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Zomerinloop 
op afspraak

De verhalen van Anita Vis klinken aan de koffietafel, in huiskamers en theaterzaaltjes 

Zomaar in het West-Friese rollenspel gerold

Ook in augustus is ons kantoor 
op werkdagen alleen 's morgens 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.

“Je rolt er zomaar in, ik zou het 
uit mezelf nooit bedacht hebben”, 
vertelt Anita Vis over haar podi-
umkunsten. Bepakt met twee 
koffers en gehuld in West-Fries 
kostuum, inclusief hullehoedje, 
verschijnt ze op het toneel. Ze 
vertelt haar publiek verhalen in 
het West-Fries: over koeienboer 
Klaas of het huisje van opa en 
oma. 

Anita’s hobbymatige carrière 
bestaat uit verzoeken die via-via 
op haar pad verschijnen, startend 
op een verjaardag in 1995, zo ver-
telt ze. “Ik raakte aan de praat met 
Dirk, de zoon van Jan en Aaltje 
de Vries. Hij vond dat ik pittig 
West-Fries sprak en vond dat ik 
mee moest gaan naar de schrij-
versavonden van het Westfries 
Genootschap.”

Eens per maand komen hobby-
schrijvers bijeen om hun verha-
len in de West-Friese taal met 
elkaar te delen. “Dat leek me 
wel wat, ik ging er naartoe met 

een verhaal over het bejaarden-
huis waar ik werkte.” De eerste 
van een grote verhalenbundel. 
Hoeveel ze precies heeft geschre-

ven durft Anita niet te zeggen. “Ik 
heb intussen een boekwerk ver-
haaltjes, ongeveer zo’n stapel met 
A4’tjes”, zegt ze terwijl ze tussen 

duim en wijsvinger ongeveer 10 
centimeter houdt.

(vervolg op pagina 4)

De laatste doorkijkjes deze zomervakantie van fotograaf Koos Dol. 

Doorkijkjes in Andijk

Anita Vis kompleet gehuld in West-Fries kostuum. Foto's KD/de Andijker  

Kijk op www.kuinmakelaardij.nl 

0228-592253 

Wij wensen  
iedereen een 
fijne zomer
(vakantie). 
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Woorden van Jezus (12)

Jezus zegent de kinderen.En 
zij brachten de kinderen tot 
Hem, opdat Hij ze zou aanra-
ken; doch de discipelen be-
straften hen. 14 Toen Jezus dat 
zag, nam Hij het zeer kwalijk 
en zeide tot hen: Laat de kin-
deren tot Mij komen, verhin-
dert ze niet; want voor zodani-
gen is het Koninkrijk Gods. 15 
Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 
Koninkrijk Gods niet ontvangt 
als een kind, zal het voorzeker 
niet binnengaan. 16 En Hij 
omarmde ze en hun de handen 
opleggende, zegende Hij ze. 
Marcus 10:13-16 Alle evange-
liën staan vol met de daden 
die Jezus verricht heeft tijdens 
Zijn leven op aarde. Hij genas 
zieken, dreef demonen uit en 
predikte over het koninkrijk 
van de hemel. Maar er wordt 
in de Bijbel ook geschreven 
over de emotie van Jezus. We 
kennen het verhaal over de 
tempelreiniging. Daar was Je-
zus boos. Erg boos! En ook in 
het gedeelte van vandaag 
spreekt Zijn gevoel boekde-
len. Jezus is het niet eens met 
de manier waarop de leerlin-
gen de mensen op een afstand 
proberen te houden. Hij windt 
zich erover op! Misschien 
heeft dit verhaal ook nog een 
betekenis voor de kerk van 
vandaag. Voor ons die graag 
orde en rust tijdens de dien-
sten op zondag willen hebben. 
De leerlingen wilden Jezus 
beschermen. Geen wrieme-
lende kinderen dichtbij de 
Meester. Hij heeft een God-
delijk werk te doen en mag 
niet gestoord worden. Weg 
moeders met blèrende kinde-
ren op de arm. Weg vaders 
met slungelige zonen achter 
hun rug.Jezus heeft belangrij-
ker zaken aan Zijn hoofd. Er 
moet evangelie gepreekt wor-
den!  Nu krijgen de leerlingen 
op hun kop van Jezus. Hij is 
het helemaal niet met hen 
eens en laat dat heel goed 
merken. Vervolgens roept Hij 
alle kinderen bij zich, neemt 
ze één voor één in Zijn armen 
en zegent hen. Te lang hebben 
wij gedacht dat geloven iets is 
voor volwassen mensen. Ge-
lukkig wordt er steeds meer 
aandacht besteed aan het kin-
derwerk in de gemeente. 
Maar de echte bewogenheid 
voor kinderen kan alleen 
maar gevoed worden door de 
Heiland zelf. Hij vindt hen 
belangrijk. Hij geeft hen een 
plaats. Hij zegent hen. En Hij 
zegent ook het naar liefde 
hunkerende kind in een ieder 
van ons. Want Hij zegt:’ Laat 
de kinderen bij me komen en 
houdt ze niet tegen...!’  Gebed: 
Here Jezus, veel volwassenen 
zijn diep in zichzelf soms ook 
als een kind met pijn en ver-
langen naar liefde en gebor-
genheid. Leer ons om ook die 
kinderen te erkennen en bij U 
te brengen om gezegend te 
worden. Amen (W.Durieux)

FAMILIEBERICHTEN

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Verhuisbericht van Gré de Vries - Feenstra. 

Vanaf vrijdag 25 augustus is mijn nieuwe adres: 
Sorhgvlietlaan 172, 1619 XZ. Tel. 0228 - 59 18 54

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.

Je wilt haar nog niet missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens komt de dag,

dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
nemen wij afscheid van onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, 

oma en overoma

Janke Groot
~ Janny ~

Andijk                                                                                                 Andijk
10 oktober 1938                                                           18 augustus 2017

Peter en Ciska
 Bart en Mariët
 Michelle en Sidney
  June, Logan
 Demi, Romy, Levi

Erik en Jeanette
 Martijn
 Rosa en Niels

Simone en Theo

Fred en Heidi
 Lisa, Lars, Youri, Sanne

Sorghvlietlaan 50, kamer 16.2
1619 XC Andijk

Woensdag 23 augustus is er van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid tot 
afscheid nemen en condoleren in De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.
Donderdag 24 augustus zal om 12.00 uur de crematieplechtigheid 
plaatsvinden in crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3 te 
Schagen. Na de plechtigheid is ook daar gelegenheid tot condoleren.

Moeder houdt van bloemen

Wij willen onze (schoon)ouders 

Arnold Willem Groot &
Miriam Judith Groot-Jong

van harte feliciteren met het feit dat ze op 25 augustus maar liefst

25 jaar getrouwd zijn.

Wij weten dat jullie nog steeds heel veel van elkaar houden 
en wij wilden laten weten dat we ook veel van jullie houden.

Liefs, Ben, Marieke en Sil

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Wij, Bas en Gea Pasterkamp nemen 
per 30 september 2017 tuincen-
trum Boeder over. We zullen door-
gaan onder de naam Tuincentrum 
De Weet. 

Bas is al eigenaar van tuinplanten 
kwekerij De Weet. U zult in het tuincentrum dan ook planten 
van eigen kwekerij terugvinden.

We streven er naar u van dienst te zijn op dezelfde manier 
als u gewend was bij Boeder. Wij kijken er naar uit u te 
verwelkomen!

Wij zullen tot het voorjaar geopend zijn van woensdag tot 
en met zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. De openingstijden 
vanaf maart volgen nog.
 
 Met vriendelijke groet Bas en Gea. Tel. 06-14159121

TUINCENTRUM BOEDER
´Het adres voor al uw tuinbeplanting´

Hornpad 8, Andijk                                                 Tel. (0228)591813

Het is bijna zover. 
2 september is onze laatste verkoopdag.

Een afsluiting van een periode van ruim 40 jaar met 
Gerda in herinnering, die een groot deel van deze 
periode voor ons heeft klaargestaan en met dank aan 
al degenen die in ons bedrijf hebben meegewerkt.

In het bijzonder Brenda, die wij bereid vonden om, na het plotse-
ling overlijden van Gerda, ons in het afgelopen seizoen te helpen.
Wij erkennen in al deze dingen God, Die ons dit alles heeft gege-
ven. Onze klanten willen we hartelijk bedanken voor het in ons 
gestelde vertrouwen.

  Een hartelijke groet van Piet en Diny Boeder

Vergeet niet uw cadeaubonnen in te leveren.

Bas Pasterkamp gaat verder met het tuincentrum.
In de onderstaande advertentie leest u hier meer over.

Kom eens helpen en ontdek hoe 
leuk het is om samen een hooiberg 
te maken! Zaterdag 2 septem-
ber is de jaarlijkse IVN-hooidag 
van het Streekbos. IVN ontvangt 
de deelnemers om 9.00 uur met 
koffie in het Streekbos Paviljoen 
te Bovenkarspel. Start 9.30 uur. 
Volwassenen die mee willen doen, 
graag digitale opgave bij Willem 
Kaagman, w.kaagman@ivn-west-
friesland.nl of anders 0228 516367 
(na 19.00 uur). 

Hoe meer hoe beter 
Het is redelijk licht werk dat 
met een groep van 10 mensen 
binnen een paar uur is gepiept. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een 
‘natje en droogje’. Na afloop wan-
delen we door het Ecoproject om 
de resultaten te zien die de vorige 
werkdagen hebben opgeleverd. 
Bij de maandelijkse inventarisatie 
is vastgesteld dat plantenvariatie 
toeneemt en dieren er ook baat 
bij hebben.

Het hooiteam. Foto: Willem Kaagman

Hooidag EcoprojectDe Heer is mijn herder
                  Psalm 23

Vrijdag 11 augustus heeft de Heer tot zich genomen 
onze schoonzuster en tante 

      
Maartje Jantje Schuurman

Andijk, 2 december 1930               Alkmaar, 11 augustus 2017

        Andijk:  G. Schuurman-Mulder  
            neven en nichten    

Sorghvlietlaan 86, 1619 XC Andijk

De crematie heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden.                            
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MANTEL&OVERTOOM STAAT OP 50 PLUS BEURS 
19 T/M 23 SEPTEMBER UTRECHT

Wij stellen 20 entreekaarten t.w.v. € 17,50 GRATIS ter beschikking 
Op zaterdag 23 september a.s. staat ons kantoor op de 50 Plus Beurs 
in Utrecht. Door de KNB (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) 
is georganiseerd dat er elke dag notarissen aanwezig zijn om infor-
matie te geven over testamenten, levenstestamenten en schenken. 
Op de zaterdag 23 september zal notaris Rinske Mantel tijdens deze 
dag 3 lezingen verzorgen over deze onderwerpen:
- Wat kan ik regelen met een testament?
- Schenken aan je kinderen en kleinkinderen.                                
- Het wat en waarom van het levenstestament.

Hoe komt u in aanmerking voor een gratis entreekaart?
Met meer dan 600 stands trekt de 50PlusBeurs jaarlijks zo’n 
100.000 bezoekers. Op de beurs vindt u schat aan informatie over 
zes verschillende thema’s: 
•	 Vakantie,	
•	 Vrije	Tijd,	
•	 Wonen,	
•	 Mode	&	Beauty,	
•	 Gezondheid	en	
•	 Maatschappij.	
En er is nog veel meer te beleven op de podia met muziek, show, 
dans en exposities. In het kader van onze maatschappelijk betrok-
kenheid geeft ons kantoor al 10 jaar lezingen in de omgeving en is 
de 50 plus beurs een mooi evenement om onze maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. 

Wilt u gratis naar de beurs, stuur dan voor 1 september een 
mail via www.mantelovertoom.nl o.v.v. Loting Gratis Entree 
50 Plus Beurs. Onder de inzenders zullen door ons kantoor 
20 gratis kaarten worden weggeven. De winnaars ontvangen 
2 kaarten, u kunt dus ook nog 
iemand meenemen. 

Bellen mag ook 
Mantel&Overtoom Notarissen 
Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264.

Andijk toen

Het huis-aan huis venten was in de vorige eeuw heel gewoon. Op deze foto uit 
omstreeks 1954, ventte Rudolf Gerard Hulzebos met brood op het Hornpad. 

Hulzebos werkte voor Faust en de Vries, zij hadden toen hun bakkerij aan de 
Dijkweg, later de timmerfabriek van Piet de Vries.

U vind een spin vast heel eng 
maar heeft u ze wel eens goed 
bekeken?

Acht pientere oogjes houden 
alles goed in de gaten. Deze spin 
zat zijn kapotte spinseldraad op 
te eten toen ik de lens daar op 
richtte. Je let daar zo niet op 
maar het gebeurde wel en dat 
verbaasde mij. De natuur is veel 

verder dan wij mensen ons besef-
fen alles wat wij eng vinden wil-

len wij bestrijden met gif om het 
uit te roeien.
Een cirkel is rond en dat geld ook 
voor het leven van mens en dier. 
Als wij iets uit de natuur verwij-
deren zoals ontbossing dan ont-
staan er problemen waar wij zelf 
voor afgestraft worden.
Kruisspinnen herstellen hun web 
met de oude opgegeten draad en 
vangen hun levensbehoefte voor 
hun voortbestaan in het nieuw 
aan gelegde web.
Douwe Greydanus.

Foto: Douwe Greydanus

Duurzaam  • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

Op de Superkoopzondag van 27 
augustus wordt in de binnenstad 
het Hoorns Oldtimerspektakel 
georganiseerd.
 
Dit wordt een reusachtig auto-
spektakel met meer dan 150 
automobielen die door de gehe-
le binnenstad staan opgesteld. 
Een groot aantal deelnemers is 
afkomstig uit de regio maar er 
komen deelnemers met hele bij-
zondere auto’s uit het hele land 
naar Hoorn!
 
De auto’s staan tussen 12.00 en 
17.00 uur opgesteld op de win-
kelstraten Grote Noord, Roode 
Steen, Nieuwstraat, Gouw en 
Gedempte Turfhaven. Voor de 
liefhebber wordt ’s morgens een 

rondrit voorafgaand aan de show 
georganiseerd.
 
Een deskundige jury beoordeelt 
daarna de auto’s in drie catego-
rieën, die van voor 1945, 1946-
1966 en 1967-1987. De jury kent 
prijzen toe naar eigen inzicht, 
dus bijvoorbeeld voor het ori-
gineelste geheel, best gerestau-
reerde auto of het mooiste geheel 
van eigenaar/auto.
 
De deelnemers gaan op de foto 
met Marilyn Monroe lookalike 
Debora en het geheel wordt ver-
der muzikaal omlijst door gezelli-
ge muzikanten en gezelschapjes.
 
Meer informatie:
www.mooihoorn.nl.

Meer dan 150 oldtimers in de binnenstad van Hoorn. Foto: aangeleverd

Hoorns Oldtimerspektakel tijdens 
Superkoopzondag op 27 augustus

Vaartocht 
voor singles

Schipper Theo Ruiter neemt 
zondag 3 september alleen-
staanden mee in de (f )luis-
terboot om de natuur in de 
omgeving van het Streekbos 
vanuit de “Wilskracht” te ver-
kennen. Verzamelen om 14.00 
uur bij IVN in het Streekbos 
Paviljoen om van daaruit in de 
boot te stappen. Kosten € 2,50 
per persoon. Opgave bij Theo 
Ruiter op 0228 515797. 

Samen varen en ontdekken 
hoe verrassend informatief en 
gemoedelijk zoiets kan zijn. 
Kleur en geur op het water 
van bloeiende planten zoals 
watermunt, kalmoes, egelskop 
en zwanenbloem. Sommige 
waterplanten blijken bijzon-
dere kwaliteiten te hebben en 
riet is ook niet zo gewoon als 
het lijkt. De sloten worden nu 
voor recreatie gebruikt terwijl 
het vroeger de enige manier 
voor de tuinders was om bij 
hun land te komen en hun 
producten naar de vaarveiling 
te brengen. De historie van de 
vaarpolder het Grootslag mag 
niet worden vergeten.
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(vervolg van de voorpagina)

Gekkigheid
Na vijftien jaar stopte Anita met 
de schrijversavonden, maar de 
verhalen bleven op papier komen. 
In 1998 werd in Cultura de eer-
ste Dijk Awards georganiseerd 
en Gerie Sas, de buurvrouw van 
Anita wilde daar gezamenlijk aan 
meedoen. “Dat werd een sim-
pel optreden uit gekkigheid. We 
hadden samen een verhaaltje in 
elkaar geflanst over de dingen die 
dat jaar in het dorp speelden.”
De volgende 5 jaar waren de Dijk 
Awards vaste prik voor Anita en 
stond ze solo en in 2001 met Jack 
Sijm voor een zaal met onder 
andere burgemeester Dittner 
in het publiek. “Van de secre-
taresse van de burgemeester 
kreeg ik telefoon in 2003 met de 
vraag of ik op het gemeentehuis 
wilde langskomen. De commis-
saris van de koningin, de heer H. 
Borchhouts, kwam op ambtsbe-
zoek en ze vonden het leuk om 
mij met hem arm in arm te laten 
wandelen.”

Koffietafel
Zo gezegd, zo gedaan. “Dat 
deed ik samen met Jack Sijm, 
we hebben langs de verenigin-
gen gewandeld die zich verza-
melden in Cultura”, vertelt Anita. 
Het is de eerste van een reeks 
veelzijdige opdrachten. Een vol-
gend verzoek kwam van Theo 
Peerdeman. “Dat was in 2004, 
Theo runde Recreatiecentrum 

Streekbos. Hij belde op en vroeg 
wat ik met mijn verhalen deed, 
want hij wilde een koffietafel 
organiseren en het leek hem leuk 
als ik een halfuur kwam vertel-
len.”
Na een lichte twijfeling stemde 
Anita in. Ze zorgde voor een 
West-Fries kostuum en de juiste 
attributen voor haar optreden, 
zodat ze haar verhaal nog beel-
dender kon vertellen. “In één van 

de verhalen neem ik de mensen 
mee naar het huisje van mijn opa 
en oma, waar je door het hossie 
naar binnenkomt. Dan kom je 
in de keuken met de gootsteen 
van zwart-witte tegeltjes en een 
gordijntje eronder.” 

Herkenbaarheid
De uitdrukking van herkenning 
bij haar publiek geeft voor Anita 
het meeste voldoening. “Ik ver-

tel ook over Andries en Grietje, 
die nog een  ‘doosje knopen en 
touwtjes die we toch niet meer 
gebruiken’ op zolder hebben lig-
gen die ze niet weg willen gooien. 
Dan hoor je mensen van ‘o ja, ik 
heb ook nog een hele bus vol met 
knopen’. Het is de herkenbaar-
heid die het leuk maakt.”

Het volgende optreden is volgend 
jaar in Oostzaan, maar Anita is 

binnenkort ook op het beeld-
scherm te zien. Onlangs werkte 
ze mee aan een film over West-
Friesland die nog in première 
moet gaan. “Met Atie Meijer heb 
ik de film aan elkaar gepraat in 
West-Fries kostuum, met een 
kopje koffie en een gebakje heb-
ben we lekker zitten praten, 
ook weer ontzettend leuk om te 
doen.”

West-Friese ‘klaaitjes’
“Je rolt er zomaar in, ik zou het 
uit mezelf nooit bedacht heb-
ben”, vertelt Anita. Zo is er een 
bakker uit de regio Alkmaar/
Heerhugowaard die zijn West-
Friese lekkernijen in een verpak-
king wilde hebben met bijpassen-
de tekst en daarvoor hulp vroeg 
aan Anita. De West-Friese klaai-
tjes en krentenmikken gaan nu 
over de toonbank in een verpak-
king met haar beschrijving erop.
Haar ‘pittige’ West-Fries zorgt 
er ook voor dat Anita in 2010 
een reclamespot voor de radio 
mag opnemen voor de PvdA, 
in het teken van de provinciale 
statenverkiezingen. Samen met 
Tjeerd Talsma (die later lid van 
de Gedeputeerde Staten werd) 
nam ze het spotje op bij de Audio 
Chapel in Andijk. 

Naast alle zijwegen blijft Anita 
vooral ook op het toneel ver-
schijnen. Ze blijft voorlopig nog 
op pad gaan met haar hullehoed-
je, West-Fries kostuum en twee 
grote koffers.

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
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Dry needling
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    
www.electro-andijk.nl

Het is de herkenbaarheid die het leuk maakt Foto: KD/de Andijker.
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.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.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Drukwerk voor o.a. jubilea, 
uitnodigingen, flyers, 

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Voor een unieke 
haarbeleving!
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De Andijker Onderneemt!
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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

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

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kapsalon
Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.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

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst? 
Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl



 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje, 
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Dijkbox I.D. 
Nu Vrij: Box 3: 24 m2, Box 8: 18m2

06 22 37 53 73

Zat. 2 sept. Verkoopdag hob-
bymaterialen bibliotheekzaal 
Dorpshuis centr. 10 – 16 uur

Info Greet tel. 592311

Tuindoek met eigen foto? 
Informeer naar de mogelijkheden:

info@dijkprint.nl

Op woensdag 30 augustus geven 
twee topmusici een klinkend con-
cert in de Gereformeerde kerk 
aan de Middenweg te Andijk: 
de internationaal bekende pan-
fluitiste Liselotte Rokyta en de 
Canadees-Hollandse organist 
Andre Knevel. 

Conservatorium
Liselotte is Nederlandse van 
geboorte maar woont en werkt 
vanuit Tsjechië. Andre Knevel is 
een wereldwijd gevierde organist, 
geboren in Nederland maar werkt 
en woont in Canada. Zowel in 
Canada als in Nederland treden 
zij op in diverse kerken. Liselotte 
Rokyta is in Nederland geboren 
en studeerde panfluit aan het 
conservatorium in Hilversum en 
aan de Hogeschool der Kunsten 
te Amsterdam bij de interna-
tionaal vermaarde panfluitist 
Nicolae Pîrvu. Ze is één van de 
weinige niet-Roemeense panflui-
tisten die de kunstige Roemeense 
stijl beheerst. Rokyta geeft con-
certen in Europa en Canada. 
Sinds 2007 heeft zij haar eigen 
opleidingspraktijk in Tsjechië, 
Nederland en Canada. 

Eerste orgel- en pianolessen
De organist Andre Knevel is 
geboren in Bussum. Reeds op 
zeer jonge leeftijd voelde hij 
zich tot het orgel aangetrokken. 
Toen hij 8 jaar oud was kreeg 
hij zijn eerste orgel- en piano-
lessen. Zijn leraren waren o.a. 
dr J.A.M. van Stokkum, Rutger 
van Mazijk en Willem Hendrik 
Zwart. Andre Knevel gaf zijn eer-

ste officiële orgelconcert toen hij 
19 jaar oud was. Korte tijd later 
werd hij als organist benoemd 
in de Gereformeerde Gemeente 
te Hilversum. Op uitnodiging 
bespeelde hij diverse Franse 
orgels o.a. in de Kathedraal St. 
Eustache, Kathedraal Sacre-
Coeur en de Kathedraal in Sens. 

Royal Conservatory
In 1975 emigreerde Andre 
Knevel naar Canada, waar hij 
in St. Catharines, Ontario, zijn 
onderkomen heeft. Hij is daar 
verbonden aan verschillende 
christelijke scholen als muziek-
docent. Tevens is hij ter plaatse 
kerkorganist. Andre Knevel heeft 
zijn orgelstudie voortgezet bij dr 
John Tuttle, orgeldocent verbon-
den aan de Royal Conservatory 
in Toronto, waar hij werd 
opgeleid voor orgeldiploma B. 
Andre Knevel maakt vele concert-
reizen door Canada, Amerika, 
Europa, en Zuid-Afrika. Als veel 
gevraagd organist is hij jaarlijks 
op zomertournee in Nederland 
en Duitsland voor het geven van 
30 tot 40 concerten.  Andre heeft 
inmiddels een groot aantal CD’s 
op zijn naam staan. In 2010 werd 
zijn 40-jarig organistenjubileum 

Het concert begint om 20.00 uur. 
De toegang bedraagt € 10 - kin-
deren t/m 11 jaar  € 5.  Kaarten 
zijn aan de kerk verkrijgbaar 
vanaf 19.15 uur.  

Verdere informatie: 
orgelcommissie@gmail.com
www.zingenenzo.com

Andre Knevel en Liselotte Rokyta. Foto aangeleverd

Orgel/panfluitconcert 
op 30 augustus

YOGA ANDIJK
Vanaf 1 sept. 2017 gaat het 
nieuwe seizoen van Chakra 

Yoga in Andijk weer van start. 
Iedereen kan meedoen en is 

welkom voor een gratis proef-
les. De lessen zijn woensdag  

van 9.00 tot 10.00 uur in 
het Trefpunt en donderdag 
van 20.00 tot 21.00 uur in 
Dorpshuis Centrum Andijk. 
Meer informatie vind je op  

www.enjoylife.life. 

Aanmelding bij Nicolette cha-
krayoga7@gmail.com / 

06-4180 6063.

Dan is dit artikel speciaal voor 
jou geschreven. Badmintonclub 
Asonia in Andijk is name-
lijk een ontzettend gezellige 
club. Enthousiasme is de key-
word. Hoho niet bang worden!! 
Gewoon doorlezen.  Het woord 
enthousiasme staat niet voor 
‘stelletje fanatiekelingen’. We 
hebben badmintonners van alle 
leeftijden en alle niveaus. Je hoeft 
dus echt niet bang te zijn dat de 
shuttles je links en rechts om de 
oren vliegen. 

Hoe ziet zo’n badmintonavond 
er dan uit?
De jeugd is om 18.45 uur van 
harte welkom. Er is een gedi-
plomeerde trainer aanwezig die 
ze de basis leert. Ook zijn er 
een aantal oudere leden van de 
club aanwezig om er voor te zor-
gen dat er genoeg aandacht is 
voor de jeugd. In een leuke spel-
vorm wordt de jeugd enthousiast 
gemaakt voor de sport. Ook zijn 
er door het seizoen heen diverse 
toernooien en thema avonden.

Rond half acht komen de eerste 
volwassenen dan de kantine bin-
nen gedruppeld. Nico en Marian 
zorgen voor een lekkere bak 
koffie en langzaam maar zeker 
komen de rackets uit de sporttas-
sen. Om 20.00 uur is de baan dan 
voor de volwassenen die al staan 
te trappelen van ongeduld. Ook 
voor deze groep staat de trainer 
weer paraat. Het trainen is geen 

verplichting maar geloof me.....
het helpt enorm. De ene helft is 
met een groot rood hoofd aan het 
trainen terwijl er op de overige 
velden lekker vrij wordt gespeeld.
Zoals gezegd, alle niveaus zijn 
aanwezig. Dus van het recreatie-
ve strandbadminton tot het kei-
harde geweld. Maar waar je ook 
kijkt....overal zie je het enthou-
siasme van de gezichten stralen. 

Ook voor de volwassenen zijn er 
door het jaar heen verschillende 
toernooien en is er de mogelijk-
heid om tegen andere badmin-
tonclubs uit West Friesland te 
spelen.
Na het spelen vind er een regu-
lering van de interne vochthuis-
houding plaats. Dit kan recht-
streeks vanuit de bidon, maar 
ook aan de bar in de gezellige 
kantine. Een prachtige gelegen-
heid om andere mensen te leren 
kennen.

Het is een hele gezellige en 
enthousiaste club die ook vaak 
buiten de badmintonavonden 
nog gezellig aan andere evene-
menten meedoet zoals bijvoor-
beeld bij het volleybal toernooi. 
Ik zou zeggen.....zet 6 september 
in de agenda en maak kennis met 
een hartstikke leuke sport en een 
gezellige en enthousiaste club. 
Voor meer informatie zie www.
badmintonandijk.nl .
 
Graag tot 6 september.

Het badmintonseizoen komt er weer aan. Foto aangeleverd

Op zoek naar een leuke, 
gezellige hobby/sport?

Ook in augustus is ons kantoor 
op werkdagen alleen 's morgens 
geopend van 9.00 tot 12.00 uur.
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Wist u dat...

... 25 augustus  Rob en Hans 

Bakker jarig zijn?

....het nieuwe seizoen van de 

Bovenzaal start op 

17 september 2017?

...Jacques Brunt op deze eerste 

avond komt spreken?

... de lieve opa van Mila, 

Féline, Tess, Anouk en Sem, 

Hans Bakker, 25 augustus 

alweer 70 jaar wordt!?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis ge-

plaatst worden in deze rubriek?



Kerkdiensten, zondag 27 augustus
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. 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 i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Drs. Nettie Boon uit Assendelft 
 Organist: Wim Broer

Er is geen inloop meer tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Geert Balder

R.K. Kerk, zaterdag 26 augustus
Bangert 6, Andijk
19.00 uur   Wo-Com, groep Andijk, De Vriendenkring

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

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Lia Bot - Hoedjes
 Muzikale medewerking: Glory Singers

Donderdag 31 augustus orga-
niseert IVN West-Friesland een 
gratis avondactiviteit door Jan 
Boshamer, vleermuisdeskun-
dige bij het Landschap Noord-
Holland. Start om 18.30 uur bij 
het Egboetje. Liederik 15, 1678 
JC Oostwoud, afslag Hauwert.  

Voor de wandeling door het 
Egboetswater geeft Jan een inlei-
ding over de soorten en leefwijze 
van deze nuttige insecteneters. 

Volwassenen en oudere kinderen 
moeten zich vooraf aanmelden 
bij Ria de Graaf op 06 40392703. 
Een vrijwillige bijdrage is wel-
kom. 

Vleermuis zoekt geschikte kast 
Het Egboetswater is een zeer suc-
cesvol gebied gebleken voor met 
name de Ruige  dwergvleermuis. 
Vleermuizen kiezen graag de kast 
met de beste klimaatomstandig-
heden voor die periode. Keuze 
genoeg in het Egboetswater. Er 
zijn de laatste drie jaren 26 plat-
te kasten opgehangen in allerlei 
windrichtingen. Een hele klus 
voor de vrijwilligers die de kas-
ten controleren, want ze hangen 
minimaal op 3 mtr. hoogte. Een 
enkele kast hangt lager maar dat 
heeft voor bewoning niet veel 
uitgemaakt en is afhankelijk van 
het soort vleermuizen dat de 
woning kraakt. 

Vleermuiskastcontrole Foto: Toos Brink

Vleermuizen
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We hebben getracht over alle 
partijen die we gespeeld heb-
ben er iets van te maken, Over 
de resultaten moeten we iede-
re keer natuurlijk afwachten 
hoe dat afloopt. We stellen dan 
ook geen prognose want het 
zit je mee of tegen, maar dat 
komt ook in het dagelijks leven 
voor daarom probeer ieder jaar 
die je  nog krijgt er wat van te 
maken, want daar beslis jezelf 
niet over. De resultaten waren 
over het algemeen net iets 
boven het goede resultaat om 

het zomaar eens uit te drukken. 
Opvallen was toch de drieban-
denwinst voor C.J. Verhoogt 
die G.P. Grent een vroegtijdige 
en gevoelige nederlaag moest 
aanvaarden, het zij zo. Verder 
werden de partijen in match-
punten broederlijk verdeeld, 
zes om zes, mooi toch?
De slotzin is: “Geen mens is 
gelukkig zolang zelf niet vindt 
dat hij het is.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1119

Biljartvereniging De Vlieringboys

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

Zaterdag 26 augustus 19.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorgangers 
van groep Andijk.
Thema: “Een stevig fundament”.
De collecte is voor onze kerk.
Tevens is er een deurcollecte 
voor de MIVA.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Na de viering is de jaarlijkse 
deurcollecte voor de MIVA 
(Missie Verkeersmiddelen Actie) .
Deze is dit jaar bestemd voor: 
brommers voor veldwerkers in 
Burkina Faso. Hiermee kunnen 
zij de meest kwetsbare mensen 
in dit land bereiken en helpen.
Brommers zijn van levensbelang, 
daarom van harte aanbevolen.
 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

AUGUSTUS
Juni/juli/augustus
• Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie publicaties. Organisa-

tie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Expositie van 5 juli t/m 9 september
• Originele werken van Marius van Dokkum, wo-vrij: 13.00-17.00 

uur, za. 11.00-17.00 uur, Marius is zelf aanwezig:  4 en 11 augus-
tus van 13-17 u., Hornpad 19, Andijk

Zondag 27 augustus
• Open dag De Bijenboet, 13.00 tot 17.00uur, Molenweg 27

SEPTEMBER
Zaterdag 2 september
• Verkoopdag hobbymaterialen 

bibliotheekzaal Dorpshuis centr.  10- 16 uur
Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
Donderdag 7 september
• “Breek de Week” maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei 2.0, Hoekweg 12
Dinsdag  12 september      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: 

Doe avond,  Wastekenen  o.l.v. Henny Spijkstra
Vrijdag 15 september
• KBO Jaarvergadering, m.m.v. Wil Luiken en Gerda Goovers. 

Sarto, 13.30 uur.
Zondag 17 september
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Woensdag 20 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West. Is het Kunst of is het Kitch, 

Karel de Jong, Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 23 september 
• Voice Over XXL bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
Zondag 24 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 26 september  
• KVG, Sarto, 20.00 uur Doe-avond
Vrijdag 29 september
• PCOB, Lezing over Andijk van vroeger. Door Jan Pijpker. 

Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.

OKTOBER
Zondag 1 oktober: 
• Karibu/Bluegrass concert m.m.v. Sons of Navarone, 15.00 uur

Toegang € 10,- De Kapel, Middenweg 48
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 4 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Donderdag 7 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Dinsdag 10 oktober 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto          
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: Lezing 

over China, door mevr.   Quirina Vreeburg  
Donderdag 12 oktober
• KBO-PCOB en Zonnebloem, Bijeenkomst, thema: Voltooid leven. 

Gespreksinleider de heer A. Slob. Dorpshuis Centrum 19.45 uur 
13, 14 en 15 oktober
• Kermis bij de Klamp
Zondag 15 oktober
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 17 oktober 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Dhr C de Boer (HHNK) Hoe houden we 

droge voeten
Woensdag 18 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur, 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu Andijk West Creatief aan de slag, 

met Trudy Vroling, Cultura, 20.00 uur
Zondag 22 oktober  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 25 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 28 oktober 
• Living Room Heroes bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
• FLIGHT To The Rolling Stones.(Hans Hollestelle & Ned. Mick Jag-

ger) Sarto, 21.00 uur
• Flight to The Rolling Stones band, Dorpshuis Sarto, aanvang 

20.30 uur, entree €10.00

NOVEMBER
Woensdag 1 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zondag 5 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 7 november 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Donderdag 9 november
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Zondag 12 november
• Ierse Swingfolkband UNICORN, 15.00 uur, Toegang € 10,- 

De Kapel, Middenweg 48
Dinsdag 14 november       
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: 

De heer Jan Odolphi; lezing over autisme.
Woensdag 15 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Klaasoloog, Ad Geerding 

van het Westfries Museum, Cultura, 20.00 uur
Zondag 19 november  
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 21 november 

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

Oud papier  Zaterdag 26 augustus, 9 & 23 september, 7 & 21  
 oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 19 september, 17 oktober, 14 november 
 en 12 december
Restafval:  Dinsdag 5 september, 3 en 31 oktober,   
 28 november en vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 25 augustus, 

22 september, 20 oktober, 17 november en 
15 december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties:  
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl



Vanaf 1 september 2017 gaat alweer het 
4e seizoen van Chakra Yoga in Andijk van 
start. 
Naast de lessen op donderdagavond in 
het Dorpshuis Centrum Andijk verzorgt 
Nicolette Degeling ook op woensdagoch-
tend Chakra Yoga lessen in het Trefpunt. 

Chakra Yoga is een ontspannen vorm van 
yoga. Door middel van o.a. yoga houdin-
gen werken we aan de belangrijkste ener-
giepunten in ons lichaam. Daardoor gaat 
je energie beter stromen, kom je dichter 
bij jezelf en voel je je meer in balans. 
De lessen kunnen gevolgd worden door 
iedereen. Er is geen ervaring nodig. Heb 
je ook zin om je lichaam en geest in bewe-
ging te brengen en op een rustige manier 
lekker te bewegen en ontspannen? Je 
bepaalt zelf de diepgang in de houdingen. 
Volg je gevoel. Alles mag, niets moet. Gun 
jezelf ook een uur genieten en ontspannen 
door middel van yoga. 
De lessen vinden plaats in gemoedelijke 
sfeer. Iedereen is welkom. Meldt je direct 
aan of neem eerst een gratis proefles. 
De lessen zijn Woensdag ochtend van 9.00 

tot 10.00 uur en Donderdagavond van 
20.00 tot 21.00 uur in Dorpshuis Centrum 
Andijk. 
Meer informatie vindt je op de website 
www.enjoylife.life . 
Aanmelding via de website of mail naar 
Chakrayoga7@gmail.com of bel 06-4180 
6063.

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Chakra Yoga. Foto: aangeleverd

Chakra Yoga in Andijk

Foto Leen Nijdam

"Tot in de pruimentijd!"

Kermis Wervershoof 2017

Het laatste nieuws op:

www.andijker.nl

de timmerfabriek
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