
Altijd al had hij ‘liefde’ voor bij-
zondere auto’s. Een beetje een 
mal model, of met iets gek. Maar 

als jonge jongen had hij nog niet 
de financiën om ook echt iets 
bijzonders te kopen om aan te 

knutselen. Inmiddels heeft Frits 
(71) al heel wat bijzondere auto’s 
onder handen genomen en er 
staat alweer een rijtje nieuwe te 
wachten op zijn aandacht.

“Deze rode MGB uit 1978 heb ik 
zo’n drie jaar geleden gekocht. 
Via via kwam ik hem op het 
spoor. Een gouden ‘garagevondst’ 
kun je dat wel noemen. De auto 
was er niet best aan toe. Maar dat 
vond ik geen probleem. Dat is 
juist wat ik leuk vind. Het knutse-
len aan zo’n karretje totdat alles 
weer werkt en hij er weer beeld-
schoon uitziet!”

Alles opnieuw
“Het interieur was gescheurd. De 
remmen stonden vast. De motor 
was kapot. Alle leidingen moes-
ten doorgespoeld en allerlei on-
derdelen vernieuwd. Het ver-
chromen moest opnieuw gedaan 
worden en het nodige plaatwerk 
aangepakt,” begint Frits te vertel-

len over de MGB. “Maar als je het 
karretje dan nu ziet, dan geniet ik 
daarvan. De details maken alles 
af. Op de front zit bijvoorbeeld 
een oud ANWB plaatje dat ik nog 
van mijn vader kreeg. Die heeft 
daar een schitterende plek gekre-
gen. Zo is de muziek -die klinkt 
uit het werkend cassettedeck- 
ook echt een aanvulling.”

Handige handjes
Frits heeft jaren gewerkt als di-
recteur bij een bedrijf dat o.a. 
plaatwerk deed. Daarnaast heeft 
hij gewerkt als vliegtuigbankwer-
ker. “Toch is het belangrijkste het 
inzicht, de handigheid en het 
zien van de logica achter zo’n 
auto. Daarbij maak ik ook ge-
bruik van oude documentatie als 
die nog te vinden is en soms 
maak ik digitale foto’s van onder-
delen die ik uit elkaar haal. Maar 
de opbouw van elke auto kent 
een bepaalde logica en als je die 
doorziet zoals ik dat doe, dan 

krijg je alles wel weer werkend en 
in elkaar!”

Van alles op stapel
De MGB op de foto is niet de 
enige auto die Fits onder handen 
heeft genomen en zeker ook niet 
de laatste. “Ik heb o.a. een Jaguar 
XJ6 gerestaureerd en mijn eerst 
volgende opknapper wordt een 
Porsche 944 (1978) . Die staat nu 
bij de spuiter, want dat is één van 
de weinig dingen die ik wél uitbe-
steed. Na de Porsche staat er al-
weer een Daimler klaar om aan-
gepakt te worden. Vervelen hoef 
ik me voorlopig niet”.

Frits Muller maakt oude roestbak weer tot plaatje.
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

“Als je de auto dan nu ziet, daar geniet ik van.” Tekst en foto’s OdB

GRATIS ZOMERINLOOP
Bellen voor een afspraak!

De rode MGB uit 1978 was een gouden ‘garagevondst’.

Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Op zondag 28 juli, om 14:00 uur, geven 
twee gidsen van IVN West-Friesland een 
rondleiding voor volwassenen door het 
Ecoproject, een stukje pure natuur mid-
denin het Streekbos in Bovenkarspel dat 
een eigen waterhuishouding heeft. Je zou 
het op het eerste gezicht misschien niet 
zeggen, maar het barst hier van de natuur. 
Vogels, vlinders, bloemen, bijen, bomen, 

kikkers, libellen, paddenstoelen, je komt 
soms ogen tekort. Hoe komt al dit leven 
hier terecht? Hoe verhouden zich al deze 
dieren en planten tot elkaar? 

Ecologisch beheer voor meer wilde bij-
en                                                                                                     
In het Ecoproject is ecologisch beheer een 
samenwerkingsproject van IVN en het 
Recreatieschap Westfriesland. Natuur is 
hier belangrijker dan recreatie dus honden 
en sporters zijn niet gewenst. De vrijwilli-
gers van het IVN maaien, hooien en 
snoeien zo weinig mogelijk. Over de na-
tuur in de plas, in de beestenboet, knotwil-
gen enzovoorts willen Ids Toxopeus en 
Louis van Wegen graag vertellen, de rond-
leiding vertrekt vanaf het Streekbos Pavil-
joen. 

Deelnemers aan de excursie kunnen voor-
af op www.ivn-westfriesland.nl meer in-
formatie vinden over het Ecoproject. Op-
gave kan bij Louis van Wegen l.van.we-
gen@ivnwestfriesland.nl

Beestenboet. Foto: Toos Brink

Rondleiding door het Ecoproject
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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 21 juli 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “De Heer ontvangen”.
De collecte is voor onze parochie. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Vanaf 1 oktober is pastor P. Piets 
aangesteld in een andere regio. 
Per 1 september zal Juan Andres, 
afkomstig uit Chili, binnen onze 
regio werkzaam zijn. Hij is rond 
de 30 jaar en spreekt onze taal 
goed. Hij wordt eind dit jaar tot 
diaken gewijd en volgend jaar 
tot priester.

Voor eucharistievieringen en uit-
vaarten krijgen wij ondersteu-
ning van pastor Gerard Koning.  

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 21 juli
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R. ten Hoopen te Den Haag

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. Janneke Ploeger uit Winkel   
 Organist: Piet Spoelstra

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Menno van Dokkum 

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Nellie Pronk
Muzikale Medewerking: Bep Kramer en Tiny Koopman

Woensdag 17 juli 2019 zijn 

Martinus & Aja de Vries
50 jaar getrouwd

 
Van harte gefeliciteerd namens jullie kinderen 

en de kleinkinderen. 
 
Prinses Marijkestraat 48, 1619 BX Andijk

Kennisgeving

Op 4 juli 2019 is plotseling van ons heengegaan 
onze papa en opa 

Huib Vroegop-de Groot

Wij hebben mogelijk niet iedereen een kaart gestuurd.
Huib is inmiddels herenigd met zijn grote liefde Berna op 
de Westerbegraafplaats in Andijk.

    Mieke Vroegop
    Linda van Ophem-Vroegop
    Partners en kleinkinderen

Wij zijn in de wolken met de komst van 

Sjors Henk Schenk

zoon van Kris van Roij & Klaas-Jan Schenk, broertje van Eef.

Geboren op 11 juli 2019

   Opa Henk (In liefdevolle herinnering)
   Oma Alie en Jos
   Ooms en tantes, nichtjes en neefjes

Kris en Klaas Jan, Jan Evertsenstraat 137 C, 1057 BV Amsterdam

Geslaagd!

Romy Bloemendaal mocht dinsdag 9 juli het 
Allround kappersdiploma in ontvangst nemen.

Daarmee heeft ze de 3-jarige opleiding in Heerhugowaard 
met goede cijfers afgerond.

Zo heeft Romy de traditie voortgezet 
en is ze kapster in de 5e generatie van de Gutters.

19-07-03                                                                              19-07-19

Lieve Bob
Daar is tie weer, die verschrikkelijke dag, 19 juli.

Ondanks dat wij alweer 16 jaar zonder jou moeten 
leef je nog steeds voor ons, alleen zien wij jou niet. 

Met jouw mooie en bijzondere vrienden 
herinneren wij jou elk jaar weer met z’n allen.

We staan hier op het Kleingouw nb 157 vlak voor de afslag Ka-
dijkweg. Of men dacht dat de weg aan de zuid kant van het 

huis zou komen. Of men heeft de bouw tekening verkeerd om 
gehouden tijdens de bouw. Zo te zien is het later toch nog goed 

gekomen. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

De maandagavonden in Enkhui-
zen staan, net als voorgaande ja-
ren,  in het teken van de zomer-
avondwandelingen. Gidsen van 
VVV Enkhuizen e.o. leiden u tij-
dens deze wandelingen door de 
binnenstad. 
U wordt meegenomen langs mo-
numenten en bezienswaardighe-
den. Op luchtige wijze zal wor-
den ingegaan op de historie en 
het ontstaan van Enkhuizen. 
De zomeravondwandelingen vin-

den dit jaar plaats op maandag-
avond 22, 29 juli, 5 en 12 augus-
tus. Er wordt om 20.00 uur verza-
meld op het plein voor het VVV-
kantoor. Rond 21.30 uur ver-
wacht de gids hier ook weer terug 
te zijn. Voor € 3,- per persoon 
wandelt u mee. De kosten vol-
doet u op de avond zelf bij de 
gids. De stadswandeling is toe-
gankelijk voor iedereen. Onze 
gidsen hopen u graag te mogen 
begroeten.

Zomeravondwandelingen Enkhuizen

www.andijker.nl
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ALS IK GA SCHEIDEN, HOE ZIT HET DAN 
MET ONS OPGEBOUWDE PENSIOEN?

Bij een scheiding zijn er veel bespreekpunten. Afspraken over ‘t huis, 
alimentatie, de kinderen als die er zijn en het verdelen van de geza-
menlijke bezittingen. Waar je wellicht niet meteen bij stilstaat, is dat 
(meestal) ook het pensioen dat jullie samen hebben opgebouwd 
moet worden verdeeld, ook wel de verevening van pensioenrechten 
genoemd. Hoewel de verdeling van het pensioen pas aan de orde is 
als jij of je ex-partner daadwerkelijk met pensioen gaat, dienen hier 
bij scheiding wel afspraken over te worden gemaakt. Pensioen is 
onder te verdelen in het basispensioen, het ouderdomspensioen en 
het nabestaandenpensioen. Het basispensioen (AOW) hoeft bij 
scheiding niet verdeeld te worden, ouderdoms- en nabestaanden-
pensioen daarentegen mogelijk wel. Bij een huwelijk of geregistreerd 
partnerschap (gp) is de Wet verevening pensioenrechten bij schei-
ding (wet VPS) van toepassing. Jij en je ex-partner hebben beiden 
recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwe-
lijk of gp is opgebouwd. Bovendien is het zo dat indien je ex-partner 
overlijdt ná jullie scheiding, jij recht kunt hebben op een bijzonder 
nabestaandenpensioen. 

Meer informatie? 
Lees onze digitale nieuwsbrief, 
gratis abonnement via www.
mantelovertoom.nl Mantel & 
Overtoom Notarissen en Medi-
ators.

Rosanne Deen

Piet  Ligthart

Zomerreces

Net als de ‘grote politiek’ 
kent de raad van Medemblik 
een soort van vakantie in de 
zomer; het zogenoemde zo-

merreces.
Dit begint in ons geval niet 
met een bbq, al dan niet in 

de buitenlucht, maar met een 
drankje en een hapje na af-

loop van de laatste raadsver-
gadering.

Deze bijeenkomst is een ste-
vige door zowel de lengte; 

van 19.00u tot 23.15u, als de 
inhoud; het raadsvoorstel 

over het parkeren in de stad 
Medemblik.

Zoals in veel oude binnen-
steden, is ook het ‘kwijtra-

ken’ van je auto in deze stad 
een probleem. Smalle stra-

ten, opeen gebouwde huizen, 
meerdere auto’s per woning 
maken het lastig om de auto 
in de buurt van de eigen wo-
ning te parkeren. Tel hierbij 
de bezoekers op en de inge-
wikkeldheid van het vraag-

stuk wordt zichtbaar.
Het herkennen en onderken-
nen van het probleem is een, 
een goed antwoord er op ge-
ven is twee. Zoveel mensen, 
zoveel zinnen. Zoveel frac-

ties, zoveel oplossingen.
Ruimte in de stad is moeilijk 

te vinden. Dan maar de 
grond in, is een van de ant-

woorden.
Een tweede mogelijkheid is 
de ruimte buitendijks te zoe-

ken in de Wieringermeer.
Een derde, mogelijke, oplos-
sing is een combinatie van 

deze twee.
Verder dient de raad reke-

ning te houden met de wen-
sen van de ondernemers en 
de bewoners van het oude 

centrum, het karakter van de 
oude binnenstad en de 

(hoge) kosten.
Voorwaar geen gemakkelijke 
opgave om hier uit te komen.
Afgelopen donderdag 11 juli 
heeft de raad in ieder geval 
een klap gegeven op de aan-
koop van gronden buiten-

dijks en is een amendement 
van het CDA e.a. aangeno-
men om een halfverdiepte 

parkeergarage bij het bussta-
tion te schrappen. 

De start is er, maar er zal 
nog heel wat water door de 
grachten van Medemblick 
stroomen voor het totale 

plaatje duidelijk is.
We hebben in ieder geval 

bijna twee maanden de tijd 
om hier rustig over na te 

denken.
Een hele fijne vakantie. 

Rust u lekker uit.

Piet Ligthart

Sneeboer Manufacturing bv, fabrikant van 
ambachtelijk gesmeed roestvast staal 

tuingereedschap, gereedschappen die hun 
weg vinden over de gehele wereld.  

Kom je net van school, heb je interesse in de 
richting van metaal en techniek en wil je 

graag 4 dagen werken en 1 dag naar school?  

Kom dan bij ons een opleiding volgen tot 
constructie werker niveau 2. 

Wat bieden wij: 
•	 Streven	naar	vast	dienstverband	
•	 Werken	binnen	een	enthousiast	team	
•	 CAO	Klein	metaal	
•	 Salaris	in	overleg 

  Mail naar Mw. W. Peelen, w.peelen@sneeboer.com 
  Tel: 0228-511365

Voor meer info, kijk op onze website; www.sneeboer.com.  

Zeven fotografen uit de regio 
Westfriesland presenteren deze 
zomer als het collectief Camera 7 
eigen werk in de monumentale 
Bonifaciuskerk. De opening voor 
genodigden op zondag 14 juli 
werd gedaan door wethouder 
Andrea van Langen.

Ieder van de fotografen heeft een 
eigen stijl ontwikkeld, wat u te-
rugziet in de ruim zestig foto’s 

van de expositie. De zeven ken-
nen elkaar van eerdere samen-
werkingen en besloten hun kun-
nen te bundelen. Tot en met za-
terdag 3 augustus bent u welkom 
van 13.30 – 16.30 uur aan het 
Kerkplein 9 in Medemblik. Er 
zijn tijdens de openingsuren al-
tijd één of meerdere fotografen 
aanwezig om u eventueel rond te 
leiden of van informatie te voor-
zien. De toegang is gratis.

Werk van Jeannet Glas.

Expositie fotografencollectief 

Bijna wekelijks (weerafhankelijk) 
zijn wij van de insecten werk-
groep KNNV, afd. Hoorn/West-
friesland, aan het nachtvlinders 
inventariseren. Dat vindt wan-
neer de schemer invalt tot 01:00 
uur de volgende morgen plaats 
bij iemand die zich heeft aange-
meld in de tuin. Daar wordt een 
doek opgezet met een speciale 
lamp die vlinders aantrekt. 

Leuk is dan om al die verschil-
lende soorten nachtvlinders te 
determineren. Hierdoor krijgen 

wij een beeld van de omgeving 
waar het plaatsvindt.    
Zaterdagmorgen 6 juli om 00:51 
(om 01:00uur gaat de lamp uit) 
kwam er nog een grote Liguster-
pijlstaart aan vliegen die een 
spanwijdte van 9 cm heeft. Het 
opvallendst aan deze pijlstaart 
zijn de zwarte thorax en de don-
kerroze staart. Ook de rups heeft 
dezelfde lengte en ziet er ook in-
drukwekkend uit. Ze leven van 
veel planten en de voorkeur gaat 
uit u raad het al de Liguster. 
Douwe Greydanus.

Ligusterpijlstaart. Foto Douwe Greydanus

Nachtvlinder

Het slaan van de palen voor het nieuwe Sorghvliet is in volle gang. 
Foto Adam Jong

Langs de weg...

Op donderdagavond 1 augustus 
opent hospice Dignitas van 19:30 
tot 20:30 haar deur voor belang-
stellenden. Wil je meer weten 
over het vrijwilligerswerk of over 
de zorg aan mensen in de laatste 

fase van hun leven? Ben je be-
nieuwd naar hoe het er van bin-
nen uit ziet?   Je bent van harte 
welkom! Aanmelding is gevraagd: 
info@hospicedignitas.nl of 0229 
28 40 60. De bijeenkomst is gratis.

Wees Welkom

U bent van harte welkom. Foto aangeleverd

VACATURE
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Deze maand, op 21 juli om pre-
cies te zijn, is mechanisatiebe-
drijf Nanne Kooiman 40 jaar 
actief in de verkoop en het on-
derhoud van vele soorten ma-
chines voor de land- en tuin-
bouw.  Hieronder vallen mer-
ken en machines zoals Valtra 
en New-Holland tractoren en 
werktuigen van Kuhn en Beyne 
veldspuiten. Daarnaast is het 
bedrijf importeur van de ‘Ro-
bovator’, een cameragestuurde 
schoffelmachine, Ferrari plant-
machines, Forigo grondbewer-
king, Outcast slakkenkorrel-
strooiers en Hiwer doek oprol-
machines.

“Wij zijn er om het werk op het 
land makkelijker en beter uitvoer-
baar te maken. We denken mee 
met de klant in oplossingen en 
maken aanpassingen aan machi-
nes daar waar wenselijk. Service 
staat bij ons hoog in het vaandel,” 
vertelt Nanne Kooiman. “Dat 
doen we inmiddels al 40 jaar!”

Begonnen met twee handen
Nanne vertelt over de eerste ja-
ren van het bedrijf: “Ik had twee 
handen en een stevige werklust. 
Daar is het mee begonnen. Mijn 
materialen voor de aankleding 
van het pand haalde ik bij Schol-
tens Bouwbedrijf. Daar kwam de 
vraag: “Heb je al werk?” Hun 
tractor kreeg ik meteen in onder-
houd. Sindsdien heb ik nooit 

zonder werk gezeten. Het bedrijf 
groeide langzaam, maar gestaag. 
De één na de andere uitbereiding 
was nodig en zo groeide ook de 
grote van het pand en de groep 
personeel.” 

Nieuwbouw Handelsweg
Nanne wilde nog één maal groots 
verbouwen. “Maar dan wel voor 
mijn 50e verjaardag!” Dat werd 
nieuwbouw op de huidige locatie. 
Wim vult aan: “Het huidige pand 

beslaat 1600 m2 van de totale 
2400 m2 kaveloppervlakte. Hier 
hebben we voldoende ruimte 
voor al onze activiteiten. Inmid-
dels staan we hier met een team 
van ca. 13 mensen personeel.”

Gespecialiseerde machines
“Wij zijn gespecialiseerd in vele 
systemen voor de vollegronds-
groenteteelt. Denk hierbij aan 
plantmachines, bemestingssyste-
men en onkruidbestrijdingssys-

temen. Wij kunnen door onze 
kennis en ervaring maatwerk le-
veren in het aanpassen en opbou-
wen van deze systemen. De 
kracht van ons bedrijf is het in-
spelen op de specifieke wensen 
van de klant. Graag gaan we 
nieuwe uitdagingen aan om 
nieuwe toepassingen te ontwik-
kelen.”

Service en drukte
“Van november tot aan juli is het 

de drukste tijd van het jaar. Alle 
machines moeten dan onderhou-
den of opgebouwd- en aangepast 
worden voor het plantseizoen 
begint. Dat loopt tegenwoordig 
van februari tot aan augustus. 
Dan moeten we altijd stand-by 
zijn om snel service te kunnen 
verlenen bij calamiteiten. Geluk-
kig kunnen wij door middel van 
onze servicewagens altijd snel 
handelen en zorgen dat de ma-
chines hun werk doen.”

Vele merken
Nanne Kooiman verkoopt, on-
derhoud, en past machines aan 
van topmerken, zoals Ferrari, 
Kuhn, Hiwer, Spedo, Irriland, 
Beyne en Checchi & Magli. De 
afgelopen jaren zijn er een aantal 
merken aan toegevoegd, zoals 
Techneat slakkenkorrelstrooima-
chines, Robovator camera ge-
stuurde schoffelmachine, Agri-
cult laag volume onkruidbestrij-
dingstechniek. Maar ook de ei-
gen productontwikkeling staat 
niet stil!

Contact opnemen
Het mechanisatiebedrijf Nanne 
Kooiman vindt u aan de Handels-
weg 10, 1619 BJ Andijk. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrijdag 
van 8.00-17.00 uur en zaterdag 
van 8.00 - 12.30 uur. Voor meer 
informatie kunt u het bedrijf be-
reiken op: 0228-592887 of mailen 
naar: info@nannekooiman.nl.

Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.
Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Wim (l) en zijn vader Nanne Kooiman voor het bedrijfspand aan de Handelsweg.  
Tekst en foto: Andijker/OdB

Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman viert 40 jarig bestaan bedrijf.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

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

... Flavium zaterdag 28 

september en Mell & Vintage 

Future zaterdag 23 november

optreden bij Club Jazz&Pop in 

Cultura?

... u miv 1 september weer 

elke woensdag tussen 17:00 en 

19:00 uur heerlijk kunt eten bij 

Dorpshuis Centrum?

... Mariska’s Corner eerder 

open ging zodat de overblijf-

kinderen van de Idenburg hun 

laatste overblijf heerlijk heb-

ben kunnen snacken?

... door begroeing onoverzich-

telijke kruispunten het veiligst 

kunnen worden benaderd door 

snelheid te minderen?

... Myrthe van der Spoel 

geslaagd is voor MBO-2 

Medewerkster Creatieve 

Productie en een eervolle 

vermelding kreeg?

 
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

Op 3 en 4 augustus komen leden 
van het Meccano Gilde Neder-
land opnieuw naar het Stoom-
machinemuseum om hun 
prachtige constructies te tonen. 
Vele generaties zijn opgegroeid 
met Meccano. Het meer dan 
honderd jaar oude metalen 
montagespeelgoed bestond uit 
meer dan 400  onderdelen die 
met boutjes en moertjes aan el-
kaar bevestigd werden.
                                                                                                                                                     
De Engelsman Frank Hornby 
(1863-1936), de uitvinder van 
Meccano, was een boekhouder in 
Liverpool die op het idee kwam 
duurzaam speelgoed voor zijn 
twee zoontjes te maken. Rond 
1900 bouwde hij bruggen, kranen 
en vrachtwagens van blik. In 
1907 begon hij een werkplaats in 
Liverpool. Hij registreerde dat 
jaar ook de merknaam Meccano 
die vanaf dat moment op alle 
bouwpakketten prijkte. Al gauw 
groeide het bedrijf en in de eerste 
helft van de vorige eeuw was 
Hornby de grootste speelgoedfa-
brikant ter wereld. Ook in Neder-
land zijn duizenden bouwpakket-
ten verkocht. Meccano was favo-
riet bij jongens, maar ook volwas-
senen waren én zijn nog altijd 
enthousiast over dit nostalgische 
constructiespeelgoed. 

Stoomsloepenweekend zater-
dag 17 en zondag 18 augustus                                                                                  
Authentieke stoomsloepen varen 
op 17 en 18 augustus met grote 
rookpluimen richting De Kleine 
Vliet om af te meren aan de mu-
seumsteiger. Het is een prachtig 

schouwspel om de boten af en 
aan te zien varen in het fraaie 
binnenwater achter het museum. 
Als het weer en de capaciteit het 
toelaten mogen bezoekers koste-
loos aan boord stappen om een 
stukje mee te varen.  De ene boot 
is van recente datum, de andere is 
hoogbejaard, maar voor alle bo-
ten geldt: ze hebben een ketel en 
stoommachine aan boord voor 
de voortstuwing.
 
Museumrondvaart door het 
Land van Water en Stoom                                                                                           
Tijdens het Meccano- en Sloe-
penweekend kunnen bezoekers 
ook een vaartocht met de Kog-
gevaarder maken. In een klein 
uur neemt schipper Rob Smak de 
passagiers mee langs de mooiste 
plekken rondom Medemblik. 
Rondvaarten vertrekken zaterdag 
en zondag vanaf het museum om 
13.00, 14.00 en 15.00 uur. Per 
vaartocht kunnen maximaal 20 
personen mee. Combinatietic-
kets: museumbezoek én rond-
vaart: volwassenen € 13,- en kin-
deren tot 18 jaar € 10,-. Museum-
jaarkaarthouders betalen € 8,- 
per rondvaart. Reserveren is ge-
wenst op 0227-544732. 

Nederlands Stoommachine-
museum, Oosterdijk 4, 1671 HJ 
Medemblik. Tel: 0227 544732                                                           
www.stoommachinemuseum.nl  
Openingstijden: dinsdag t/m 
zondag 10 uur tot 17 uur 
Zomerstoom: vanaf maandag 8 
juli t/m zondag 1 september is 
het museum elke dag geopend 
en onder stoom. 

Meccanoweekend zaterdag 
3 en zondag 4 augustus

Op de Middenweg, vlakbij de ingang van plan Mantelhof staat deze 
lantaarnpaal midden in een parkeervak. Wie heeft er een auto van 

dit formaat? Foto aangeleverd

Parkeren op de Middenweg

Meccano in het Stoommachine museum. Foto aangeleverd
Op zondag 21 juli speelt Jan van 
der Leek een orgelconcert in de 
Sint Werenfriduskerk te Wer-
vershoof. Het is het derde in een 
reeks van vijf zomerconcerten. 
Het in 2000 prachtig gerestau-
reerde orgel klinkt regelmatig tij-
dens kerkdiensten, maar komt 
dan niet volledig tot zijn recht. 
Het Van Dinter/Gradussenorgel 
valt daarom tijdens concerten 
van mei t/m september in al zijn 
klankkleuren te beluisteren. Het 
instrument is gebouwd in de 19e 
eeuw en heeft voornamelijk een 
B elg i sch/Frans -romantisch 
klankkarakter. Het heeft echter 
ook een heel klassieke kant, 
waardoor werken uit eerdere 
stijlperiodes en van niet-Franse 

componisten ook goed tot hun 
recht kunnen komen.
Jan van der Leek speelt muziek 
van De Cabezon, Sweelinck, 
Bach, Schumann, Karg-Elert, 
Dupré en Langlais.                     
                                                                              
Jan van der Leek studeerde orgel 
bij Hans van Nieuwkoop. In de 
jaren 90 maakte hij opnames van 
orgels in West-Friesland voor 
Radio Hoorn. Tevens was hij or-
geldocent aan diverse muziek-
scholen en heeft hij ook een 
prive-lespraktijk. Verder is Jan 
van der Leek werkzaam als koor-
dirigent, o.m. van de kerkkoren 
van de Sint Werenfriduskerk.   
Het concert begint om 14.30 uur. 
Toegang € 5,--.

Jan van der Leek. Foto aangeleverd

Orgelconcert

In de omgeving Not. Steenpoorte-
straat/Dr. d’ Arnaudstraat zit al on-
geveer 1,5 week een jong konijntje.   
Wie mist dit konijntje?  
Reacties: info@andijker.nl  
of bel: 59 36 05.

Konijntje

Bezorger voor De Andijker
gevraagd in Wervershoof

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

Meer info p.ligthart@andijker.nl
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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
Donderdag 18 juli 
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
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
Donderdag 22 augustus
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum

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
Vrijdag 13 september
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum 
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 
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
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
• “Flavium” bij 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. 

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

Oud papier:  Zaterdag 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 Meer informatie op hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Ondanks de regen kwamen op 
zaterdag 6 juli 32 enthousiaste 
jongens uit de hele regio bij el-
kaar om een handbalclinic te 
volgen met aansluitend een wed-
strijd. Het doel om meer jongens 
deze fantastische sport te laten 
ervaren is zeer geslaagd. Niet al-
leen door de opkomst en het sa-
menbrengen van wel en niet 
handballers, maar vooral omdat 
er verschillende jongens hebben 
aangegeven op handbal te willen 
gaan.

De middag begon met een clinic 
waarbij er verschillende hand-
balonderdelen aan bod kwamen. 

Zo werd er streethandbal ge-
speeld, gooitechnieken aange-
leerd en gekeken hoe hard er op 
doel kon worden gegooid. Na de 
clinic werden er korte wedstrijd-
jes gespeeld waarbij er onder-
scheid werd gemaakt tussen 9 
t/m 11 jaar en 12 jaar en ouder. 
Tijdens deze wedstrijdjes hebben 
we al veel talent ontdekt.

Dit initiatief is ontstaan na een 
overleg met verschillende hand-
balverenigingen uit de regio 
waarin we een gezamenlijk doel 
hebben om het jongenshandbal 
op meerdere plekken in West 
Friesland weer terug te krijgen. 

Naast handbalvereniging VVW, 
waren ook Westfriezen, SEW en 
Hauwert deze middag aanwezig 
om samen met het NHV en Team 
Sportservice dit evenement tot 
een succes te maken.

Dit is het begin van een mooie 
samenwerking waarin de vereni-
gingen de handen ineen slaan om 
het jongenshandbal populair te 
maken. De deelnemers krijgen 
binnenkort bericht waar ze aan-
komend seizoen kunnen trainen. 
Vervolgens gaan we door met 
waar we mee bezig zijn en probe-
ren we nog meer jongens enthou-
siast te maken voor handbal, zo-
dat we hopelijk aankomend sei-
zoen 1 of meerdere jongenshand-
balteams kunnen maken in West 
Friesland.

Ben jij een jongen tussen de 9 en 
15 jaar en lijkt het je leuk om te 
handballen, dan kan je je aanmel-
den bij een handbalvereniging bij 
jou in de buurt om te vragen 
wanneer je een keer kan mee 
trainen. Je hoeft geen handbaler-
varing te hebben. Tot dan. 

Blije gezichten bij de handbalclinic. Foto aangeleverd

Geslaagde handbalmiddag voor jongens!

Wie instapt voor de Spannendste Tijdreis met 
Stoomtram en Boot beleeft een reis zoals die een 
eeuw geleden in ons land kon worden gemaakt. 
Enkhuizen, Medemblik en Hoorn – de steden uit de 
Gouden Eeuw – worden verbonden met de ver-
voermiddelen uit de 19e, of IJzeren Eeuw. In de zo-
mer van 2019 wordt daar een nieuwe Ontdekkings-
reis aan toe gevoegd…

Stoomtram 1900
De dagtocht in Westfriesland groeit al jaren in po-

pulariteit. En toch is er nog een heleboel te ontdek-
ken bij de Museumstoomtram. Het grootste rij-
dende museum in ons land introduceert daarom 
vanaf 1 augustus het nieuwe middagprogramma 
Stoomtram 1900. In dit arrangement kan de ge-
schiedenis van de stoomtram in Nederland worden 
ontdekt op het museumterrein in Hoorn en wordt 
aansluitend een korte rit gemaakt naar Wognum, 
waarbij de bezoekers onder begeleiding van een 
gids meereizen in de oudste stoomtram van het 
museum. Locomotief NS 6513 uit 1887, zal als rij-
dend icoon uit de IJzeren Eeuw de trams rijden. 
Stoomtram 1900 laat zich prima combineren met 
een bezoek aan de bezienswaardigheden uit de 
Gouden Eeuw in Hoorn.

Stoomsafari
De Museumstoomtram voert de uitgebreide zo-
merdienstregeling uit tot en met 31 augustus. Kin-
deren kunnen onderweg deelnemen aan de gratis 
speurtocht Stoomsafari  en het kolenvuur in Bello 
bekijken of zich verkleden als een reiziger uit de 
IJzeren Eeuw.

Meer info en e-tickets: www.stoomtram.nl 

Foto aangeleverd

Nieuwe ontdekkingsreis bij Museumstoomtram
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Op 11 juli wasvoor de 2e maal 
binnen één maand tijd de water-
leiding gesprongen in de Prinses 
Marijkestraat. 15 juni was het 
ook al raak. 
Tijdens de enorme regenbuien op 
vrijdag 12 juli liep de Industrie-
weg vol water. Het gaf op diverse 
plaatsen behoorlijke overlast. 

Toch was het niet alleen maar 
kommer en kwel. Sommigen 
maakten van de nood een deugd. 
Het water op de Industrieweg 
werd gebruikt om hard doorheen 
te fietsen, te rennen en lekker in 
te stampen. 

Wateroverlast in Andijk: ellende en lol

Foto: Rob van der Gulik

Relaxfauteuils
leverbaar in een 3 maatvoeringen leverbaar 
zowel in stof als in leder 

Urban Sofa Palermo
zeer fraaie oorfauteuil
leverbaar in zeer veel  kleuren  

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Hoekopstelling
leverbaar in vele kleuren en opstellingen 2 Hoek Eiland 
(als getoond sofa+2+Hoek+Eiland v.a. €1499)

 vanaf   

€ 999.-

Urban Sofa Merlin
leverbaar in vele stoffen uitvoeringen

nu 2 zits vanaf  
€ 695,-

nu vanaf  
€ 995,-

nu vanaf  
€ 395,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten
Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag koopavond van 19.00 - 20.30 uur 
zaterdag 10.00- 17.00 uur

Isolde, Senna en Elvira. Foto: De Andijker

De schade wordt gerepareerd. Foto: Martinus de Vries De Industrieweg is een sloot. Foto’s: Jolien Harders Een douche door een voorbijrijdende auto.
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