfeertje bij 
te dragen.”

CarArt Deel 1
Tijdens het event kochten ze een 
boek. Op de front van het boek 
‘CarArt1’staat het embleem van 

de Stutz uit Andijk. “Tenminste, 
net zo één,” vertelt het echtpaar.  
“De man die het  boek heeft ge-
maakt is de hele wereld overge-
vlogen om de emblemen van de 
vele koetswerkerbouwers te kun-
nen fotograferen. Vorig jaar kon-
den wij helaas niet in Lelystad 
aanwezig zijn door een reparatie 
aan de auto. Waren we er wél ge-
weest, dan had onze Stutz op 
front gestaan!”

Embleem op de kap
Een mythische vrouwenfiguur 
siert de oldtimer van familie de 
Boer. De vrouw heeft een cobra 
om haar hoofd. “Hieraan herken 
je de koetswerkbouwer. De mees-
te koetswerkerbouwers hadden 
destijds hun eigen embleem. Te-
genwoordig heeft elk merk zijn 
eigen teken, maar dat is veel alge-
mener.” 

Speciale gelegenheden
De Stutz wordt gebruikt voor 
evenementen en activiteiten die 

speciaal zijn voor de familie. “Een 
lieve tante meenemen in de Stutz 
voor een ritje door de regio doen 
we graag. Of we gaan samen er-
gens een ijsje eten,” vertelt Ank. 
“Verder gaan we naar evenemen-

ten als wij het gevoel hebben dat 
we daar tussen zouden passen. 
We gaan echter niet naar elke 

georganiseerde activiteit, we ma-
ken daarin bewuste keuzes. We 
verhuren de auto ook niet voor 
speciale gelegenheden van ande-
ren, we zijn geen bruidsautover-
huur of zo,” vult Fred voor de 
duidelijkheid aan.

Tijd, geld en liefde
Het hebben van een oldtimer 
vraagt veel tijd, geld en liefde. 
Gelukkig is Fred goed op de 
hoogte van de technische details 
van de motor én kan hij ook het 
uiterlijk zelf verbeteren of repa-
reren. “Met een auto zoals de 
Stutz rijd je niet even langs een 
onderdelencentrum en pakt drie 
nieuwe tandwielen van de plank. 
Alles doe en maak ik zelf, of ik 
zoek een bedrijf dat mij kan hel-
pen het gewenste onderdeel pre-
cies na te maken van het origi-
neel. Gelukkig hebben we met 
deze auto momenteel geen gedoe 
en kunnen we voorlopig heerlijk 
genieten van onze ritjes in deze 
prachtige auto.”

Familie F.J. de Boer in de prijzen met Stutz
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

Ank en Fred de Boer vielen in de prijzen met hun Stutz. Tekst en foto’s OdB

GRATIS INLOOP: 
di 09-07 Benningbroek 

9.00-17.00 uur. 

vrijdag 5 JULI 

Fam. De Boer op het evenement in Lelystad. Foto aangeleverd

Het motorkampembleem waaraan met de koetswerkbouwer herkent.
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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 7 juli 10.00 uur: 
Eucharistieviering met de 
Vriendenkring voorganger: pas-
tor P. Piets. Thema: “Vrede aan 
dit huis”. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Overleden: Truus de Wit-Bakker.
*De vakantieperiode is aange-
broken en daardoor staan de 
parochieactiviteiten ook op een 
laag pitje.
Maar in het weekend is er wel 
een viering en dan bent u natuur-
lijk van harte welkom!

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 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

Kerkdiensten, zondag 7 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. H. Poot te Groningen

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Pastor Gert Scholten     
 Avondmaal, Organist: Andrew Orme 

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor P. Piets. De Vriendenkring

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur   Arno van Engelenburg

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Theo Riet
Muzikale Medewerking: Marianne Logothetis en Daniël de Vries

Een hand, een woord, een gebaar doen je zo goed,
als je iemand, die je liefhebt, verliezen moet.

Wij bedanken iedereen voor de steun, troost en 
warme belangstelling tijdens de ziekteperiode en na het overlijden 

van mijn lieve man, onze geweldige vader en opa

Peter Nijman

Het geeft ons de kracht om door te gaan, 
samen met alle mooie herinneringen.

  
Wilma Nijman, Marc en Leonie, Moniek, Ella en Ed, Lisa 

en de kleinkinderen

Andijk, juli 2019

Bedankt voor de bloemen, de vele kaarten en 
uw warme medeleven bij het verlies van Sijtie. 
Het heeft ons goed gedaan.

Jaap, Kees, Rian, Ron

Jurre, Jinte, Mike, Jolijn

Sijtie van de Gruiter – Breure
* Dinteloord  02-02-1937 † Hoorn  05-05-2019

Ken Hem in al uw wegen,
en Hij zal uw paden recht maken.

                                     Spreuken 3:6

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo 
lang mochten behouden, geven wij kennis van het overlijden van 
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Maria Mellema - Stoutjesdijk
weduwe van Berend Mellema

16 maart 1922 27 juni 2019

 Jurjen en Gina
  Niels en Anne-Céline
  Linda en Léon
   Thiago, Gavino

 Cees en Joke, Marja in herinnering
  Stef en Kathalein
   Stan, Fem
  Joyce en Richard
   Iris, Lieke, Thijs
  Inez en Johan
   Luuk, Sil

 Ingrid

Correspondentieadres:
Dijkweg 63
1619 HC  Andijk

De begrafenisplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Wij bedanken de medewerkers van Sorghvliet
voor de jarenlange liefdevolle verzorging van moeder.

Gevraagd: Bollenpellers/-sters voor direct
 Leeftijd vanaf 15 jaar
 
 Reageren op tel.nr. 06-12 27 43 20

Fa. N. A. de Wit en Zn.
Cornelis Kuinweg 44, Andijk

Als u nabij een waterpartij loopt 
moet u niet verbaasd opkijken 
wanneer plots deze wit zwarte 
vogel luid zijn eigen naam roept 
“kluut-kluut”, terwijl deze op u 
afvliegt. 
Het is een mooie steltloper ge-
naamd Kluut. Wanneer deze 
roepend over vliegt betekent het 
dat er jongen in de nabijheid lo-
pen. Zoek dekking, roept deze er 
is gevaar! Als u toevallig de jon-
gen al in beeld heeft ziet u hoe 
snel ze weg duiken in de beschut-
ting van riet of hoge vegetatie. 

Door met hun gekromde snavel 
in ondiep water maaiende bewe-
gingen te maken halen ze voedsel 
uit het slik en dat allemaal op de 
tast. 
Hun voedsel bestaat voorname-
lijk uit wormpjes, garnalen, in-
sectenlarven, ook wel slakjes, 
schelpdieren etc. soms ook plan-
tenzaden.
Overwinteren doen ze in Zuid-
west-Europa en Noordwest-Afri-
ka, maar door de opwarming 
overwinteren ze steeds vaker in 
Nederland, Douwe Greydanus.

Opgewonden

Vliegende kluut. Foto: Douwe Greydanus
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ALS IK NIET HELEMAAL MEER KOEKOEK BEN
Het is geen officieel spreekwoord, maar een vaker gebruikte zin als 
iemand wat wil regelen voor het geval men niet meer in staat zou 
zijn zelf dingen te regelen. Dat kan via een levenstestament. We heb-
ben hierover sinds 2010 veel informatie gegeven. Het regelt zaken op 
medisch- vermogensrechtelijk gebied (uw huis, bankzaken, verzeke-
ringen e.d.). Door het zelf te regelen kan een bewind via de kanton-
rechter worden voorkomen.

Spreekwoorden met de koekoek 
“Dat dank je de koekoek” luidt de uitdrukking. Met de koekoek be-
doelt met de duivel. “De duivel moge je erom halen dat dit zo is”, 
oftewel: ‘je vertelt onzin’, ‘ik geloof er helemaal niets van’ of ‘ik wil er 
niets mee te maken hebben”. De oorspronkelijke uitdrukking is 
‘Loop naar de koekoek’. Vroeger sprak men het woord duivel niet 
graag uit, maar verwees men naar hem met koekoek, Joost (‘Joost 
mag het weten’), de drommel (om den drommel niet) en ratsmodee 
(naar de ratsmodee gaan, van het Jiddische nooch der Aschmedaj, 
‘naar de duivel’). 

Vanwaar de koekoek en niet een ander dier? 
De koekoek is in de oud-Noorse mythologie een aan de god Thor 
(ook wel Donar genoemd) gewijde vogel. Kennelijk zagen mensen 
destijds overeenkomsten tussen deze Noorse god en de duivel. On-
der invloed van het christendom werd de ‘heidense’ koekoek syno-
niem voor de duivel.

LAATSTE GRATIS INLOOP VOOR DE ZOMERVA-
KANTIE: di 9/7 Benningbroek 0229-591264. U kunt op 
beide vestigingen altijd een afspraak maken voor een 
gratis half uur bespreking.  

Judith Berkhout

Zoals jullie weten wordt er 
veel financiële druk gelegd 

op de gemeente. Zo ook 
op de jeugdzorg. Wij heb-
ben een aantal presentaties 
gehad, waarbij een over de 
doeltreffendheid samenwer-

king Jeugdhulp. Wat mij 
opvalt is dat er vanuit de 

gemeente op een bepaalde 
manier wordt gehandeld als 
er iets moet worden uitge-

zocht. Zo wordt er vaak een 
extern bureau ingeschakeld 
om tot conclusies te komen 
of een rapport op te stellen. 
Daarin komt dan te staan 
hoe het in werkelijkheid 

in elkaar zit. Zo’n rapport 
bestaat dan uit zo’n 60-70 
pagina’s. Dit kost tijd; het 
moet worden gelezen, we 

moeten er wat van vinden, 
we moeten er over verga-
deren en puntje bij paaltje 
komt het erop neer dat als 

we het goedkeuren, we aan-
geven dat de gemeente op 

de juiste weg is. Eigenlijk als 
je het er niet mee eens bent 
is het zonde van het werk, 
maar als we het er wel mee 
eens zijn dan geven we toe 

dat we dit een goede manier 
vinden. Naar mijn idee kost 

dit veel geld en meestal 
weten de mensen van de 

werkvloer heel goed waar de 
knelpunten liggen. Ik denk 
dat het geld wat uitgegeven 
wordt aan externe bureaus 
beter uitgegeven kan wor-

den aan meer mensen 
inzetten bij de wijkteams, 
WMO. Zij krijgen binnen 
welke problemen er zijn. 

Omdat er zoveel hulp nodig 
is, ontstaat er een wachtlijst 
en daardoor worden de pro-
blemen alleen maar groter. 

Mensen worden niet meteen 
geholpen, daar waar het 
juist erg nodig is. Begrijp 
mij niet verkeerd, ik weet 
gerust wel dat het allemaal 

niet zo makkelijk gaat. 
Maar wij zien in ons werk 
geregeld situaties, waarbij 
elke dag op de bank er een 
teveel is. Er wordt gekeken 
naar het budget en niet het 
individu. Samenwerken is 

belangrijk, laten we daar de 
focus op leggen. Dit geld 
niet alleen voor de zorg 

maar voor elke organisatie 
en vereniging. Kijken hoe je 
elkaar kunt helpen ipv naar 
je eigen kijken of met een 

vinger naar de ander wijzen.  

Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

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

!  

Trimsalon Jonker viert de 
maand juli het 1-jarig bestaan. 

Begonnen vanuit de bijkeuken 
heeft eigenaar Patricia Jonker 
1 juli 2018 officieel haar zaak 
geopend aan de 
Kleingouw 123 in Andijk. 

Dit heugelijke feit wil ik niet 
ongemerkt voorbij laten gaan 
en daarom krijgt elke betalende 
klant in de maand juli een leuke 
“goodiebag” cadeau.

Kleine, maar ook 
grote honden.

Het welzijn van de 
hond staat voorop. 

Trimsalon Jonker 
trimt alle honden voor 

€ 35,-. 

Puppytrimmen 
€ 20,-. 

Nagels knippen 
€ 5,-. 

Trimsalon Jonker
Kleingouw 123
1619 CJ  Andijk  
06 – 14 11 35 04 

www.trimsalonjonker.nl

Handbal is een snelle en fysieke 
sport waar veel doelpunten val-
len. Het is niet alleen fantastisch 
om naar te kijken, maar vooral 
om te doen! In Noord-holland is 
handbal erg populair, maar het 
aantal handballende jongens en 
mannen neemt steeds verder af. 
Een goede reden voor de hand-
balverenigingen in de regio om 
de handen ineen te slaan en er 
samen voor te zorgen dat hand-
bal ook populair wordt onder 
jongens.

Het Nederlands Handbal Ver-
bond en Team Sportservice heb-
ben verschillende handbalvereni-
gingen in West Friesland bij el-
kaar gebracht om samen een plan 
te bedenken hoe we handballen-
de jongens kunnen behouden en 
nieuwe jongens kunnen aantrek-
ken.

Handbalverenigingen Hauwert, 
VVW, Spartanen, Blokker, West-
friezen, SEW en DTS hebben de 
koppen bij elkaar gestoken om 
zich hiervoor samen sterk te ma-
ken. Uit dit samenwerkingsver-
band kwam als eerste prioriteit 
om ervoor te zorgen dat jongens 

enthousiast worden over hand-
bal. Met de zeven handbalvereni-
gingen is er gelijk actie onderno-
men en is er een mooi evenement 
uit voortgekomen:

Zaterdag 6 juli wordt er een gra-
tis handbalclinic met aansluitend 
een toernooi georganiseerd voor 
jongens in de leeftijd 9 t/m 15 
jaar. Dit evenement zal plaatsvin-
den om 14 uur op de Westrand in 
Wervershoof. Dit is zowel voor 
jongens die al op handbal zitten 
als voor jongens die nog nooit het 
spel hebben gespeeld. Het zal een 
leuke en sportieve middag wor-
den waarbij aandacht wordt be-
steed aan techniek, snelheid en 
kracht. 

Hierbij is de eerste stap gezet om 
jongenshandbal weer op de kaart 
te zetten en we hopen dat er 
meerdere handbalverenigingen 
zullen aansluiten bij dit samen-
werkingsverband.

Informatie 
Wil jij meedoen met de handbal-
clinic en toernooi op 6 juli, dan 
kun je je aanmelden via west-
friesland@handbalhelden.nl. 

Handbalverenigingen slaan handen 
ineen voor jongenshandbal

Verenigingen werken samen om jongenshandbal populair te maken.

Gevonden: ING bankpas
Op dinsdag 25 juni is er op de Middenweg (t.h.v. André Vol-
tenplein) een ING bankpas gevonden. De naam die er op 
staat is E. Brylski.

De pas kan opgehaald worden op de redactie van de Andijker 
(geopend van 9.00 – 13.00 uur) op de Industrieweg 1 te An-
dijk. Er dient wel een identiteitsbewijs getoond te worden 
waar dezelfde naam op staat.

Gevonden: kindersandalen
Lichtbruine kindersandalen maat 28 op de Vooroever
Informatie bij de redactie van de Andijker: info@andijker.nl.
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Bij Toolstra Bouwbedrijf b.v. 
bent u aan het juiste adres als u 
vrijstaand wilt wonen in een 
groot en luxe woning met uit-
straling. “In Andijk en ook op 
vele andere plekken in ‘de 
Streek’ staan al diverse wonin-
gen die wij hebben mogen rea-
liseren. Als je hoort dat mensen 
er hun  ‘thuis’ hebben gereali-
seerd  en dat alles volledig naar 
wens is geworden  -hun dro-

men zelfs overstijgt- dan weet 
je dat je het goed gedaan hebt.”

Het bouwteam van Toolstra 
heeft  veel ervaring in het bou-
wen van vrijstaande woningen. 
“Kwaliteit, service en duurzaam-
heid staan bij ons voorop en 
klanttevredenheid is vanzelfspre-
kend.” Toolstra b.v. bouwt traditi-
oneel, dat wil zeggen dat veran-
deringen soepel en direct in het 

bouwplan kunnen worden aan-
gebracht. Toolstra b.v. bouwt, 
begeleidt en regelt het voor u. 
“Door een nauwe samenwerking 
met u als klant kunnen al uw per-
soonlijke wensen worden meege-
nomen in het bouwplan.”

Tool en Broekstra
Arjan Tool en Paul Broekstra 
hebben beide lange tijd ervaring 
opgedaan bij diverse bouwbedrij-

ven. “Ruim 11 jaar geleden heb-
ben we besloten samen verder te 
gaan en ons eigen bedrijf op te 
starten. De namen werden sa-
mengevoegd en zo ontstond 
‘Toolstra’. We zijn inmiddels uit-
gegroeid van een klein startend 
bedrijf tot een serieuze partner in 
de bouwwereld. Toch zijn wij 
klein genoeg gebleven om korte 
lijnen te kunnen hanteren en dat 
heeft vele voordelen,” vertelt Ar-
jan Tool.

Nieuw- en verbouw
“U kunt bij ons terecht voor vol-
ledige nieuwbouw, van een eerste 
plan en lege kavel tot aan de rea-
lisatie van u droomwoning. Ook 
de verbouw van uw bestaande 

woning, aanbouw of dakopbouw 
is bij ons in vertrouwde handen. 
Uiteraard staan wij er voorin dat 
alles zorgvuldig wordt uitgevoerd 
met de juiste prijs en de hoogste 
kwaliteit.”

Uw droomplan
Zoveel mensen, zoveel wensen. 
“Met onze ervaring, vakman-
schap en de wijze waarop wij 
bouwen kunnen wij u helpen uw 
‘droomplan’ te verwezenlijken. 
Ons team van vakmensen zet 
zich dagelijks in om met de juiste 
voorbereiding tot een reëel plan 
te komen en het huis van uw 
wensen neer te zetten op de door 
u gewenste locatie. Ook al een 
nieuwe plek op het oog? We den-
ken graag met u mee!”

Vraag het ons
Mocht u vragen of bouwplannen 
hebben neemt u dan gerust vrij-
blijvend contact met ons op voor 
informatie of een kennisma-
kingsgesprek. 

U vindt Toolstra Bouwbedrijf b.v. 
aan De Zwaan 19, 1601 MS En-
khuizen. 

Een afspraak maken kan via tele-
foonnummer 0228-350990 of  
e-mail info@toolstra.nl

Familie van Velzen, met v.l.n.r. Liza, Patrick, Stephanie en Thyme,  
hebben hun huis aan de Krokus 8 ook door Toolstra laten bouwen.

Toolstra bouwt deze woning in plan Mantelhof.  
Op de foto Daniël Vertelman en uitvoerder Paul Broekstra.

Met Bouwbedrijf Toolstra van ‘goed plan’ tot ‘mooi wonen’

Arjan Tool toont een van de vele soorten dakpannen. Foto’s Koos Dol

Diverse soorten stenen met lichte 
of donkere voeg. 
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Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl

WONEN IN DE MOESTUIN

De Zwaan 19 
1601 MS Enkhuizen
0228-350990

www.Toolstra.nl

Vrijstaande woningen 
vanaf € 167.00,- excl. grond 

incl. lucht- en warmtepomp installatie

Meer informatie of een vrijblijvende 
offerte incl. schetsontwerp,  

neemt u dan contact met ons op!
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Een verhaal uit de praktijk.

Auto ongeluk 
“Ik heb ruim drie jaar geleden een auto ongeluk gehad. Het was een frontale 
botsing waarbij iemand mij met 80 kilometer per uur aanreed”, aldus cliënt 
Klaus Wiechmann. Klaus is sinds die tijd aan het revalideren en Werner 
ondersteunt hem hierbij. “We zijn bijna familie”, lacht Klaus. 
 
Klaus werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en direct naar het zie-
kenhuis gebracht. Daar bleek dat hij een gecompliceerde beenbreuk had 
opgelopen. De verwachting was dat de revalidatie een half jaar tot een jaar 
zou duren, niets bleek minder waar. 

Operatie en revalidatie 
Klaus werd geopereerd en schakelde de hulp van Werner in om te starten 
met zijn revalidatie. “Ik was al eerder bij Werner geweest en wilde graag dat 
hij me nu ook zou begeleiden. Eerst kwam hij bij mij thuis want ik kon zelf 
nog geen kant op en hier deden we voorzichtig oefeningen. Toen het wat 
beter ging kwam ik zelf naar de praktijk en hier ben ik nu twee keer per 
week”, aldus Klaus. 

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.

Klaus en Werner gaan het verdere herstel met vertrouwen tegemoet.  
Foto: KD/De Andijker

Ook voor revalidatie bent u bij Praktijk Andijk aan het goede adres
Helaas ging het herstel niet zoals gehoopt. Het 
bot van Klaus bleek niet aan te groeien, achteraf 
zat er teveel ruimte tussen. Na diverse operaties 
was er nog weinig vooruitgang en bij Klaus zakte 
de moet in zijn schoenen. “Werner en ik train-
den hard om de spieren er omheen sterk te ma-
ken maar als het bot niet aangroeit schiet het 
niet op.” 
 
Weer geopereerd
Afgelopen februari is Klaus nogmaals geope-
reerd. Het ziekenhuis heeft een bottransplantatie 
uitgevoerd. “Ze hebben me goed te grazen geno-
men. Bot dat uitstak is vlak gemaakt en daar heb-
ben ze een plaat op gezet met tien schroeven. Uit 
mijn andere been is bot gehaald en geplaatst in 
mijn gebroken been. Sindsdien gaat het voor 
mijn begrip met sprongen vooruit!”

Blijven oefenen 
Werner vertelt dat er nu progressie gemaakt 
wordt. “In het begin was de training vooral ge-
richt om de regio eromheen sterk te maken en 
conditioneel te onderhouden en nu kunnen we 
het been meer gaan belasten. Het doel is dat 
Klaus straks weer soepel kan lopen en daar 
werkt hij ook hard aan!” Klaus vertelt dat hij nu  
zwaardere oefeningen doet en dat hij weer zon-
der krukken de trap op kan. “Daar was een half 
jaar geleden geen sprake van.” 

Begeleiding
“Ik ben heel tevreden met de begeleiding van 
Werner. Ik vind hem een prettig mens, laat ik dat 
voorop stellen. Dat het revalideren lang duurt 
kunnen we allebei niks aan veranderen, dat ligt 
aan de bot aangroei, maar we zijn samen heel 
hard bezig om alles het liefst weer zo te krijgen 
als hoe het voor het ongeluk was. Als ik weer 
normaal kan lopen fietsen ben ik allang blij.”

Klaus vertelt dat Werner hem goed weet uit te 
dagen om de grens op te zoeken. “Hij motiveert 
me echt, daar ben ik heel blij mee. Toen we net 
begonnen kon ik nauwelijks de hometrainer op 
komen en nu loop ik de trap al omhoog!” 
Klaus vervolgd dat Werner ondanks de beper-
kingen naar de mogelijkheden kijkt. “Zoals dat 
hij in het begin twee keer per week bij mij thuis 
kwam.”

Persoonlijke benadering
Werner vertelt dat hij het  belangrijk vindt om 
een persoonlijke benadering te hanteren. “Ieder-
een en elke situatie is anders, daar moet je op in 
kunnen spelen” Werner heeft veel ervaring als 
(sport-)fysiotherapeut en heeft al vroeg geleerd 
dat het belangrijk is om te kijken naar het niveau 
van de persoon voor hem. “Of iemand 8 jaar of 
70 jaar is, zij zijn wel mijn cliënten en ik train 
eenieder op zijn eigen belastbaarheid, naar wat 
hij of zij aankan. Ik wil mensen op een plezierige 
manier behandelen en voor ze klaar staan.” 
Naast revalidatie doet Werner ook voortrajec-
ten. “Voordat de operatie start, traint de cliënt 
dan alvast zijn spieren en conditie, wat het her-
stel sneller doet verlopen.” 

Klaus oefent nog even door
“Wat de toekomst voor mijn brengt is afwach-
ten. Toen het ongeluk gebeurde had ik vijf jaar 
een timmerbedrijf wat daarna direct kwam stil 
te staan. Ik hoop dat ik dit ooit weer op kan pak-
ken.” Klaus rijdt nu auto in een automaat en 
lacht dat hij verder huisvrouw is. “Dat was lastig 
maar nu gaat dat wel.” Klaus en Werner gaan het 
verdere herstel met vertrouwen tegemoet!

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? 
Kijk dan op www.praktijkandijk.nl of bel naar 
0228 59 11 22 
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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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Biodiversiteit is een aansprekend on-
derwerp in deze tijd, maar wat is biodi-
versiteit nu eigenlijk? En wat kan een 
organisatie als het Recreatieschap 
Westfriesland hiermee? Er zijn heel veel 
antwoorden mogelijk, zo bleek tijdens 
RecreActief Westfriesland van het Re-
creatieschap Westfriesland. Twee inspi-
rerende sprekers, TV-boswachter Arjan 
Postma en schaapherder Marijke Dirk-
son, hadden wel wat tips in Cultureel 
Centrum Pancratius in Oosterblokker 
én op locatie in het Egboetswater, het 
prachtige gebied van het Recreatie-
schap in Oostwoud.

Nederland is eigenlijk te netjes, niet eens 
meer aangeharkt maar feitelijk stof gezo-
gen. En dat is nu net iets wat we moeten 
loslaten. TV-boswachter Arjan Postma gaf 
met veel humor inzicht in wat we zouden 
kunnen doen. We moeten vooral niet bang 
zijn om de natuur haar gang te laten gaan. 
Hij vindt de rol van het Recreatieschap 
hierin belangrijk omdat het schap pro-
beert in te zetten op ‘natuur inclusief ’. De 
Vooroevers bij Medemblik zijn hier een 
mooi voorbeeld van omdat er door de in-
richting met het groen en het water altijd 
iets bijzonders is te zien. Dat de natuur 
ook minder fraaie kanten heeft werd met 
veel humor uitgelicht in zijn bloedstollen-
de verhaal over de koolmees die helemaal 

niet zo’n schattig vogeltje blijkt te zijn. 
(“Wat een hufter!”). 

Circulaire economie
Aansluitend vertelde schaapherder Marij-
ke Dirkson over haar kudde. Deze wordt 
onder meer door natuurorganisaties, ge-
meenten en recreatieschappen ingezet 
voor begrazing. Vorig jaar ging de kudde 
van Marijke al aan de slag in het Egboets-
water bij Oostwoud en ook dit jaar zal dat 
gebeuren. Tijdens de begrazing nemen de 
schapen niet alleen in hun vacht bloemza-
den mee en omdat de kudde ook in andere 
regio’s wordt ingezet raken de zaden in een 
groot gebied verspreid. Tijdens de wande-
ling door het Egboetswater was een klein 
deel van de kudde ook live te bewonderen 
en vertelde Marijke over haar bijdrage aan 
een circulaire economie: de schapenmest 
en -wol worden zoveel mogelijk in Neder-
land gebruikt. 

IVN West-Friesland
Tot slot liep de groep terug langs het Eg-
boetje en kreeg men uitleg van de vrijwil-
ligers van IVN over het beheer en de edu-
catieve rol die het IVN rondom het Egboe-
tje vervult. Een mooi voorbeeld van de 
gezamenlijke aanpak van de bevordering 
van biodiversiteit, zoals Arjan Postma ook 
aangaf.

Honing op brood of door de thee kent ie-
dereen, maar wist je dat er ook honing-
drank bestaat? En honingsnoepjes? Dat 
het zou helpen tegen hooikoorts? En dat 
honing in het Egypte van de farao’s werd 
verwerkt tot anti-bacteriële zalf? Een 
enorm veelzijdig product, kortom, en dat 
al eeuwen lang! Maar hoe komt dit gele 
goud eigenlijk tot stand? Hoe doen die 
kleine bijen dat toch? En wat is de rol van 
de mens hierin?

Op zondag 14 juli is het Landelijke imke-

rijdag, een gebeurtenis die ook aan het 
Egboetswater in Oostwoud (Liederik 15, 
1678 JC) niet onopgemerkt voorbij gaat. 
Tussen 10:00 en 16:00 uur komen een im-
ker en een IVN-gids naar bezoekerscen-
trum ‘t Egboetje om van alles te vertellen 
over bijen en de bijenhouderij. Hoe ziet 
zo’n bijenkast er bijvoorbeeld van binnen 
uit? Waarom dragen imkers vaak een kap? 
En van welke bloemen kunnen bijen alle-
maal honing maken? Kom langs en kom 
het te weten, iedereen is van harte wel-
kom!

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan Pij-
ker. 

Warm.
Het waren van die dagen dat het ’s mor-
gens om zes uur in de schuit al warm 
was. En je liet je hand tijdens het varen al 
door het water glijden. De oudere man-
nen hadden een strooien hoed opgezet. 
Plotseling zagen ze er anders uit, het leek 
een beetje feestelijk. Als er anders vier 
rijen tulpen werden omgeploegd om op 
te zoeken, dan deden ze er nu twee om te 
voorkomen dat de grond te hard zou 
worden, omdat het vocht snel verdamp-
te. En ze hadden een extra kruik water 
meegenomen, die in de schaduw van de 
veldersboet stond. Ieder uur stopten de 
mannen even om een paar slokken te 
nemen. En het brood eten deden ze niet 
in de boet, maar in de schaduw. Mis-

schien kwam er wat koelte van de sloot 
en anders was er wel een windje dat om 
de hoek kwam waaien. De dag duurde 
lang en was warm en zelfs mannen die 
anders de vaart erin hadden, vertraagden 
hun tempo. Bij deze temperaturen moest 
je kalm aan doen.

Maar tegen half zes klom je weer in de 
schuit en voer naar het dorp terug. En na 
het avondeten trok je met je vrienden 
naar de dijk. Daar was Zwemlust, een 
badhuis aan het IJsselmeer en daar 
spoelde je alle zweet en vuil van je af en 
in de avondzon, die nu ineens heel aan-
genaam was, lag je nog even tegen de 
dijk om je op te laten drogen. Terug 
langs de Dijkweg kwam je langs cafe 
Mos en daar dronk je buiten nog een 
biertje. Ach de zomers van onze 
jeugd……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Een wens van de deelnemers aan fitness voor 
senioren in Andijk is vervuld. Sinds kort is hun 
wekelijkse fitnessronde uitgebreid met een 
loopband. Het apparaat kon via via overgeno-
men worden en wordt enthousiast gebruikt. 
Echter, de loopband moest nog wel bekostigd 
worden. Daarvoor is een aantal fitnessers, 14 
in totaal, de loopbandchallenge aangegaan. 

Loopbandchallenge
De loopbandchallenge is een sponsorloop 
waarbij de leeftijdsgroep nu eens niet zelf 
sponsor was, maar juist sponsors zocht.
Vier weken lang liepen zij tijdens hun sportuur 
zoveel mogelijk meters op de loopband. Uiter-
aard stelden zij zichzelf daarbij een persoonlijk 
doel en probeerden zij hun wekelijks gelopen 
afstand steeds te continueren of te overtreffen. 
De 14 senioren liepen totaal 11.900 meter bij 
elkaar, een fantastische prestatie! 
Het behaalde aantal gelopen meters leverde de 
deelnemers het mooie sponsorbedrag van 200 
euro op.

Één van de deelnemers geconcentreerd 
bezig met de loopbandchallenge. Foto: 

Team Sportservice

Fitness voor senioren 
Andijk doet de loopbandchallenge

Biodiversiteit: wat moeten we ermee? 

TV-boswachter Arjan Postma op locatie in het Egboetswater. Foto aangeleverd

Egboetswater viert imkerijdag!

Imker Willem Nijhuis. Foto: Toos Brink
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Op huizenjacht of uw huis verkopen?

We denken graag met u mee!

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties

De Vesting Makelaars Molenweg 5, 1601 SR Enkhuizen

T. 0228 712 300   info@devestingmakelaars.nl   www.devestingmakelaars.nl

Dé makelaar met 
persoonlijke aandacht

Vrijstaande berging en 
aan doorgaand vaarwater

Broekerhavenweg 24 
te Bovenkarspel 
€ 215.000,- k.k.

 ∞Vrijstaande woning 

 ∞Woonopervlakte: 77 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 140 m2

 ∞2 slaapkamers

Met garage en diepe tuin

Westerstraat 260 
te Enkhuizen 
€ 595.000,- k.k.

 ∞Vrijstaande woning 

 ∞Woonoppervlakte: 197 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 297 m2

 ∞6 slaapkamers

Slaapkamer en badkamer 
op begane grond

Bovenaker 1 
te Hoogkarspel 
€ 370.000,- k.k.

 ∞Vrijstaande woning 

 ∞Woonoppervlakte: 131 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 299 m2 

 ∞3 slaapkamers

Karakteristieke trapgevel, 
stadstuin met achterom

Westerstraat 152 
te Enkhuizen
€ 349.000,- k.k.

 ∞Rijksmonumentaal 

 ∞Vrijstaande woning 

 ∞Woonoppervlakte: 98 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 114 m2

 ∞4 slaapkamers

Op 1 juli 2014 is Sporting Andijk opge-
richt na de fusie tussen Asonia en AVV. 
Afgelopen zaterdag vond het 5-jarig jubi-
leum plaats. Op deze mooie zomerse dag 
waren er diverse spellen voor jong en oud. 
En werd de avond feestelijk afgesloten met 
de band 8PM op het terras.

Om half 10 stond de jongste jeugd al te 
trappelen om te starten met de activitei-
ten, maar zij moesten door technische 
problemen een half uurtje geduld hebben. 
Om 10 uur konden zij beginnen met de 
sport-fun-dag, die georganiseerd werd 
door oud profvoetballer Arno Splinter. Op 

het veld gingen de kinderen in groepjes 
tien spellen doen, waaronder Bubble voet-
bal, tampon hockey en een stormbaan. De 
laatste werd vanwege de hitte met water 
besproeid, ook was er de gehele dag limo-
nade te verkrijgen en een zwembadje op 
het veld aanwezig om even af te koelen. 
Rond 12 uur was de eerste groep klaar en 
gingen zij met een mooie Sporting Andijk 
zonnebril huiswaarts. Een leuke ochtend 
met enthousiaste kinderen.

Begin van de middag startte de tweede 
groep met jeugd met de spellen. Ook hier 
weer veel enthousiaste kinderen bezig ge-
zien met de spellen. Later op de middag op 
het heetst van de dag was het de beurt aan 
de senioren. Na het verliezen van liters 
zweet en de meeste spellen te hebben ge-

speeld was het mooi geweest en begon het 
al gezellig druk te worden op het terras.  

Om 6 uur arriveerde er een geit voor 
‘Schijt je Rijk’. De afgelopen maand waren 
hiervoor kavels te krijgen. Na bijna een 
uur deed de geit zijn behoefte op de kavels 
van de gelukkige winnaar Kris Burgers. 
Ondertussen vond het buffet plaats die 
verzorgd werd door Cultura. Nadat ieder-
een een goede bodem had gelegd kon de 
feestavond van start gaan met de band 
8PM, die op het dak hun muziek speelde 
voor een vol terras. Iedereen moest even 
los komen, maar op slot gingen de voetjes 
van de vloer en genoot iedereen van de 
gezellige avond.

De gehele dag is gefilmd door Framevision 
en er zal binnenkort een aftermovie ver-
schijnen. 
Graag willen wij alle vrijwilligers en spon-
soren bedanken voor het mede mogelijk 
van dit geslaagde jubileum!

De versierde entree.

Jubileum Sporting Andijk

Een geslaagd jubileum. Foto’s: aangeleverd.

De jeugd geniet van Bubble voetbal.
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Wist u dat...

... ..het Andijks Gemengd Koor 

blij is met het mooie bedrag 

van €443,07 van de Rabobank 

Clubkas Campagne?

..als u zingen wilt op maan-

dagavond in Cultura welkom 

bent?

... groep 7/8 van De Piramide 

op woensdag 10 juli om 10.00 

uur een voorstelling van de 

afscheidsmusical geeft en ie-

dereen dan welkom is?

... Ingrid Bakker de 10 mijl 

voor Matchis gaat lopen tij-

dens de damloop?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online  gratis worden 

geplaatst?

… hondenpoep echt niet op de 

straat thuis hoort?

 
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 Diver-

se Soorten. Jan&Tineke van der 
Jagt Middenweg 39 tel 593245

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

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

selhof team ontvangt u graag.

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Het is weer tijd voor de zomer-
avondfietstochten. Maandag 8, 
woensdag 10 en donderdag 11 
juli gaat de eerste tocht van start. 
In de weken daarna volgen de 
volgende tochten (15, 17en 18 
juli, 22, 24 en 25juli, 5, 7 en 8 au-
gustus, 12, 14 en 15 augustus). De 
tochten zijn tussen de 25 en 30 
kilometer.
Iedere week kan er op maandag, 
woensdag of donderdag tussen 

17.00 uur en 19.00 gestart wor-
den.
Het inschrijfgeld bedraagt € 3,50 
per persoon, dit is inclusief bij 
terugkomst een kop koffie of 
thee.
Wanneer u 6 tochten heeft vol-
bracht staat er na terugkomst van 
de laatste tocht een warme maal-
tijd klaar.
Café de Ark, Nieuwe Dijk 39, 
Zwaagdijk-Oost, 0228-581906

Ondanks alle verkaveling en 
schaalvergroting in West-Fries-
land, waardoor veel natuur is 
verdwenen, valt er her en der nog 
een hoop moois te ontdekken. 
Vooral vanaf het water is dit goed 
te zien; eenden, kikkers, insecten, 
wuivend riet, het natte polder-
land van weleer in volle glorie. 
Voor wie zelf geen bootje heeft 
organiseert het IVN op zondag 7 
juli een speciale verhalenvaar-
tocht, mét gids en de nodige ver-
halen.
 

Wat leeft er zoal in en om het 
water? Wat groeit en bloeit er al-
lemaal? En hoe heeft het West-
Friese land zich in de loop der ja-
ren ontwikkeld? Vaar mee en 
kom het allemaal te weten. De 
vaartocht start om 14:00 uur 
vanaf het Streekbos Paviljoen, 
kost €2,50 per persoon (kinderen 
tot 12 mogen gratis mee, dankzij 
de welwillende sponsoring van 
ABZ Seeds te Andijk) en opgeven 
kan via j.kreuk@ivn-westfries-
land.nl.

Tijdens het Historisch weekend 
zijn bij het Stoommachinemuse-
um op 6 en 7 juli diverse demon-
straties van oude ambachten te 
zien. Een week later tijdens het 
Weekend op Wielen zijn vele old-
timers te bewonderen, waaron-
der een stoomauto uit 1919.

Ambachtenmarkt 
zaterdag 6 en zondag 7 juli
Ambachtslieden tonen hun vak-
manschap bij het rietdekken, 
mandenvlechten, houtbewerken,  
stoelenmatten, boekbinden, quil-
ten, weven en nog veel meer en 
laten glazeniers de magie van glas 
zien. Ook de smid is op zondag in 
de smederij aanwezig en ver-
maakt jong en oud met zijn ver-
halen.

Museumrondvaart door het 
Land van Water en Stoom                                                                                            
Tijdens het ambachtenweekend 
kunnen bezoekers weer een vaar-
tocht met de Koggevaarder ma-
ken. In een klein uur neemt 
schipper Rob Smak de passagiers 
mee langs de mooiste plekken 
rondom Medemblik. Rondvaar-
ten vertrekken zaterdag en zon-
dag vanaf het museum om 13.00, 
14.00 en 15.00 uur. Per vaartocht 
kunnen maximaal 20 personen 
mee. Combinatietickets: muse-
umbezoek én rondvaart: volwas-
senen € 13,- en kinderen tot 18 
jaar € 10,-. Museumjaarkaarthou-
ders betalen € 8,- per rondvaart. 
Reserveren is gewenst op 0227-
544732. Indien er nog plaatsen 
over zijn kunnen bezoekers ter 

plekke een combinatiekaartje ko-
pen.

Weekend op Wielen 
zaterdag 13 en zondag 14 juli
Het museumterrein staat dit 
weekend vol geparkeerd met 
prachtige oldtimers, waaronder 
klassieke Engelse sportauto’s, een 
Chevrolet uit 1929, een A-Ford 
uit 1930 en andere automobielen

Stoomauto
Ook de stoomauto van Bob 
Bruin, een Stanley uit 1919, ge-
bouwd in de USA, is dit weekend 
weer aanwezig. De Stanley is een 
staaltje van knap vakmanschap. 
De honderd- jarige auto rijdt op 
petroleum, heeft een topsnelheid 
van 100 km per uur en kan zeven 
personen vervoeren. Bob Bruin 
biedt een (beperkt) aantal muse-
umbezoekers ook dit maal de 
mogelijkheid om bij hem in te 
stappen en zich als een vorst te 
laten rondrijden. 

Wielerronde Westfriese 
Omringdijk                                                                                                                                           
Zondag 14 juli fungeert het mu-
seum weer als stempelpost voor 
de jaarlijkse fietstocht over de 
monumentale Omringdijk. De 
wielerrronde wordt georganiseerd 
door vereniging Le Champion. 
Tijdens deze dag met gezellige 
drukte is er live entertainment.
                                                                                                                                                      
Nederlands Stoommachine-
museum, Oosterdijk 4, 1671 HJ 
Medemblik. Tel: 0227 544732                                                           
www.stoommachinemuseum.nl  

Zomeravondfietstochten café de Ark

Varen door de polder

Vaartocht. Foto: Toos Brink

Vorige week dinsdag zorgde de brandweer van Andijk voor een verkoelend waterfestijn op het oude Asonia 
terrein. Foto’s: KD/De Andijker

Oude Ambachten en Oldtimers 
bij Stoommachinemuseum

6 en 7 juli: het Historisch weekend. Foto aangeleverd
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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.
• Elke donderdag t/m 5 september Zomeravondbridge in Sarto. 

Per paar aanmelden voor 19.30 uur.

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
Donderdag 12 september 
• Jaarvergadering BC Andijk in Sarto aanvang 19.30 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
Donderdag 19 september
• Start wintercompetitie BC Andijk in Sarto 
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
Maandag 23 september 
• Start bridgecursus voor gevorderden in Sarto 19.30 uur 
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 25 september
• Gratis kennismakingsles Bridge voor beginners. Sarto 19.30
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
Zaterdag 5 oktober
• Einddrive zomercompetitie in Sarto Aanvang 10.30 
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

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

Oud papier:  Zaterdag 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 26-07, 23-08, 20-09, 18-

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

Het weer was niet zo zonnig als gehoopt was, maar 
het publiek kwam toch in grote getale naar het plein 
van de Buurtjeskerk en nam plaats op de dijk om te 
luisteren naar het traditionele buitenconcert van 
Excelsior.

Het was een geslaagde avond met afwisselende mu-
ziek. Nu gaat het orkest genieten van een welver-
diende zomervakantie en wellicht tot ziens bij het 
eerstvolgende optreden tijdens Rockin’ Bach op 28 
september in de RK kerk. Fijne Zomer!

Het traditionele buitenconcert van Excelsior. Collage: Koos Dol/De Andijker

Zomeravondconcert Excelsior

Vorige week oogstte Piet Reus zijn laatste bloemko-
len aan de Gedeputeerde Laanweg. Gerard Staven-
uiter die al eerder was gestopt hielp Piet mee om de 
laatste kolen van het land te halen. 

Jarenlang hadden beide bloemkoolbouwers het 
land naast elkaar, Piet met woonhuis en schuur, en 
Gerard alleen met een kas. 
Foto’s: Meindert Sijm.

Piet Reus

Laatste bloemkolen

Gerard Stavenuiter

Op een unieke plek in het 
centrum van Andijk, reali-
seert USP Vastgoed bv het 
nieuwbouwplan Mantelhof. 
Het plan bestaat uit een mix 
van koop, rij- en twee-on-
der-een-kapwoningen en 
vrije sector kavels. Door 
deze verscheidenheid heerst 
in Mantelhof een prettige 
leefsfeer waarin jong en oud 
zich thuis voelen. Onlangs 
vond het heuglijke moment 
plaats waarop deze volledig 
afgebouwde woningen door 
Aannemingsbedrijf Kuin 
werden opgeleverd. Foto aangeleverd

Vrije sector huurwoningen Plan Mantelhof opgeleverd! 

OPROEP
Bijzondere mensen

Wij zijn op zoek naar mensen die bijzondere 
dingen doen, bijvoorbeeld een aparte hobby 

of verzameling hebben. 

Weet u iemand, laat het ons dan weten! 

Filmer gezocht
De redactie is op zoek naar een enthousiaste 
filmer. Iemand die op vrijwillige basis korte 

filmpjes van en over Andijk maakt. 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen 
naar de redactie van de Andijker. 

Tel. (0228) 59 36 05 
of mail naar: info@andijker.nl.
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Een ronde balenpers bij vuurtoren De Ven. Foto: Koos Dol/De Andijker

Langs de weg... Dit jaar is alweer de elfde versie 
van de Westfriese Waterweken. 
Ieder jaar bezoeken circa 50.000 
bezoekers dit culinair, cultureel 
en natuurrijk waterfestival. In, op 
en langs het water zijn prachtige 
dorpen en historische steden in 
het bijzondere landschap van 
Holland boven Amsterdam te 
bewonderen. Het programma zit 
dit jaar weer bomvol met activi-
teiten zoals bijvoorbeeld een 
drakenbootrace, dineren aan de 
waterkant, theatervoorstellingen, 
bootdagen, een culinaire markt 
en een stormbaan op het water. 
Nieuw dit jaar is de ‘Smakelijke 
Fietstour’. 
 
Westfriesland staat bekend om 
zijn rijke hoeveelheid waterwe-
gen, het aangrenzende natuur-
schoon en de  karakteristieke 
dorpen en steden. Van 3 juli tot 

Vroeger bekend als Hartje Hoorn Markten 
en Oud-Hollandse markten zijn de huidi-
ge Woensdagmarkten in Hoorn nog 
springlevend. Ruim een halve eeuw gele-

den door Bert Smits gezien in Duitsland 
en gebracht naar Hoorn wat destijds ellen-
lange files en extra lange treinstellen ople-
verde. Het concept van een thematisch 

ingevulde markt met entertainment is 
daarna veelvuldig gekopieerd en in zo’n 
beetje iedere stad te vinden.

Natuurlijk komen er geen hordes mensen 
meer af op een rits woensdagen met volks-
dansen en ambachtslieden, de bezoekers 
van tegenwoordig verwachten andere, 
meer eigentijdse zaken. Maar Hoorn is de 
Woensdagmarkten trouw gebleven, zij het 
dat er met andere uitgangspunten wordt 
gewerkt.

Op 10 juli gaan ze weer van start. Weke-
lijks is er op de verschillende winkelstraten 
in het stadshart een gevarieerde markt 
met kunst, curiosa, gebruikte boeken en 
creatieve handel. Daarnaast is er iedere 
keer een ander thema en waarmee Hoorn 
zich onderscheidt van andere steden.

Op 10 juli beginnen we al goed met de 
jaarlijkse gigantische markt Creatief 
Hoor(n)! en. Trek de wandelschoenen 
maar aan want er staan rond de 300 kra-
men in de stad en iedereen die weleens iets 

met draadjes of lapjes doet vindt hier on-
getwijfeld iets van zijn gading.

Het thema op 17 juli is Hoorn op Hoeven. 
Naast de gebruikelijke markt zijn er de 
jaarlijkse Ponydag het het Ringsteken voor 
authentieke aanspanningen. 
Op 24 juli is het thema Moet je eens 
Hoorn!, de wekelijkse markt wordt aange-
vuld met een recordaantal kooplieden uit 
heel Europa die platen en CD’s aan de man 
proberen te brengen.

Op 31 juli is de dag aan de kinderen tijdens 
Piraten van de Gouden Eeuw. Er zijn bij-
zonder veel spring-, klauter- en klimat-
tracties en je kunt je ter plekke laten omto-
veren in een echte piraat! 

De markten vinden plaats in het histori-
sche stadshart van Hoorn en zijn van 10 
tot 5, de activiteiten zijn van 11 tot 4.
Wilt u ook een kraampje huren? Dat kan 
voor maar € 35,00 euro! Kijk op www.
marktboeken.nl. Meer informatie alle eve-
nementen in Hoorn op ikhouvanhoorn.nl.

Reeks HOORNSE WOENSDAGMARKTEN voor de 56e keer van start op 10 juli!

Wekelijks is er een gevarieerde markt. Foto aangeleverd

Waterpret tijdens Westfriese Waterweken

Nieuw is de Smakelijke Fietstour. Foto aangeleverd

en met 11 augustus is iedereen welkom, met water 
als verbindend thema, de verschillende dorpen en 
historische steden aan en rond de wateren van 
Westfriesland te ontdekken.
 
Bezoekers kunnen een nautische markt afstruinen, 
meedoen aan de vele wateractiviteiten of vanaf een 
bootje luisteren naar de mooiste concerten. Een 
uitgebreid programma activiteiten staat borg voor 
veel waterpret.
 
Nieuw in 2019; 
De Smakelijke Fietstour Westfriesland
Op 21 juli 2019 van 11.00 t/m 17.00 uur komt de 
Smakelijke Fietstour voor het eerst naar de regio 
Westfriesland. Deze fietstour is een bijzondere culi-
naire tocht per fiets (of eventueel de auto). 5 top 
restaurants uit de regio openen hiervoor hun deu-
ren en daarnaast rijden de deelnemers langs vijf 
verschillende hotspots die typerend zijn voor de 
regio. Bij alle vijf de restaurants krijgen bezoekers 
een heerlijk gerecht voorgeschoteld. De deelne-
mende restaurants zijn; Meijer’s 2.0, Restaurant Het 
Kerkje, Restaurant Oxalis, Strandpaviljoen Enkhui-
zen en Bantam Hoogkarspel (Heren 17).
 
Iedere gemeente zijn eigen Waterweken pro-
gramma
Enkhuizen, Hoorn, Stede Broec, Drechterland, Op-
meer en Medemblik zijn de gemeenten die geza-
menlijk met destinatiemarketing organisatie Hol-
land boven Amsterdam de Westfriese Waterweken 
2019 organiseren. Iedere regio heeft een unieke 
programmering met festiviteiten. Zo worden in En-
khuizen o.a. het Trekzakfestival en Enkhuizen at 
Sea georganiseerd. In Hoorn staan de Vrijetijds-
beurs en de Bootdagen op het programma, en in 
Medemblik worden o.a. het Oosterhavenconcert en 
een Nautische dag georganiseerd. Van jong tot oud 
is er een geschikte activiteit. Het gehele programma 
in alle gemeenten is te zien via www.waterweken.nl.  

P.J. Jongstraat 70  •  1614 LG Lutjebroek
(0228) 52 02 17  •  06-23 46 61 24

De Hortensia 
Lutjebroek 

bestaat 12,5 jaar 
dus vieren wij feest  

met u samen

Hortensia’s  
in 5, 10 en 15 liter pot 
5 halen 4 betalen
 en bij aankoop  
van Hortensia’s

een pluim of  
Klimhortensia kado 

deze aktie’s zijn geldig t/m 10 juli.
kijk ook op www.dehortensiagroothandel.nl

Ook wij van ’t Bakkershuys doen mee met het feest!
 

Onze bekende Gevulde Koeken 
voor maar 95 cent

 

en onze heerlijke Speculaas Brokjes 
voor 2,98 per zak
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