
Na 29 jaar naar volle tevreden-
heid gewoond te hebben op de 
Burgemeester Doumastraat 
voelden Rob en Agnita de Wit 
de behoefte om te verhuizen 
naar een plek met meer ruimte 
om het huis en plaats voor een 
(klus)schuur. 
Die plek vonden ze toen Dijk-
weg 281 ineens te koop bleek te 
staan. “Wij waren al een tijdje 
aan het rondkijken op huizen-
sites zoals Funda en opeens za-
gen we deze stolp er tussen 
staan. Wij waren onmiddellijk 
verkocht!” vertelt Agnita.

Verdiende liefde 
In 2016 betrokken zij de stolp aan 
de Dijkweg. “De oude boerderij 
uit 1909 was prima bewoonbaar, 
maar de boerderij had niet de 
warme sfeer die wij zochten. Ver-
der waren er voldoende klussen 
die wij aan zouden willen pakken 
om de boerderij in zijn oude glo-
rie te herstellen,” vertelt Agnita 
over ‘hun’ stolp. “Dit oude pand is 
op ons pad gekomen en lijkt wel 

voor ons gemaakt, wij stoppen 
veel werk en vooral liefde in de 
stolp. Het voelt alsof we zorgen 
voor elkaar, het is echt ons lot uit 
de loterij om op deze plek te mo-
gen wonen!”

In ere herstellen
“Hoewel de boerderij prima be-
woonbaar was, moest er ook veel 
gebeuren om het echt ons ‘thuis’ 
te maken. Er waren lekkages die 
verholpen moesten worden, de 
indeling is aangepast, er is op-
nieuw sfeer in gebracht. Ook zijn 
er grootscheepse aanpassingen 
gedaan om de oude stolp in ere te 
herstellen. Voorbeeld hiervan is 
de geheel vernieuwde dakkapel. 
Die is hersteld en teruggebracht 
naar het originele ontwerp van 
1909.  Het oude houtwerk met 
‘dakkammen’ is terug gebracht. 
Een flinke klus, die deels in hout 
en deels in zink is uitgevoerd. 
Aanpassingen die de oude tijden 
doen herleven, maar ook een ei-
gentijds tintje hebben gekregen.” 
Agnita vertelt over deze klus: 
”Het zinken ornament op de punt 
van de dakkapel is Rob’s eigen 
ontwerp. Een stukje van ons, dat 
aan de oude ziel van de boerderij 
is toegevoegd, zonder afbreuk te 
doen aan de historie.”

Vrijheid niet te beschrijven
Achter de boerderij ligt een flink 
stuk land. Een deel wordt mo-
menteel verhuurd. “Dat geeft ons 
prachtig uitzicht in de verte over 
de bloeiende pioenrozen.” De 
tuin was zwaar verwaarloosd 
toen de familie de Wit deze boer-
derij kocht. Het was een groot 
terrein vol brandnetels en oude, 
zieke pruimenbomen. Er was 
groot materieel nodig om dat 
leeg te trekken alvorens een 
nieuwe tuin kon worden aange-
legd. “Nu ligt er een prachtig 

grasveld met een heuse golfbaan 
om samen met de familie een 
spelletje te kunnen spelen,” lacht 
Agnita. “Er staat een fikse bra-
menstruik, de oude notenbomen 
staan te groeien en ook de oude 
kersenboom is gelukkig behou-
den. Vooral in de tijd dat zij in 
bloei staat is dat een plaatje! Het 
gevoel van vrijheid dat wij hier 
hebben is niet te beschrijven,” al-
dus Rob.

Boerderij met een ziel
“We weten best veel van de histo-
rie van deze plek. Het is gestart 
als een boerenbedrijf met koeien, 
later heeft er een fruitkweker in 
gezeten en is hier een bakkerij 
geweest. Hoewel wij de stolp nu 
als woonhuis gebruiken, is er al-
tijd volop bedrijvigheid. Er is al-
tijd wat te doen op en rondom 
het erf, verder hebben we een ei-
gen zink- en koper bedrijf. In de 
naastgelegen schuur heb ik mijn 
atelier waar ik werk met kera-
miek en schildertechnieken. Nie-
mand hoeft zich hier ooit te ver-
velen. Gewoon zitten en genieten 
van al dit moois, is een momentje 
om te koesteren. Nooit hadden 
wij gedacht zo prachtig te komen 
wonen! Een dankbaar gevoel.”

Rob en Agnita de Wit stoppen oude stolp vol liefde
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

Agnita aan het schilderen “want de handen moeten uit de mouwen.”

GRATIS ZOMERINLOOP
Bellen voor een afspraak!

Rob aan het werk met zink aan de dakkapel die in ere is hersteld.

De prachtige achterkant van de boerderij met mooie witte kersenbloesem. Tekst en foto’s OdB

Wie woonde er hier?

Eerder stonden op deze plek twee stolpen. Deze werden be-
woond door Kees Brander. De stolpen zijn gesloopt in 1908. In 
het jaar 1909 is daar de huidige stolp teruggebouwd.  Hier heb-
ben o.a. gewoond de familie Reindert Brander (boer) en fami-
lie van de Oort (bakkerij) en zoon Dirk. Daarna ook nog Kees de 
Vries (‘De snaaier’), Dirk Meylis en de familie Nauta. In 2003 
werd er grondig verbouwd en gerestaureerd door de toenma-
lige bewoners: de heer Reed en mevrouw C. Denis. Sinds 31 
december 2016 zijn Rob en Agnita de Wit de eigenaren.
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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 4 augustus 10.00 uur: 
Eucharistieviering met samen-
zang; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Werken voor God”.
De collecte is voor onze paro-
chiekerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vakantiegangers, thuisblijvers, 
werkenden en anderen: aange-
namere temperaturen toege-
wenst.
Sterkte voor de ouderen, zieken 
en hun verzorgenden.

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 4 augustus

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. R.A. Veen te IJmuiden

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: Wim Broer

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Simon van Groningen 

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, samenzang.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Arno Post

Toeristenkerk Onderdijk

Sportlaan 10 te Onderdijk

10.30 uur Lia Bot - Hoedjes

 Muzikale Medewerking: Anima Mea

Wij zeggen u hartelijk dank voor het meeleven en de steun 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze moeder, 

schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Maria Mellema-Stoutjesdijk

  Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Andijk, juli 2019

PER DIRECT - Aula beheerder m/v gezocht 
voor Uitvaartvereniging De Laatste Eer

Wij zijn op zoek naar een aula beheerder.

Taakomschrijving
De aula beheerder ondersteunt de uitvaartleider tijdens de 
auladienst.
De aula, of locatie in ons dorp Andijk, moet voor de uitvaart 
in gereedheid worden gebracht en na de uitvaart weer wor-
den opgeruimd. Ook zorgt de aula beheerder voor de coördi-
natie en het op orde houden van het verenigingsgebouw.

Oproepbaarheid is van maandag tot en met zaterdag. Soms 
ook in de vooravond.
Vergoeding is op basis van de gewerkte uren.

Wat breng je mee
Je bent een belangrijk visitekaartje voor onze vereniging. 
Hierbij horen goede communicatieve vaardigheden om 
mensen op een correcte en gepaste wijze te woord te staan. 
Daarnaast ben je zelfstandig en ben je goed in plannen en 
organiseren.

Wil je meer van onze vereniging weten, 
kijk dan op de website: www.uitvaartverenigingandijk.nl

Reacties kunnen gestuurd worden naar Dhr. W. Ridder, 
voorzitter van De Laatste Eer, per mail: wj.ridder@quicknet.nl

U bent immers gestorven,
en uw leven ligt met Christus

verborgen in God.
                                 Kol. 3:3

Na een lange periode van afnemende gezondheid is door de 
Here thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve pa, opa en 
oude opa

Pieter Schenk
echtgenoot van Annie Kofman

Andijk, 3 juni 1933 Wervershoof, 28 juli 2019

 Annie Schenk - Kofman
 Jan
 Wil
 Erica en Nico
 Klein- en achterkleinkinderen

 Correspondentieadres:
Olympus 95
1693 DS  Wervershoof

Piet is overgebracht naar huiskamer Rubato van het 
uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op 
woensdag 31 juli van 19.30 tot 20.00 uur in de Kapel, 
Middenweg 48 te Andijk.
De dienst uit dankbaarheid voor zijn leven zal worden
gehouden op donderdag 1 augustus om 10.30 uur in
voornoemde Kapel. Aansluitend begeleiden wij Piet naar 
zijn laatste rustplaats op de Oosterbegraafplaats aan de 
Weet te Andijk. 

Liever geen bezoek aan huis.

Op 25 juli is overleden onze buurvrouw 

Wil Peereboom
Met bewondering denken wij terug aan haar sterke, 

sprekende persoonlijkheid.

    Buren van de Kleingouw    

Houden van en van gehouden worden 
is de zon voelen aan beide kanten. 

   David Viscott 

Mijn laatste groet is voor hen 
die mij in mijn onvolmaaktheid liefhadden 

Wil Peereboom-Ruiter 
echtgenote van Peter Peereboom, † 2012 

Weesperkarspel, 18 april 1946                               Andijk, 25 juli 2019

    Familie Ruiter 
    Familie Peereboom 
               Lady 

Correspondentieadres: 
Rikje van Veen-Ruiter 
Stammerdijk 30a, 1112 AB Diemen

De begrafenis heeft vandaag in besloten kring plaatsgevonden 
op Natuurbegraafplaats Heidepol te Arnhem.

Dank aan het team van huisartsenpraktijk De Blokkendoos, 
het Omringthuiszorgteam en een ieder die mij nabij was 

of aan mij heeft gedacht.
               Wil
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TROUWEN OF GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 
DAT GAAT SINDS 2018 OP EEN NIEUWE MANIER. 

WELKE WIJZE PAST BIJ JULLIE?

Zoveel verschillende wetten, zoveel verschillende regels! Het is han-
dig om jezelf alvast wat in te lezen en dan altijd nog even voor een 
adviesgesprek naar de notaris. Vorige week schreven we over de sa-
menlevingsovereenkomst. Deze week gaat het over trouwen of ge-
registreerd partnerschap (gp). Welke vorm kiezen jullie en wat zijn 
de verschillen?

Was je getrouwd of geregistreerd 
als partner vóór 2018?
Dan was dit in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat 
alle bezittingen en schulden die jullie van tevoren hadden of daarna 
verkregen en verkrijgen, van jullie samen zijn. De wet die sinds 1 ja-
nuari 2018 geldt, verandert hier niets aan.

Ging of ga je na 2018 trouwen en maak(te) je geen huwelijksvoor-
waarden bij de notaris, dan trouw je in een beperkte gemeenschap 
van goederen. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

Dit betekent kort ge-
zegd dat alle bezittingen 
en schulden die tijdens 
het huwelijk/gp ont-
staan, van samen zijn, 
met uitzonderingen van 
erfenissen of schenkin-
gen die je ontvangt voor 
en tijdens je huwelijk/gp. 
Die blijven persoonlijk, tenzij anders is aangeven. Zo werkt het dus 
wettelijk. Willen jullie het anders, maak dan huwelijks- of partner-
schapsvoorwaarden.

Meer informatie en vergelijking van de verschillende vormen: ga naar 
www.mantelovertoom.nl, daar staat ook een link naar de juiste pa-
gina op notaris.nl (informatiesite van de Koninklijke Notariële Be-
roepsorganisatie.

Op 8 september 2019 vindt het Special Olympics 
Nationaal Evenement plaats in de gemeente Me-
demblik. Tijdens dit toernooi, voor mensen met 
een verstandelijke beperking, staan de sporten 
handbal en skeeleren (100, 300, 500, 1000 m en 
100m met rollator) op het programma. Daar-
naast zijn er voor deze doelgroep ook nog een 
aantal andere sportieve activiteiten georgani-
seerd. 

Het Special Olympics Nationaal Evenement geeft 
sporters de kans om boven zichzelf uit te stijgen en 
te stralen op een podium. Een podium die hen meer 
zelfvertrouwen en zelfrespect geeft. De wedstrijden 
vinden plaats in Sport- en Wellnesscenter de Dars 
en op de Sjoerd Huismanpiste van Radboud Inline 
Skating. Onder toeziend oog van enthousiast pu-
bliek gaan de sporters de sportieve strijd met elkaar 
aan. 

Het evenement wordt georganiseerd door Team 

Sportservice West-Friesland in samenwerking met 
handbalvereniging SEW en Radboud Inline Skating 
onder auspiciën van Special Olympics Nederland. 
De gemeente Medemblik maakt dit evenement fi-
nancieel mogelijk. 

Scoor je eigen PR en maak kennis met 
verschillende sporten!
Niet alleen de sporters hebben deze dag de kans om 
te stralen. Alle mensen met een verstandelijke be-
perking uit de regio West-Friesland kunnen tal van 
leuke en sportieve activiteiten beleven. Tussen 
10.45 en 15.30 uur kan iedereen zijn/haar eigen PR 
scoren met de speciale fittest, een gezond drankje 
bij elkaar fietsen op de smoothiefiets of op de foto 
met één van de mascottes.

Of maak kennis met een (nieuwe) sport tijdens één 
van de clinics. Van 11.00 tot 11.45 uur wordt een 
Hiphop workshop gegeven in de groepsleszaal van 
de Dars. Tussen de wedstrijden door geeft handbal-
vereniging SEW een rolstoelhandbalclinic van 
12.00 tot 12.45 uur in de Olympiahal van de Dars. 
De Boulers geven van 13.30 tot 14.15 uur een clinic 
Jeu de Boules bij de Sjoerd Huismanpiste. En van 
14.30 tot 15.15 uur is er een clinic g-tennis in de 
Dars. Voor de clinics dient men zich vooraf aan te 
melden. 

Deelnemen & vrijwilligers
Mensen die willen deelnemen aan de clinics kun-
nen contact opnemen met Rosa Schouten van 
Team Sportservice West-Friesland. Tel: 0229-
287700, mail: rschouten@teamsportservice.nl. 

Voor dit evenement zijn vrijwilligers voor diverse 
functies van harte welkom! Aanmelden kan via 
Team Sportservice West-Friesland.

Special Olympics. Foto: Rachelle Fotografie

1e editie Special Olympics evenement 
in gemeente Medemblik! Een aantal weken terug plaats-

ten we een oproep voor Rachel 
Schenk, zij zocht naar een 
exemplaar van De Andijker uit 
1945.
Hier haar reactie:

Hallo daar, ik wil jullie heel 
erg bedanken voor alle hulp en 
voor het plaatsen van de infor-
matie in de Andijker (gratis, 
terwijl ik weet dat je die ruim-
te had kunnen gebruiken voor 
betaalde advertenties). 

Na al het zoeken bleek dat 
mijn grootvader al een exem-
plaar van het artikel had, dat 
hij ongeveer vier jaar geleden 
van een vriend in Andijk ont-
ving. 
Het exemplaar lag begraven 
in zijn kast, maar we hebben 
het gevonden - ik heb een 
exemplaar bijgevoegd! 
Ik heb ook informatie ontvan-

gen van enkele Andijkers, die 
contact met me opnamen over 
hun herinneringen aan zijn 
terugkeer uit het kamp,   en een 
paar mensen die foto’s van 
hun oude huis stuurden, en 
foto’s van mijn familie uit de 
jaren 1920, en zelfs een foto 
van mijn 4-overgrootmoeder, 
die bijna 200 jaar geleden 
werd geboren. 

Mijn opa en ik waren allebei 
erg geraakt door de steun van 
de leden van de Andijker-ge-
meenschap, en ik zal voor al-
tijd dankbaar zijn voor jullie 
hulp! 
Ik wens jullie het allerbeste - 
en wanneer ik Nederland over 
een paar jaar eindelijk be-
zoek, kijk ik vooruit naar rei-
zen naar Andijk. 

Met vriendelijke groet, 
Rachel Schenk

Update: krant uit 1945 gezocht!

Gamer Dave Jong (21) uit Andijk was afgelopen 
weekeinde even wereldnieuws toen hij samen met 
zijn 15-jarige spelpartner het zilver in de wacht 
sleepte bij het WK Fortnite in New York. De tweede 
plek in het klassement van het populaire computer-
spel leverde hem een prijzengeld op van ruim 1 
miljoen eur..

De oud-leerling van de Bangertschool is daarmee 
op jonge leeftijd al financieel onafhankelijk. Dit tot 
grote tevredenheid van zijn vader Toon (54), die 
ook in Andijk woont. Luttele jaren geleden kreeg 
deze voormalige garagist van zijn zoon te horen dat 
deze er niet over peinsde om diens bedrijf over te 
nemen: “Hij had helemaal geen zin in sleutelen, 
wilde zich volledig toeleggen op het gamen. Toen 
was voor mij de keuze gemakkelijk om na dertig 
jaar hard te werken mijn bedrijf van de hand te 
doen,” zo meldt Toon daags na het eclatante game-
succes in de Verenigde Staten.

Dave werd in New York vergezeld door zijn moeder. 
Vader volgde de verrichtingen thuis op de laptop. 
“Dave had me een link gestuurd waardoor ik alles 
live kon volgen. Hij begon helemaal niet zo goed, 
maar kwam steeds verder. Uiteindelijk eindigde hij 
als tweede. Dan zit je wel even verbaasd te rekenen 
hoeveel hij daarmee verdient. Aan de andere kant is 
het wel een spelletje waarin wereldwijd een miljard 
dollar omgaat. Dan is het ook wel weer te begrijpen 
dat de topspelers zo goed worden betaald.”

Jong zal nooit vergeten dat Dave nog maar enkele 
jaren geleden de lachers op zijn hand kreeg bij de 
uitreiking van zijn havo-diploma. Toen vertelde hij  
de rector doodleuk dat hij na zijn middelbare 
school meteen met pensioen zou gaan. Toon: “Ie-
dereen lag dubbel van het lachen, maar nu maakt hij 
het wel waar.” 

Dave woont nog bij zijn moeder en rijdt in een ge-
bruikt Golfje. Toon: “Hij geeft niet veel geld uit, 
doet geen gekke dingen. Er staat hier geen Porsche 
voor de deur. Dus kan hij het met dit prijzengeld 
wel even uitzingen. En vergeet niet: dat gamen is 
ook gewoon werken. Na zijn ontbijt gaat hij dage-
lijks naar de sportschool om fysiek fit te blijven. 
Vervolgens zit hij dagelijks zeker acht uur achter 
zijn beeldscherm.” 

Al van jongs af aan was Dave druk met gamen, zo 
herinnert zijn vader zich. “Al toen hij drie was zat 
hij steevast met een Nintendo in zijn hand. Dat ding 
ging zelfs mee naar de wc en op de achterbank van 
de auto. Af en toe werd je er als ouder wel gek van. 
Maar ja, nu hij er zo succesvol mee is, moet ik toe-
geven dat hij de juiste keuze maakte.”

Vader Toon is blij dat zijn zoon niet behoort tot het 
leger bleke jongeren dat alleen maar achter het 
beeldscherm zit en geen sociaal gedrag vertoont. 
“Hij gaat geregeld lekker op stap met vrienden en 
voetbalt nog steeds op recreatieniveau bij Zouaven.” 
Daar leek hij ooit furore te maken als voetballer, 
doch de pubertijd speelde Dave danig parten nadat 
hij was gescout door Hollandia in Hoorn. Toon: 
“Rond zijn vijftiende ging hij plotseling snel groei-
en, waardoor hij last kreeg van peesblessures. 
Daarop gaf hij de pijp aan Maarten.” 

Hoog in de bol zal de nieuwste miljonair van Andijk 
het niet krijgen, zo verzekert zijn vader. “Nadat hij 
na thuiskomst van het WK op Schiphol landde, 
pakte hij gewoon de trein naar huis. Hij vindt het te 
duur om zijn Golfje een paar dagen bij de luchtha-
ven te parkeren en een taxi vindt hij ook zonde van 
het geld.”

Met dank aan Roy Klopper, De Telegraaf        

Dave Jong wint ruim 1 miljoen dollar
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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.

De voeten van het Friese paard 
Cornelia worden al vele jaren 
door hoefsmid Geert van der 
Werf uit Westwoud verzorgd. 
“Niemand anders mag mijn 
paard beslaan,” vertelt eigena-
resse Elsa van Straaten uit 
Grootebroek.  “Cor – zoals 
Cornelia liefkozend wordt ge-
noemd- heeft artrose en daar-
door speciale behoeften om de 
pijn te bestrijden. Geert weet 
precies hoe hij dat bij haar 
moet doen.”

Dit maal werd het paard van 
nieuwe ijzers voorzien tijdens 
een demonstratie in het Zuider-
zeemuseum in Enkhuizen. Elsa is 
als vrijwilligster aan het museum 
verbonden. “Af en toe houden we 
in het openlucht museum de-
monstraties van oude beroepen. 
De smid en zijn smederij zijn één 
van die beroepen die we dan la-
ten zien. Geert beslaat paarden 
altijd ‘op locatie’ en vindt het 
geen enkel probleem dat nu hier 
op het plein midden in het mu-
seum te doen.”

Veel bekijks en vragen
“Het is voor mij zelfs leuk dat te 
doen met publiek erbij. Ik doe 
gewoon mijn werk. Het kost nu 
alleen wat meer tijd, want ik leg 
uit wat ik doe en probeer tussen-
door ook de vragen van mensen 
te beantwoorden,” zo vertelt 

Geert. “Het doet bijvoorbeeld 
geen pijn, zoals mensen wel eens 
denken. Dan zou het paard niet 
zo rustig blijven staan. De hoeven 
zijn een soort nagels. Net als bij 
mensen doet haren en nagels 

knippen niet pijn, als je het goed 
doet tenminste!”

Heilige sokken
Friese paarden hebben onderaan 
de benen lange haren die men 

sokken noemt. Veel mensen 
knippen die haren kort af. Elsa 
doet dat niet. “Ik vind ze juist 
schitterend, die sokken horen 
juist bij een Fries. Geert weet dat, 
ook al maken de lange haren zijn 

werk er niet makkelijker op.” 
Geert lacht: “Die haren hangen 
wel eens in de weg als ik met het 
hete ijzer aankom, maar ze heeft 
helemaal gelijk. De heilige sok-
ken van Cor, daar blijf ik vanaf!”

Gympies in plaats van klompen
Geert legt uit dat elk paard een 
ander vorm voet heeft en een 
andere afwikkeling. In het geval 
van Elsa’s paard beschrijft hij het 
voor het aanwezige publiek als 
volgt: “Ze loopt nu op klompen. 
Met een speciaal zooltje en het 
juiste hoefijzer wikkelt ze de voet 
anders af en is de druk weg. Dat 
voelt als lopen op gympies. Daar 
wordt ‘Corretje’ blij van!”

Familiedier
Tijdens de demonstratie was een 
groot deel van de familie aanwe-
zig. “We maken er gewoon een 
gezellig uitje van.” De kleinkinde-
ren Amber en Freek  geven het 
paard van oma een worteltje en 
een dikke knuffel. “Cor is een 
heel lief,” zegt Amber. “Cor kus-
je?” Het paard doet haar hoofd 
naar beneden en besnuffeld de 
jonge dame en neemt nog een 
hapje hooi. Een demonstratie van 
de hoefsmid is voor het grote 
zwarte paard ‘Cor’ een kwestie 
van wachten tot het weer klaar is, 
zodat ze op haar nieuwe gympies 
weer voor de kar mag en naar 
huis kan.

Het Friese paard Cor heeft genoeg gezelschap tijdens een demonstratie hoefsmeden.  
V.l.n.r. Marjon, Geert, Linde, Elsa, Amber, Freek en Paulien. Tekst en foto: OdB

Cornelia wil graag ‘gympies’ van de hoefsmid
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...
… de redactie op zoek is naar 
kermisfoto’s van Lutjebroek 

en Grootebroek?

… door sommige bezoekers van 
de supermarkt proefmonsters 

worden genomen, 
en dat u bij aankoop daar 

goed op moet letten?

… autoschade het beste op 
ons eigen dorp kan worden 

gemaakt?

… de Generaal de Wetlaan, 
vlak voor het parkeerterrein 
van de Lidl nog steeds voor-

rang heeft?

… Tessa Hoogendoorn 
5 augustus jarig is?

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

geplaatst?

… zaterdag de classic DJ’s Loek 
Boon en René Dol het 
Westfrieslands festival 
zullen gaan openen?

Gezien de temperaturen maar 
vroeg op pad gegaan om vlinders 
voor de Vlinderstichting op de 
kaart te zetten. Op de Elzenburg 
vloog een geel vlindertje, die ver-
dween plots in het gras en zoek 
dan die maar eens op. Het bleek 
te gaan om een Oranje Luzerne-
vlinder die wij niet veel zien. Het 

is een zwerver uit Zuid-Europa 
die zich vrij schaars over het ge-
hele land verspreid. U kunt ze 
meer aantreffen in de zuidelijke 
provincies en langs de kust. Later 
achter de dijk vloog er nog een 
maar die was mij te slim af. 

Douwe Greydanus. 

Luzernevlinder. Foto: Douwe Greydanus

Camouflage
• 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.

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
Zaterdag 24 augustus  
• Verkoopdag hobbymaterialen, 

Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum 10-16 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
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. 
Zondag 17 november
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

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

Oud papier:  Zaterdag 10 en 24-08, 7 en 21-09, 5 en 19-10,   

 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.

Plastic:  Dinsdag 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 23-08, 20-09, 18-10, 

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

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

Ook na schaalvergroting en zelfs 
dankzij ruilverkaveling in West-
Friesland, is er nog een hoop 
moois aan natuur te ontdekken. 
Vooral vanaf het water is dit goed 
te zien: eenden, kikkers, insecten, 
wuivend riet, het polderland van 
weleer in volle glorie nu. Voor 
wie zelf geen bootje heeft, orga-
niseert IVN West-Friesland op 
zondag 11 augustus een speciale 
vaartocht, mét gids en de nodige 
verhalen.
 
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? Hoe is het oude 
land nog herkenbaar? Vaar mee 
en kom het allemaal te weten, 
IVN-gids Tjalling kan je nog 
meer vertellen! De vaartocht 
start om 14:00 uur vanaf het 
Streekbos Paviljoen en kost €2,50 
per persoon (kinderen tot 12 mo-
gen gratis mee, dankzij een spon-
soring van ABZ Seeds te Andijk). 
Opgeven kan via h.oranje@ivn-
westfriesland.nl

Varen. Foto: Toos Brink

Verhalenvaartocht met het IVN

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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 
handig voor als u een feest geeft! 
www.ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

Pils. De toverdrank waar geen 
psychiater tegen op kan. Kermis 
is een goede reden om pils te 
drinken. Een goede kermis frist 
lekker op. Alles wat je al weken 

dwars zit komt er met een paar 
pilsjes zo uit rollen. Bij de psy-
choloog moet je daar 12 weken 
voor op de stoel zitten. En dan 
nog is het allemaal lastig praten. 

Het is niet de bedoeling dat we ‘s 
morgen om 9 uur alleen aan een 
flessie gaan zitten lurken dat is 
niet goed. Pils moet je af en toe 
drinken en alleen met je maten. 
Niet tot je omdondert maar ge-
woon rustig met mate. Nu zullen 
er doctors en andere oprechte 
bezorgde medelanders zijn die je 
zullen wijzen op de gevolgen 
voor o.a. je levertje. Maar de gro-
te voordelen voor de opfrisbeurt 
voor je psychische toestand zijn 
vele malen belangrijker voor je 
edele organen. Want een gezonde 
geest zit in een gezond lichaam. 
Proost. U kunt kermis Maandag-
ochtend met ons komen Pils 
drinken in het Ankertje Andijk. 
Peter Manshanden draait daar 
weer platen en start om 5 voor 
12. Tot dan.  

Al in de jaren 50 was het goed toeven in ‘t Ankertje. Foto: aangeleverd.

Kermis Maandag in ‘t Ankertje
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De gemeente Medemblik wil de kinder-
boerderijen in de gemeente Medemblik 
toekomstbestendig maken, zo ook de kin-
derboerderij in Andijk die gevestigd is op 
De Put in Andijk. De Put is een voormalige 
vuilnisbelt waar behalve de kinderboerde-
rij ook een speelweide en trimbaan zijn 
gevestigd.
In de begroting voor 2019 is een éénmalig 
bedrag opgenomen voor investeringen in 
de accomodaties en budget voor structu-
rele verhoging van de subsidie. De ge-
meente Medemblik heeft de afgelopen tijd 
prioriteit gegeven aan de aanpak bij van de 
problemen bij de kinderboerderij in An-
dijk. Deze aanpak heeft er voor gezorgd 
dat Wings of Change per 1 augustus aan-
staande het beheer van de kinderboerderij 
gaat overnemen.

Opheffing St. Kinderboerderij De Put
WOC is een organisatie die zich richt op 
mensen met een zorgbehoefte. De clienten 
van WOC doen straks, samen met vrijwil-
ligers, begeleid het beheer van de kinder-
boerderij. WOC is een sterkte organisatie 
die ervoor zorg dat de kinderboerderij kan 
blijven bestaan.
Stichting Kinderboerderij De Put wordt 
opgeheven. De gemeente Medemblik ver-
strekt per 1 augustus 2019 subsidie aan 
WOC voor het beheer van de kinderboer-
derij. Eind 2019 worden de afspraken ge-
evalueerd.

Bodemonderzoek De Put
De gemeente heeft bodemonderzoek laten 
doen op het terrein van de voormalige 
vuilstort De Put waaruit is gebleken dat de 
deklaag op een aantal plaatsen minder is 
dan de vereiste 50cm, de gemeente laat op 
deze plaatsen de deklaag herstellen. In de 
mengmonsters van de grond is een lichte 
verhoging van metalen gevonden, hier is 
overleg geweest met de Omgevingdienst 

NHN en de provincie, hieruit kwam naar 
voren dat er geen gezondheidsrisico’s zijn 
zodat de kinderboerderij en de speelweide 
open kunnen blijven.

Wel moet de gemeente in opdracht van de 
provincie een herstelplan maken die in 
2020 moeten worden uitgevoed.

Kinderboerderij verplaatsen?
De gemeente worstelt nog met de vraag of 
bij het opstellen van het herstelplan ook 
moet gaan worden gekeken naar de plaats 
van de kinderboerderij. De vraag komt 
naar boven of de kinderboerderij met het 
nieuwe gebouw verplaatst moet worden 
naar een ander del van De Put of dat er 
mogelijk andere, geschiktere, locaties in 
Andijk zijn.
De huidige opstallen bij De Put voldoen 
niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is 
al een schetsontwerp gemaakt voor een 
nieuwe accommodatie, verblijfsruimte an-
nex ruimte voor educatieve doelen.

Wat gaat het allemaal kosten
Het college gaat de gemeenteraad in de 
Zomernota vragen om middelen beschik-
baar te stellen voor het laten opstellen van 
het herstelplan 2019, uit dit herstelplan 
blijkt dan wat de werkelijke kosten zullen 
zijn van de uitvoering van de maatregel in 
2020. Het college komt in 2020 naar de 
gemeenteraad met een voorstel.

De subsidie die de gemeente Medemblik 
verstrekt aan Wings of Change komt uit de 
structurele extra subsidiemiddelen die de 
gemeenteraad van Medemblik beschik-
baar heeft gesteld.
Wel stelt de gemeente als eis dat ook de 
Andijker gemeenschap een deel van de 
kosten voor haar rekening gaat nemen, dit 
is ook het geval bij andere maatschappe-
lijke accommodaties.

Wings of Change nieuwe 
beheerder kinderboerderij Andijk

De redactie van De Andijker is tot en met 31 augustus 
alleen op maandag en dinsdag 

van 9.00 tot 12.00 uur geopend. 

Overige dagen op afspraak! 59 36 05 of info@andijker.nl

Dijkprint is tot en met 31 augustus 
alleen op afspraak geopend! 

59 29 34 of info@dijkprint.nl.

Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Zaterdag 3 augustus wordt weer 
de open dag bij Waterberging 
Twisk gehouden, inmiddels een 
mooie traditie. Het informatie 
punt is bij het info bord op het 
Marepad waar u via opgestelde 
telescopen en kijkers het gebied 
kunt overzien. 

Omdat het een erg drassig na-
tuurgebied is, trekt het enorm 
veel vogels aan. De vogeltrek is 
begonnen. Op hun reis van het 
hoge noorden naar het zonnige-
zuiden hebben vogels onderweg 
plekken nodig om uit te rusten en 
bij tetanken. De waterberging is 
zo’n plek. 

Tussen grote groepen grauwe 
ganzen, wilde eenden en kieviten 
gaan we op zoek naar minder al-
ledaagse soorten. Er is bijvoor-
beeld kans op kemphaan, bosrui-
ter, groenpootruiter en krom-
bekstrandloper. 
Deze dag organiseren wij, Land-
schap Noord-Holland samen met 
de Vogelwerkgroep van de 
KNNV Hoorn/West-Friesland. 
Het is geheel gratis, u kunt parke-
ren aan de Noorderweg Twisk 
Opperdoes op de parkeerplaats 
of aan de westkant nabij de gras-
drogerij van Hartog aan de 
Mijnsherenweg. 

Meer info: bel met D.Greydanus 
06 14 73 45 54 of mail: D.Greyda-
nus@quicknet.nl

Foto: Douwe Greydanus

Spot bijzondere vogels in dit 
drassige natuurgebied

Op zaterdag 3 augustus is het tijd voor 
het Westfrieslands Festival. Na het suc-
ces van vorige editie wordt opnieuw in-
gezet op een fantastisch muzikaal festijn 
in Onderdijk. Het belooft een gezellige 
dag te worden met optredens van Young 
& Younger, Dou Grend ünd von Velsen 
en de Nozem, SMEW Classic DJ’s Loek 
& René, DJ Gumbold en als afsluiter The 
Doors in Concert! Kaarten nu in de 
voorverkoop voor € 8,00. Kinderen on-
der de 12 jaar mogen gratis naar binnen. 

Het festival zal dit jaar worden geopend 
door onze SMEW Classic DJ’s Loek Boon 
en René Dol. De veteranen en oprichters 
van onze stichting hebben al enkele suc-
cesvolle vinyl thema-avonden achter de 
rug bij Het Café van Wervershoof, en zul-
len nu ook op Westfrieslands krakers en 
pareltjes draaien uit de pop en rock histo-
rie. Met de Dou is door de organisatie een 
contract voor het leven afgesloten. Vliet-
pop mag dan niet meer bestaan, mensen 
blijken toch een behoefte te hebben om 
minimaal één keer per jaar naar slappe 
schijtrock te luisteren (Of te helpen om 
ganzen te verjagen). 

Begin van de avond is het podium aan de 
gebroeders Kris en Marc Schouten van 
Young & Younger, zij beloven dat iedereen 
los zal gaan op hun vertolking van muziek 
uit de jaren 50 en 60. Gouwe ouwe maar 
gebracht door twee jonge energieke hon-
den. Onze, inmiddels, huis-DJ Gumbold 
zal opnieuw de pauzemuziek en de afslui-
ter verzorgen. Hij zal opnieuw zorgen voor 
een verrassende mix van bekende en min-
der bekende liedjes. 

Wij zijn zeer verheugd om als hoofdact 
The Doors in Concert te kunnen presente-
ren. Deze band wordt door vele kenners 
wel gezien als de beste Doors coverband 
van Nederland. En wij wilden ze heel graag 
naar ons festival halen. De meeste van hun 
optredens in de buurt zijn al uitverkocht. 
Grijp deze unieke kans om de heren te be-
kijken en beluisteren op ons buitenfestival, 
aangekleed in het thema van de Whisky a 
Gogo. 

Het festival start om 14:00 uur en zal du-
ren tot 23:00 uur, graag tot daar! Kijk voor 
meer informatie op onze website en voor 
kaarten op www.westfrieslands.nl 

Zaterdag 3 augustus:  
het  Westfrieslands Festival

Verloren
Zondag 21 juli, granaat halsketting verloren in Andijk West.

Het is een emotionele herinnering.
Graag reactie naar mevrouw de Vries Tel. 0228- 59 1759
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In het rondvaren met onze authentieke schuiten laten 
we u graag kennis maken met de stad Enkhuizen en 
Stede Broec ,de mooie natuur in en buiten die plaat-
sen. Startplaats in Enkhuizen is vanaf ons ponton op 
de hoek van de Oude Gracht/ Westerstraat. In het 
Streekbos vanaf de steiger voor het Streekbospavil-
joen. De afvaart in Bovenkarspel is vanaf de molen 
“Ceres”te Bovenkarspel met mooie tocht door Boven-
karspel. Dit is ook mogelijk in combinatie met andere 
activiteiten. In Enkhuizen en Stede Broec werken we 
samen met meerdere horecabedrijven. Een mooie 
(natuur)wandeling en daarna rondgevaren worden 
door de grachten van Enkhuizen of door de natuurge-
bieden “ de Weelen” en “Streekbos” of langs de mooie 
tuinen van Bovenkarspel maken uw dagje uit com-
pleet. Ook is er de samenwerking met stichting Gou-
we Voeten, Het blotevoetenpad in Bovenkarspel Alle 
activiteiten geschieden wel op eigen risico. 

RONDVAARTEN 
STREEKBOS OUTDOOR 2019 

Wij organiseren div. rondvaarten in open authentieke 
schuiten waarin vroeger de landbouwproducten naar 
de veiling vervoerd werden. Met slecht weer moet u 
zich hier dan ook op kleden, een paraplu is soms niet 
overbodig. 

RONDVAART VANAF MOLEN 
‘CERES’ BOVENKARSPEL 

Vertrek op afspraak. We varen vanaf de Broekerha-
venweg Bovenkarspel bij Molen“Ceres”. Dit is 100 
meter vanaf NS station “Florahalte”. Hier is het moge-
lijk om in de zorgbakkerij “De Molenwiek” eerst iets 
te drinken met lekker gebak of een heerlijk broodje of 
“High Tea” Woensdag en zaterdag is ook de molenaar 
aanwezig en kunt u de molen bezichtigen. 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. Duur van de tocht 
2 uur Prijs € 11,00 p/-p Min 10 pers. Ook is het moge-
lijk om vanaf Molen Ceres een tocht te varen inclusief 
gebruik van de Overhaal. 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 molen. Duur van 
de tocht ongeveer 1 uur. Prijs € 8,00 per persoon Min. 
10 pers. Aansluitend kunt u de tocht door Bovenkar-
spel nog varen. 

RONDVAART VANUIT 
ENKHUIZEN/

BLOTEVOETENPAD 
Vertrek op afspraak vanaf ons ponton op de hoek 
Oude Gracht/Westerstraat Enkhuizen We varen door 
Enkhuizen, langs fraaie tuinen in de buitenwijken en 
door een stukje oud Enkhuizen richting Streekbos. 
Hier stapt u uit en loopt naar de Gouw 11 en brengt 
een bezoek aan de stichting “Gouwe Voeten”. U loopt 
hier het Blotevoetenpad. Een zeer aantrekkelijk par-
cours wat u dient te lopen op blote voeten. Over het 2 
km parcours loopt u ongeveer 2 uur! U loopt op div. 
ondergronden, door water en langs div. fruitbomen 
en struiken. De terugreis gaat via een andere route 
door de buitenwijken naar de binnenstad van Enkhui-
zen. Duur tocht ongeveer 4 uur. Prijs € 15,50 per 
persoon. Min. 10 pers. 

RONDVAART 
DOOR ENKHUIZEN 

Vertrek op afspraak. We varen door de grachten van 
Enkhuizen, door “de Boerenhoek en langs de oude 
vestingwal een leuk rondje door Enkhuizen. De schip-
per/gids vertelt u onderweg over hetgeen u onderweg 
tegenkomt. De lange vaart gaat ook door de nieuwste 
wijken van Enkhuizen met de mooiste tuinen! Bij 
Lunchroom “de Brasserie” kunt u voor en/of na de 
tocht terecht voor iets lekkers. Ook een stadswande-
ling na het varen behoort tot de mogelijkheden. Duur 
van de tocht 1 uur. Prijs € 8,00 per persoon. Lange 
tocht; € 11,00 per pers. Min. 10 personen 

RONDVAART 
VANUIT ENKHUIZEN 

Vertrek op afspraak. We varen vanuit en door Enkhui-
zen, langs fraaie tuinen in de buitenwijken en door 
een stukje oud Enkhuizen richting Streekbos. Hier 
kunt des gewenst even opsteken. Voor een kopje kof-
fie/thee of bezoek aan het “Klimpark”. We varen van-
uit het Streekbos via een andere route terug naar de 
binnenstad van Enkhuizen. Duur tocht 1½ uur tot 2 
uur. Prijs € 11,00 p/p. Min. 10 pers 

RONDVAART VANUIT 
STREEKBOS BOVENKARSPEL 

Vertrek op afspraak. We varen door het Streekbos 
richting Enkhuizen, langs fraaie tuinen in de buiten-
wijken en door een stukje oud Enkhuizen. U vaart 
door de grachten van Enkhuizen via een andere route 
terug naar het Streekbos. Koffiestop in Enkhuizen is 
mogelijk. Ook kunt u i.p.v. door Enkhuizen een stukje 
door “de Weelen” varen. Een natuurgebied van Staats-
bosbeheer. Duur tocht 1½ uur tot 2 uur. Prijs € 11,00 
p/p. Min 10 pers. 

RONDVAART ‘DE WEELEN’ 
Vertrek vanaf 10.00 uur op afspraak. We varen het 
Streekbos uit richting natuurgebied “De Weelen”. Een 
gebied van Staatsbosbeheer, met enkele interessante 
vogelgebiedjes. Hier liggen we dan ook even aan voor 
“een koppie” koffie of thee met Westfriese krenten-
mik aan boord of even op een graskant. Een picknick 
behoort ook tot de mogelijkheden. Duur tocht onge-
veer 3 uur. Prijs € 20,00 p/p, min. 10 pers. Inclusief de 
koffie/thee met Krentenmik 

EEN BELEVING! 
Blotevoetenpad “Gouwe Voeten” aan de Gouw 11 te 
Bovenkarspel. Geopend in april t/m oktober van 
woensdag t/m zondag. Groepen ook welkom op 
maandag en dinsdag na afspraak. In de maanden juli 
en augustus 7 dagen in de week vanaf 10.00 uur Indi-
vidueel en in groepsverband is dit een beleving! Graag 
informeren wij u hier nader over. Goed mogelijk als 
onderdeel van uw uitstapje! Tel. (0228) 51 69 58 / 06- 
36 17 17 78. 

WORKSHOP VOETSCHILDEREN 
Dit is een leuke workshop van ongeveer 1½ uur Van uw 
voetafdruk op het canvas maakt u o.l.v. Heleen een uit-
bundig schilderij. Na afloop van deze workshop krijgt u 
een kleine kleur analyse en het schilderijtje mee. Prijs 
per persoon € 10,00 p/p. Minimale deelname is 8 per-
sonen. Workshop wordt gegeven bij camping “De Gou-
we Stek”te Bovenkarspel, Het Keetje in Lutjebroek of 
op uw eigen locatie. Info Heleen (0228) 511 208.

WELKOM BIJ STREEKBOS OUTDOOR BOVENKARSPEL/ENK HUIZEN

Wij verzorgen graag uw complete “Daggie Uit”

Info en reserveren: theopeerdeman@gmail.com  (0228) 511 208 / 06-53 15 69 99
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