
Pierre Derix heeft opnieuw een 
boek geschreven. Na zijn boek 
over fietstochten door de lage 
landen (juni 2008 ‘Ga toch fiet-
sen’) en de verhalenbundel 
‘Ooit zoiets meegemaakt’ uit 
2014,  is dit het derde boek van 
zijn hand.  In deze SF roman 
probeert de schrijver de lezer 
ervan te overtuigen, dat de hui-
dige wereld zich naar de rand 
van de afgrond begeeft. 

“Ondanks de goede bedoelingen 
van velen, gaat er nog veel mis op 
gebied van het milieu, welzijn en 
geluk. Het lijkt alsof alleen hulp 
van buitenaf de wereld nog kan 
redden,” vertelt Pierre Derix.

Spannend en verrassend
‘Twee Werelden’ is een Sience 
Fiction roman met volop realis-
tisch lijkende gebeurtenissen en 
dat maakt het zo bijzonder. Het 
probeert een blik vanuit het he-
den naar de toekomst te geven. 
Het beschrijft wat er kan gebeu-
ren als ‘het Kwaad’ de wereld gaat 

beheersen en mens en milieu het 
onderspit dreigen te gaan delven. 
Bijzonder om te melden is dat 
ook de kaft door Pierre is ont-
worpen. “Het is naar een eerder 
gemaakt schilderij.”

Korte samenvatting
De drie hoofdpersonen lijken ge-
vangen te zitten in een uitzicht-
loze situatie. Het milieu wordt 
om zeep geholpen en het over-
grote deel van de mensheid on-
derdrukt. Dat alles door een vijf-
tal criminelen (‘de Vijf ’) die de 
wereld op dictatoriale wijze rege-
ren. Als ze onverwacht in contact 
komen met een onvoorstelbare 
parallelle wereld,  neemt het ver-
haal een verrassende wending. 

Printing on Demand
Het boek is vanaf  heden te ver-
krijgen bij o.a. Primera Andijk, 
de boekhandel, Pumba.nl en Bol.
com. “Het is ontzettend leuk als 
andere mensen genieten van 
jouw boek, van je verhaal en zich 
daardoor mee laten slepen. Als 

het boek ze bovendien aan het 
denken zet, vind ik dat niet ver-
keerd.  

Via facebook heb ik al een paar 
reacties terug gekregen en dat 
was erg fijn om te lezen. Het boek 
lijkt goed te worden ontvangen.”

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS ZOMERINLOOP
Bellen voor een afspraak!

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Pierre Derix schrijft spannend SF boek ‘Twee Werelden’.

Pierre Derix heeft een nieuw boek geschreven met de titel ‘Twee Werelden’. Tekst en foto: OdB/De Andijker

Een fragment uit ‘Twee Werelden’
Het groene licht maakte een zoemend geluid, alsof iemand in 
trans een mantra aan het uitvoeren is. Van Druten versnelde 
zijn pas maar het zoemen leek sterker te worden. Angstig nu, 
keek hij weer achter zich. Niets, niets te zien! Hoe kon dat 
nu toch! Nog zo’n tweehonderd meter te gaan. Hij haalde 
alvast de sleutel van de voordeur uit zijn zak. Het zoemen 
kreeg een hogere toon maar hij kon het nog steeds niet tra-
ceren. Daar was zijn huis. Nog geen vijftig meter meer. Hij 
zette het op een holletje. Het geluid zwol aan ….

Afgelopen woensdag nam de 
Kuyperschool afscheid van Juf 
Annie (Heemsbergen), geboren 
1953, 30 jaar werkzaam in het 
onderwijs, altijd kleuterjuf ge-
weest, eerste 3 jaar in Den Helder 
en daarna altijd op de Kuyper-
school gebleven. 

Ze mocht al een paar maanden 
geleden stoppen vanwege haar 
pensioen gerechtigde leeftijd, 
maar ze maakt dit schooljaar af 
(tot 12 juli) voor haar zelf en de 
klas. 
Ze is altijd enthousiast, onderne-
mend en energiek! 

Juf Annie maakt dit schooljaar af. Foto aangeleverd

Afscheid juf Annie

Tsjilpen, kwetteren, zingen en 
kwinkeleren, de vogels om ons 
heen geven zo nu en dan hele 
concerten weg. Vooral in de 
vroege ochtenduren zijn ze 
goed te horen, als alle bedrijvig-

heid van de mens nog niet op 
volle sterkte is. Het vogelgezang 
in de eigen achtertuin kennen 
de meeste mensen wel, maar 
wist u dat er ook vanaf het water 
prachtige geluiden zijn te ho-

ren? Dat de sloten en grachten 
van het West-Friese polderland 
zo hun eigen vogel-pavarotti’s 
herbergen?
Op zondag 21 juli organiseert 
IVN West-Friesland een specia-
le vogelvaartocht, mét gids, heel 
vroeg (7 uur) om het zingen van 
de vogels optimaal te kunnen 
“opsnuiven”. De kosten voor 
deze vaartocht zijn 2,50 euro 
per persoon (kinderen tot 12 
jaar mogen gratis mee, dankzij 
de welwillende sponsorbijdrage 
van ABZ Seeds te Andijk) en de 
boot vertrekt vanaf De Gouw 
57a in Lutjebroek (de boerderij 
van de familie Van Alderwe-
gen). Wie geïnteresseerd is kan 
zich via kl.slagter@ivn-west-
friesland.nl opgeven, wie weet 
tot ziens!

Zilverreiger. Foto: Koos Dol/De Andijker

Vroege vogelvaartocht 
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Vanuit Canada ontvingen we de 
volgende mail:
Mijn naam is Rachel Schenk 
en ik ben de kleindochter van 
Tamme Schenk, wiens familie 
tot 1947 in Andijk woonde, 
toen zij naar Canada emi-
greerden. Mijn overgrootva-
der, Jan Schenk (bekend als 
Vader Jan) overleefde twee 
concentratiekampen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog - 
eerst in Vught, daarna in 
Sachsenhausen. Mijn grootva-
der, Tamme, vertelt me   dat 
toen Vader Jan thuiskwam uit 
de kampen, iedereen uit hun 
huizen kwam en een parade 
hield om zijn overleving te vie-
ren. Hij zegt ook dat er over 
deze parade werd gesproken 
in de plaatselijke krant. 

Ik vond de Andijker online en 
ik vroeg me af er kopieën van 
de oude krant zijn en of dat 
verhaal wel gepubliceerd is. 

Jan Schenk is op 16 juni 1945 
teruggekomen uit het kamp,   
dus waarschijnlijk is het snel 
daarna gepubliceerd. Ik hoop 
dat ik de krant kan vinden - 
mijn grootvader is 89e en het 
zou geweldig zijn als ik deze 
krant kon vinden! Vriendelijke 
groeten, Rachel Schenk.

Wie weet of dit verhaal inder-
daad in de Andijker heeft ge-
staan en is er een exemplaar 
beschikbaar (wat wij dan voor 
Rachel kunnen kopieren) laat 
het ons weten op info@andijker.
nl of bel: 59 36 05.

Oproep: krant uit 1945 gezocht!

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 14 juli 10.00 uur: 

Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Het Woord volbrengen”.
De collecte is voor onze parochie. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*De laatste schoolweek breekt 
aan. Een week van afronden en 
rapporten krijgen.
Voor de kinderen van groep 8 
is het voorgoed afscheid nemen 
van de basisschool.
Veel succes op het vervolgonder-
wijs toegewenst en iedereen een 
hele fijne vakantie! 
In verband met het ziekteverlof 
van kapelaan Piets kan de invul-
ling van het rooster de komende 
tijd mogelijk iets anders zijn. Wij 
wensen kapelaan Piets veel sterk-
te en beterschap!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot 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

Kerkdiensten, zondag 14 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal 
 in verzorgingshuis Sorghvliet

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  Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen
 Organist: Henk Pronk

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Viering van het avondmaal

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 Arno Post

Toeristenkerk Onderdijk
Campingdienst,  Recreatiepark De Groote Vliet
  Onderdijk 245  te Onderdijk
10.30 uur Voorganger: Geert Balder
Muzikale Medewerking: AOW Jongerenkoor uit Wervershoof

Wij feliciteren onze lieve ouders

Leen en Nelie Vriend - Groot 
met hun 55 jarig huwelijk op 17 juli a.s.

Wij zijn dankbaar dat we dit met elkaar kunnen vieren.

Veel liefs van de kinderen en kleinkinderen.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie en 
lieve kaarten die we mochten ontvangen n.a.v. ons 40-jarig 
huwelijksfeest. Het was elke keer weer een verrassing!

Ook willen we hierbij alle mensen bedanken die Harym een 
kaartje hebben gestuurd vanwege zijn verhuizing naar de Rietgans. 

Het heeft ons heel goed gedaan dat zoveel mensen aan hem 
denken en dat hij er zo bij mag horen! 

   Meindert en Netty van Dokkum

Na het succes van de afgelopen 
jaren willen we ook dit jaar weer 
aan iedereen een mix van oude 
en hedendaagse muziek laten 
horen. Wij staan met onze band 
al jaren garant voor een heerlijk 
stuk swingende muziek van de 
jaren ‘70 tot en met nu. 
Met nummers van The Trammps, 
The Three Degrees, The Jack-
sons, KC & The Sunshine Band, 
Sister Sledge, Chic, Haddaway, 
Justin Timberlake, Bruno Mars 
en DCNE weten we bij elke gele-
genheid de dansvloer vol te krij-
gen. 

Vandaar dat we met een greep uit 
ons repertoire een mini optreden 
willen verzorgen voor iedereen 
die het leuk vindt om te komen 
luisteren en voor degenen die 
misschien op zoek zijn naar een 
leuke band voor een feest. Ieder-
een is dan ook van harte welkom 
op vrijdagavond 12 juli a.s. vanaf 
19.30 tot 22.00 om te komen luis-
teren bij de familie Schuitemaker 
op Kadijkweg 4. 
Wij verzorgen de muziek en rege-
len de dansvloer en jullie zorgen 
voor jullie eventuele eigen ver-
snapering.

Openluchtconcert Perfect Juice

Oproep: Wie weet wie dit is?

Is er iemand kan zeggen wie deze meneer is?
Staande op Buurtje, nabij het vroegere gemeentehuis/

notariskantoor aldaar. Plus minus in 1920. 

Inlichtingen aan Jacco Mantel  
Tel. 591891 of mail:  jencmantel@ziggo.nl
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Silva Visser

Eenzaam, toch niet in 
Medemblik?

Een groeiend aantal men-
sen in Nederland en ook in 
Medemblik voelt zich een-

zaam. Nu de vakantie komt, 
kan dat erger worden. Bij 
uitstek de gelegenheid om 

elkaar “zonnig” te ontmoeten. 
Niet alleen ouderen, maar 
ook alleenstaanden, daklo-
zen en jongeren kunnen het 
gevoel hebben eenzaam te 

zijn. Eenzaamheid kan ver-
driet opwekken omdat jij het 

gevoel hebt niet begrepen 
te worden. Jeugdzorg is op 

dit moment ons zorgdos-
sier. Jongeren die tussen 

het wal en het schip vallen. 
Niet passen in het “passend” 
onderwijs. Geen veilig thuis 

hebben en soms doelloos zijn. 
ChristenUnie gelooft sterk 

in preventie. Een onderzoek 
heeft aangetoond hoe de 
zogeheten 0-lijn een hele 

grote rol heeft. Dat zijn de 
kerken, verenigingen, jeugd-
werkers…... En dat onder-

strepen wij van harte. 
De grote geleerde en weten-

schapper Albert Einstein 
heeft ooit geschreven dat 
het onze taak is de cirkel 

van compassie te vergroten, 
zodat alle levende wezens en 
de gehele natuur in al haar 
schoonheid erdoor worden 

omvat.  
De betrokkenheid van 

burgers bij de leefbaarheid 
van de wijken kan worden 
ingezet in de strijd tegen 

de eenzaamheid. Maar ook 
maatschappelijke organisa-

ties, vrijwilligersorganisaties, 
de geloofsgemeenschap-

pen, het bedrijfsleven en de 
gemeente zelf. Meer mensen 
dreigen door gezondheids- of 
financiële problemen in een 
sociaal isolement te raken. 
Het zou goed zijn als we in 
Medemblik regelmatig de 

aandacht richten op het vast-
houden van het onderwerp 
eenzaamheid en vooral bij 

jongeren. Maar ook middelen 
daarvoor ter beschikking stel-
len. Zeker nu de kaders voor 

de begroting op de agenda 
staat. 

 Moeder Theresa heeft eens 
gezegd als je geen 100 mensen 

kunt helpen, help er dan tenmin-
ste één.

Een hele goede zomervakan-
tie in verbondenheid!

Silva Visser

Kijk voor meer informatie op 
onze website 
www.mantelovertoom.nl

GRATIS
ZOMER-INLOOP

Graag bellen voor afspraak

Vrijdag 12 juli van 20.00 – 23.00 
uur is er een kijkavond ter gele-
genheid van het project “On the 
moon again”. Publiek is dan van 
harte welkom.
 
In het kader van het project  “On 
the moon again“  zullen er In het 
weekend van 12 en 13 juli wereld-
wijd particulieren en sterren-
wachten publiek gelegenheid ge-
ven om door een telescoop te 
kijken en de fascinatie te ervaren 
om naar de maan te kijken. Dit 
ter gelegenheid van de eerste be-
mande maanlanding op 21 juli 
1969. www. onthemoonagain.nl. 

“One small step for man, one 
giant leap for mankind” 

50 jaar geleden landde de eer-
ste mens op de maan. Een on-
vergetelijk historisch moment. 
Volkssterrenwacht Orion be-
steedt hier uitgebreid aandacht 

aan; in de vitrinekasten veel ma-
teriaal hierover en ook diverse 
schaalmodellen zijn te zien, die 
hier betrekking op hebben.

En er kan uiteraard naar de maan 
gekeken worden door de grote 
telescopen in het observatorium 
en het zuidelijk dakterras en in 
het planetarium worden doorlo-
pend presentaties gegeven om 
alles te weten te komen over de 
maan.

Er hoeft van te voren niet te wor-
den aangemeld en de toegang is 
gratis.
De locatie van Volkssterrenwacht 
Orion is: Veilingweg 21B in Bo-
venkarspel ( op de 1everd. van 
Het Streekbos Paviljoen, gelege-
ne in het natuur/recreatiegebied 
het Streekbos).
Voor info: www.volkssterren-
wachtorion.nl en 06-48850445.

Publiekopenstelling vrijdag 12 
juli: project” On the moon again”. 

Aan de Rikkert staat nu nog de 
voormalige boerderij van de Fam. 
Sijm. De tand des tijds heeft er 
behoorlijk aan geknabbeld. Weer 
en wind hebben vrij spel. Nu is 
het een open onbewoonbaar 
woonmodel geworden waar vo-
gels wel een hoekje vinden om te 
broeden. Zoals ook de Steenuilen 
met hun lastige buren de kauwen. 
Of het nu kraakt of verder in el-
kaar zakt dat deert hun schijn-

baar niet, ze blijven er standvas-
tig wonen. Nu werden de gaten 
tussen de spanten opgevuld door 
wel drie jonge gezonde steenuil-
tjes die er mooi in het zonnetje 
zaten te kijken naar de wijze ui-
lenles van een van de ouders. 
Deze zat op de goot (inzet) van 
een naast gelegen schuur. Nog 
even en dan zullen ze zelf hun 
wereld vol gevaren moeten gaan 
verkennen. Douwe Greydanus.

Jonge Steenuilen in de voormalige boerderij. Foto: Douwe Greydanus

Het verborgen leven van de steenuil

Let op: het zwembad is gesloten 
van 22 juli t/m 18 augustus 
i.v.m. groot  onderhoud.

Openingstijden zomervakantie 
week 1 (15 juli t/m 21 juli 2019)
Maandag 08.00-09.00 uur vroege 
vogels zwemmen, 09.00-10.00 
uur Meer Bewegen Voor Oude-
ren, 09.00-11.00 uur ouder en 
kind zwemmen, 11.00-12.00 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
12.00-13.00 uur Warm water 
zwemmen, 13.00-16.30 uur fami-
lie zwemmen, 19.00-20.30 uur 
familie zwemmen. Dinsdag 
11.00-16.30 uur familie zwem-
men, 18.15-18.45 uur Floatfit 
(*reserveren verplicht), 19.00-
19.30 uur Floatfit (*reserveren 
verplicht), 19.45-20.30 uur Trim-
zwemmen (*instuif ). Woensdag  
08.00-09.00 uur vroege vogels 
zwemmen, 09.00-09.45 uur 
Trimzwemmen (*instuif ), 09.45-
10.30 uur Aquafit (*instuif ), 
13.00-12.30 uur zwemfit, 13.00-
16.30 uur familie zwemmen, 
19.00-20.30 uur volwassenen 
zwemmen. Donderdag 11.00-
16.30 uur familie zwemmen, 
18.15-19.00 uur AquaPower (*in-
stuif ), 19.00-19.45 uur Aquafit 
(*instuif ), 20.00-20.30 uur Float-
fit (*reserveren verplicht). Vrij-
dag 13.00-16.30 uur familie 
zwemmen. Zaterdag 10.00-14.00 
uur familie zwemmen. Zondag 
10.00-14.00 uur familie zwem-
men.
*Instuif: iedereen is welkom.
*Reserveren: telefonisch aanmel-
den, maximaal 10 deelnemers per 
groep
Kosten Trimzwemmen € 4.90 

p/p, kom op tijd, want vol is vol.
Kosten Aquafit/AquaPower  
€ 6.10 p/p, kom op tijd, want vol 
is vol. Kosten Floatfit: € 7.90 p/p

Openingstijden zomervakantie 
week 6 (19 aug. t/m 25 aug. 
2019)
Maandag 08.00-09.00 uur vroege 
vogels zwemmen, 09.00-10.00 
uur Meer Bewegen Voor Oude-
ren, 09.00-11.00 uur ouder en 
kind zwemmen, 11.00-12.00 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
12.00-13.00 uur Warm water 
zwemmen, 13.00-16.30 uur fami-
lie zwemmen. Dinsdag 11.00-
16.30 uur familie zwemmen. 
Woensdag  08.00-09.00 uur 
vroege vogels zwemmen, 09.00-
09.45 uur Trimzwemmen (*in-
stuif ), 09.45-10.30 uur Aquafit 
(*instuif ), 13.00-12.30 uur zwem-
fit, 13.00-16.30 uur familie 
zwemmen, 19.00-20.30 uur vol-
wassenen zwemmen. Donder-
dag 11.00-16.30 uur familie 
zwemmen, 18.15-19.00 uur 
AquaPower (*instuif ), 19.00-
19.45 uur Aquafit (*instuif ), 
20.00-20.30 uur Floatfit (*reser-
veren verplicht). Vrijdag 13.00-
16.30 uur familie zwemmen. Za-
terdag 10.00-14.00 uur familie 
zwemmen. Zondag 10.00-14.00 
uur familie zwemmen.

Maandag 19 augustus en dins-
dag 20 augustus zwembad van-
af 16.30 uur gesloten i.v.m. de 
kermis van Wervershoof.
Meer informatie: www.zwemba-
ddezeehoek.nl of download de 
gratis Sport com app en kies ons 
zwembad. 

Openingstijden zomervakantie 
2019 Zwembad de Zeehoek

Bezorger voor De Andijker
gevraagd in Wervershoof

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

Meer info p.ligthart@andijker.nl

www.andijker.nl
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD
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Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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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

De bekende Enkhuizer Martinus 
(Tinus) Roosendaal is 15 juni 
plotseling overleden. Tinus was 
een zoon van Cor Roosendaal en 
Grietje Roosendaal-Schenk. Na 
het overlijden van hun vader 
moesten zijn kinderen ook de 

verzameling fietsen die vader had 
verzameld opruimen. Dan komt 
de vraag “Wat moet er met deze 
verzameling gebeuren?”. Andij-
kers Nico en Jolanda Alles had-
den altijd al veel contact met Ti-
nus; Jolanda was een nicht van 

Tinus en Nico “oud ijzerboer” 
kwam al 15 jaar geregeld bij Ti-
nus oud ijzer ophalen. De kinde-
ren belden Nico en besloten hem 
het oude ijzer en de fietsen te la-
ten afvoeren.

Idee
Nico had op zijn beurt een gewel-
dig idee om de verzameling fiet-
sen te schenken aan ‘t Freem, ge-
vestigd op De Oude Veiling 1 in 
Zwaag. Zij zijn onderdeel van 
Esdégé-Reigersdaal en bieden 
mensen met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking een ar-
beidsmatige dagbesteding aan. In 
overleg met de kinderen Roosen-
daal werd vorige week de verza-
meling fietsen door de medewer-
kers op de wagen gezet. En zo is 
er een prachtige bestemming ge-
vonden voor de verzameling fiet-
sen van Tinus Roosendaal.

De fietsen van Tinus

De wagen werd volgeladen. Links: Jolanda Alles, geheel rechts:  
Nico Alles. Foto’s: Peter Ligthart.

De verzameling van Tinus, daar achter de 2 CV van Jolanda.Tinus Roosendaal.
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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...

... Jasper en Marieke van Dijke 

vandaag 16 jaar zijn gewor-

den?

... er in Andijk door begroeide 

heggen onoverzichtelijke  

kruispunten ontstaan?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s van Andijk en 

Lutjebroek?

 

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online  gratis worden 

geplaatst?

… Anemiek Abbekerk weer 

hele mooie foto’s van Dijkpop 

heeft gemaakt?

… je met een gezelschap de 

polder Het Grootslag kan ver-

kennen met Theo Peerdeman?

… op de Middenweg, nabij 

Mantelhof, een lantaarnpaal 

midden op een parkeervak 

staat?

Heeft u ze ook zien hangen in de 
bushokjes? De posters over het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur? 
Bent u woonachtig in gemeente 
Medemblik en wil uw kind graag 
voetballen, muziekles, turnen, 
streetdance, judo of aan theater 
doen maar is er thuis te weinig 
geld? Het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Medemblik helpt! 

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
maakt het mogelijk dat kinderen 
en jongeren uit gezinnen met 
weinig geld toch lid kunnen wor-
den van een club. Voor die kinde-
ren betalen ze de contributie / 
het lesgeld en in bepaalde geval-
len de benodigde attributen.

Meedoen = meer kansen
Het is belangrijk dat kinderen en 
jongeren kunnen sporten. Niet 
alleen omdat het leuk is, maar 
omdat het belangrijk is voor de 
persoonlijke ontwikkeling van 
kinderen. 
Kinderen leren samenwerken en 
merken waar ze goed in zijn, 
waardoor het zelfvertrouwen 

groter en het concentratievermo-
gen beter wordt. Een kind dat 
lekker in z’n vel zit, presteert be-
ter thuis, op school en op straat. 
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
wil dat alle kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 18 jaar mee kun-
nen doen. Ook als er thuis weinig 
geld is. Meedoen = meer kansen!

Intermediair
U kunt zelf geen bijdrage aanvra-
gen. Daar is een intermediair 
voor nodig. Bijvoorbeeld de leer-
kracht, buurtsportcoach, cul-
tuurcoach, schuldhulpverlener, 
jeugdhulpverlener, vrijwilliger 
van de Stichting Leergeld of ie-
mand van het sociaal wijkteam. 
Als de aanvraag ingediend is, kan 
uw kind vaak al binnen drie we-
ken sporten of op les. 

Meer informatie
Ga naar  www.jeugdfondsspor-
tencultuur.nl/noordholland en 
vervolgens naar de spelregels van 
gemeente Medemblik. Of neem 
contact op met  Sabine van Lo-
chem: 0229 28 77 00, svanlo-
chem@teamsportservice.nl. 

Kinderen en jongeren moeten kunnen sporten. Foto aangeleverd

Jeugdfonds sport & cultuur helpt!

In de derde week van mei gingen 33.000 
collectanten op pad voor het Longfonds. 
De opbrengst van de collecte in Andijk 
bedroeg € 1956,-.
Het Longfonds bedankt alle gulle gevers 
hartelijk voor hun bijdrage. Dankzij uw 
gift én dankzij de inzet van de collectanten 
komt een wereld zonder longziekten 
steeds dichterbij. 

In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met 
een longziekte. Ademen is voor hen niet 
vanzelfsprekend. Het Longfonds gaat voor 
een wereld zonder longziekten. Met de 
opbrengst van de collecte kan het Long-
fonds investeren in wetenschappelijk on-
derzoek, bijvoorbeeld naar het voorkomen 
van longziekten bij kinderen en reparatie 
van kapotte longen. 

Onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers zijn de volgende jubilarissen in het 
zonnetje gezet: v.l.n.r.: Marjan B, Marian vd S, Willy M, Lucy vd V, Gea A. Niet op de 

foto: Simone B, Elly P en Annie S. We bedanken iedereen voor hun jarenlange inzet voor 
de collecte! Foto aangeleverd.

Opbrengst collecte Longfonds 2019 OPROEP
Bijzondere mensen

Wij zijn op zoek naar mensen 
die bijzondere dingen doen, 

bijvoorbeeld een aparte hob-
by 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.

Spelen in de modder. Foto aangeleverd

Vrijdag 28 juni was het landelijke 
ModderDag. Honderdduizenden 
kinderen in binnen- en buiten-
land speelden op deze dag met 
modder. Heel veel Berend Botje 
locaties deden hier ook weer aan 
mee. Kinderopvang Berend Botje 
vindt spelen in de natuur belang-
rijk, omdat tijdens het buitenspe-
len de ontwikkeling van kinderen 
volop wordt gestimuleerd. Daar-
om sluiten zij zich ieder jaar met 
veel plezier aan bij de Modder-
Dag.

Spelen met modder is goed 
voor de ontwikkeling
Tijdens ModderDag ontdekken 
en ervaren kinderen hoe je met 
modder kunt spelen. Kleding 
mag vies worden. Tijdens Mod-
derDag maakt dit allemaal niet 
uit. Het doel van ModderDag is 
namelijk om kinderen positieve 
natuurervaringen te geven en ac-
tief bezig te zijn met en in de na-
tuur. Zonder bang te zijn voor 

hier en daar een spetter modder! 
Dat is niet alleen heel leuk, maar 
vooral erg goed voor onder an-
dere de creativiteit en de weer-
stand. Daarnaast stimuleert het 
kinderen ook om meer naar bui-
ten te gaan.

Niet vies van een beetje mod-
der!
Laarsjes aan en op naar buiten! 
Blote-voeten-modderpad, mod-
dersoep ‘koken’ en rollen in de 
blubber. De wasmachine draaide 
een extra rondje, maar de kinde-
ren (en de pedagogisch mede-
werkers) hebben enorm genoten! 
Op naar volgend jaar! 

Meer info
Nieuwsgierig geworden naar één 
van onze locaties? Kom dan ge-
rust bij ons langs om een kijkje te 
nemen. Ga voor meer informatie 
op www.berendbotje.nl of neem 
contact op met 088-2337000 
voor een persoonlijke afspraak. 

Een succesvolle ModderDag 
bij Berend Botje!
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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 12 juli
• Openluchtconcert Perfect Juice, 19.30 - 22.00 uur, Kadijkweg 4
Zondag 21 juli
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur

AUGUSTUS
Zaterdag 10 augustus 
• Rory Gallagher tribute mmv Sinnerboy (UK) en Laundromat (NL). 

Sarto, aanvang 20.30 uur
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. 
Zaterdag 07 september
• Boekenmarkt Cantabilé in Cultura. Aanvang 13.00 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 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 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Avond van Andijk en Dijkpop
Annemiek Abbekerk heeft voor ons foto’s gemaakt 
op de Avond van Andijk en Dijkpop. Hier een kleine 
selectie. Meer foto’s vindt u op: www.andijker.nl.

Vertrek op afspraak. We varen 
vanaf de Broekerhavenweg Bo-
venkarspel bij Molen ‘Ceres’. Dit 
is 100 meter vanaf NS station 
‘Florahalte’. Hier is het mogelijk 
om in de zorgbakkerij ‘Molen-

wiek’ eerst iets te drinken met 
lekker gebak of een heerlijk 
broodje of ‘High Tea’. Woensdag 
en zaterdag is ook de molenaar 
aanwezig om de molen te laten 
zien. We varen een rondje door 

Stede Broec. Een waterrijk gebied 
met veel groen en mooie tuinen. 
Duur van de tocht 1 uur. Prijs € 
8,00 p/p. Min. 10 pers.
Ook is het mogelijk om vanaf 
Molen Ceres een tocht te varen 
inclusief gebruik van de Over-
haal. Dit is een boten overhaal die 
u vanuit het polderwater ‘overzet’ 
naar het hogere water van het 
Markermeer. 
Na een kort verblijf in de haven 
varen we weer terug naar de mo-
len. Duur van de tocht ongeveer 
1 uur. Prijs €8,00 per persoon. 
Min. 10 pers. Aansluitend kunt u 
de tocht door Bovenkarspel nog 
varen.

Info en boekingen: theopeerde-
man@gmail.com, 06 - 53 15 69 99

Molen ‘Ceres’. Foto: KD/De Andijker

Rondvaart vanaf molen ‘Ceres’ Bovenkarspel

Vrijdag 19 juli 14.00 uur gaan wij 
vissen vangen in de Koopmans-
polder.
Bij de molen wordt dan middels 
een lokstroom vis gelokt richting 

de Koopmanspolder, en dan ge-
vangen om te kijken wat er bin-
nen zwemt.
U kunt daarbij aanwezig zijn.
Marco van der Lee

We gaan kijken wat er binnen zwemt. Foto: aangeleverd

Vissen vangen Koopmanspolder
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