
Na beeldhouwen vond Kitty Smit 
in schilderen een nieuwe passie. 
Op de Kunst- en Tuinroute in mei 
liet ze haar schilderijen voor het 
eerst aan het publiek zien. Daar 
liet ze zien dat ze zich in vier jaar 
tijd heeft ontwikkeld in verschil-
lende stijlen en technieken: van 
levensecht tot ruige schilderijen 
van olieverf en krijt.
Een stapel volle tekenblokjes van 
vroeger liggen nog ergens in een 
oude doos. “Vroeger kon ik altijd 
wel leuk tekenen”, vertelt Kitty. 
Met die gedachte stapte ze naar 
schilder Berry Kuiper uit Zwaag-
dijk.  “Berry gaf les in olieverf en 
dat vind ik nu zelf ook het leukst. 
Hij heeft zoveel talent en gaf mij 
goede tips, zo kan ik nu veel beter 
schaduwen schilderen.”

Anders kijken
Door de schilderlessen leer je an-
ders naar dingen kijken, zo vertelt 
Kitty. “Als ik bijvoorbeeld naar 
dat tafeltje kijk, vallen de schadu-
wen, het lichtinval en de kleuren 
meteen op.” Hoe iets vervolgens 
op het doek verschijnt verschilt 
per persoon. “Ik vind het mooi 
dat iedereen kleur op een andere 
manier beleeft, dus over smaak 
valt niet te twisten. Zo schildert 
Berry heel mooi, hij kan de ziel in 
portretten schilderen, mijn eigen 
stijl is wat ruiger.”

De details laat Kitty veelal achter-
wege in haar schilderijen. “Daar 
krijg ik nekpijn van. Het liefst pak 
ik er een plamuurmes of palet-
mes bij.” 
Volgens Kitty ligt is het tijdens 
schilderen vooral de kunst om te 
durven. “Ik ben heel blij als het 
lukt, maar soms denk ik wat een 
dom ding en dan verscheur ik het 

weer. Door het vele doen en kij-
ken leer je het vanzelf.”

Veel lokale talenten
Dat laatste werd Kitty duidelijk 
tijdens de schilderlessen. Na twee 
jaar stopten de lessen bij Berry en 
kwam ze in de schilderklas van 
Ankie van Lier uit Wervershoof. 
“Je staat er verstelt van hoeveel 

talent hier in de buurt is. Ik denk 
trouwens ook dat iedereen wel 
kan schilderen, áls je maar goed 
kan kijken.”

Bij Ankie werd Kitty opnieuw 
uitgedaagd. “Ankie is zo’n goede 
kunstenares, ze schildert met 
krijt en gebruikt veel kleur, in het 
begin dacht ik dat dat helemaal 

niets voor mij zou zijn.” Het te-
gendeel bleek waar. “Nu doe ik dit 
stijltje, ik let tegenwoordig goed 
op de kleuren, dat vind ik belang-
rijk als mensen een schilderij wil-
len kopen.”

Ruig en realistisch
Met krijt schilderde Kitty een 
reeks kleurrijke schilderijen met 
mensen erop, wederom in een 
ietwat ruige stijl. Toch heeft ze 
ook een olieverfschilderij in huis 
hangen met een levensecht tafe-
reel erop. “Dat was echt monni-
kenwerk, soms kijk ik ernaar en 
denk ik ‘heb ik dat geschilderd?’, 
ik heb er heel wat maanden aan 
gewerkt.”

Uiteindelijk zijn de dieren haar 
favoriete schilderonderwerp. 
Varkens, lammetjes, honden of 
koeien: ze hangen allemaal inge-
lijst in de keuken. “Schilderen is 
bovenal een leuke ontspanning. 
Als ik zin heb om te schilderen 
dan ga ik naar boven, buiten of de 
oude stal en ga ik daar mooi wat 
uurtjes zitten.”
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Kitty Smit verruilde het beeldhouwen voor het schilderen van olieverf- en krijtschilderijen 

‘Door het vele doen leer je het vanzelf’

Kitty Smit bij een aantal van haar vele schilderijen. Foto: KD/De Andijker

In Jachthaven Andijk is het mo-
gelijk om als gast te overnachten 
in een TinyFloat. Uniek voor Ne-
derland want dit is de eerste die 
gebouwd is.

Een TinyFloat sluit goed aan op 
de Tinyhousing movement die er 
wereldwijd gaande is. Tiny 
housing is het antwoord op de 
vraag: “hoe kan ik een zo klein 

mogelijke ecologische voetafdruk 
zetten”. Waarbij de TinyFloat een 
drijvende variant is gericht op 
recreatie op het water. Het biedt 
mensen die geen boot hebben 
maar toch graag in een waterrijke 
omgeving willen overnachten 
een mogelijkheid om ook op een 
jachthaven te verblijven. Afgelo-
pen vrijdag heeft wethouder Tig-
ges de TinyFloat geopend. 

TinyFloat afgemeerd in jachthaven Andijk

Wethouder Tigges opent de TinyFloat. Foto's: PL/De Andijker
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Woorden van Jezus (13)

Dit heb Ik tot u gesproken, op-
dat gij niet ten val komt. 2 
Men zal u uit de synagoge 
bannen; ja, de ure komt, dat 
een ieder, die u doodt, zal me-
nen Gode een heilige dienst te 
bewijzen. 3 En dit zullen zij 
doen, omdat zij noch de Vader, 
noch Mij kennen. Johannes 
16:1-3 Je geloof verliezen. Kan 
dat? Jezus zegt dat Hij wil 
voorkomen dat zoiets ge-
beurt. Hij wil ons ervoor be-
hoeden. Maar het gevaar ligt 
wel op de loer. Het lijkt wel 
alsof de spanning van het le-
ven toeneemt. Overal zie je de 
druk sterker worden. Financi-
eel, emotioneel en seksueel. 
Nog nooit was de wereld om 
ons heen zo seksueel geladen 
als in onze dagen. En nog 
nooit waren er zoveel kinde-
ren met emotionele proble-
men. Het aantal rugzakjes is 
niet meer te tellen. En hoewel 
we allemaal moeten inleveren 
horen we nog steeds bij de 
rijkste landen van de wereld. 
Maar volgens de peilingen 
maakt dat ons niet dankbaar 
of gelukkig! Ook het geloof 
wordt naar de zijlijn gescho-
ven. ‘ Geloof jij nog?’ ... is een 
vraag die zomaar gesteld kan 
worden op het werk. Ja, veel 
mensen zijn het geloof van 
hun ouders kwijtgeraakt. Er 
zijn boeken vol over geschre-
ven. Teleurgestelde mensen 
die hun kindergeloof zijn 
kwijtgeraakt. Gelukkig zijn er 
ook nog mensen die wel gelo-
ven. Die zich onder moeilijke 
omstandigheden vast houden 
aan de woorden van Jezus. Die 
weten dat ons geen makkelij-
ke reis beloofd wordt, maar 
wel een behouden aankomst. 
Jezus probeert de leerlingen 
duidelijk te maken dat ze een 
moeilijke toekomst tegemoet 
gaan. Alleen maar omdat ze 
bij Hem horen. Niet omdat ze 
Jood zijn, hoewel dat in som-
mige gevallen ook levensge-
vaarlijk is, maar omdat ze 
volgelingen van Christus zijn. 
Wij weten uit de geschiedenis 
dat velen uit de synagoge ge-
zet zijn. Het boek Handelin-
gen spreekt erover. Enorme 
conflicten tussen de vrome 
Joden en de volgelingen van 
Jezus. ‘Omdat ze de Vader en 
mij niet kennen...’ zegt Jezus. 
En wat te doen met de uit-
spraak: ‘ er komt een tijd dat 
iedereen die jullie doodt, 
meent daarmee God te die-
nen...?’ Zou dat in onze tijd 
ook nog kunnen gebeuren? 
God verhoede het, maar we 
zijn wel gewaarschuwd. Moge 
Hij ons de kracht geven om 
staande te blijven in verzoe-
king en strijd. Gebed: Here Je-
zus, U wilt ook ons bewaren en 
voorkomen dat wij ons geloof 
verliezen. Daarom waar-
schuwt U ook ons dat er zware 
tijden kunnen komen. Dank U 
dat U ook voor ons bidt, zodat 
wij ons geloof niet kwijt raken. 
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

Een warme handdruk, even een arm om ons heen, een kaart, 
een brief, bloemen, of wat het ook maar is geweest;

voor al uw belangstelling en medeleven na het overlijden van

Jan Kooiman

betuigen wij u hiermee onze hartelijke dank.
In het bijzonder een woord van dank aan Sursum Corda 

voor hun geweldige bijdrage bij het afscheid.

 Met een liefdevolle groet,
 Nel, kinderen en kleinkinderen

 
Psalm 121

Ida Dijkstra-Kooiman
1941 2017

Onze oprechte dank voor uw hartverwarmende blijken van  
medeleven, op welke manier dan ook, die wij ontvingen tijdens 
de ziekte en na het overlijden van Ida Dijkstra-Kooiman, 
weduwe van Piet Dijkstra sinds 1987, hebben ons troost en 
steun gegeven.

 Petra 
 Irma 
 Agnes en Jan 
 Rick en Sherry 
 kinderen en kleinkinderen

Scherpenzeel (Fr), augustus/september 2017 

Op woensdag 6 september a.s. hopen wij 50 jaar getrouwd te zijn. 

Wij willen dit vieren met familie en vrienden 
op zaterdag 9 september in Cultura, Kleingouw 112.

Receptie van 15.30 tot 17.30 uur.

   Hans en Martje Venema-Visser
   Kleingouw 113, 1619 CH Andijk

 voor 

Op zaterdag 2 sept heeft Greet 
weer een verkoopdag hobbyma-
terialen en zelfgemaakte kaarten 
in de bibliotheekzaal van Dorps-
huis centrum.

Nieuwe artikelen zoals mallen, 
stempels en embossingfolders 
van de merken Leane creatief, 
Amy en Yvonne, pakketjes Dots 
en Do, Stitch en Do, hobbydols 
en poster, Hobbyzine nr. 19, 
uitdruk(stans)vellen.

De kratten met hobbymaterialen 

die ik meeneem naar markten en 
beurzen moeten wat minder 
zwaar worden (het tillen wordt 
iets moeilijker), dus zijn er veel 
aanbiedingen. B.v. knipvellen 5 
voor 1 euro, dotsstickers 5 voor 
2.25 10 voor 4 euro, diverse mal-
len, embossingfolders, stempels 
en paperpacks voor halve prijs.
Sla uw slag zodat u voor de kerst-
kaarten voldoende voorraad 
heeft.

Tot ziens op zaterdag 2 sept.  tus-
sen 10 en 16 uur. 

Verkoopdag hobbymaterialen

Per 2 september 2017 is ons adres: 
Sorghvlietlaan 162, 1619 XZ.

    W. Mantel - Heemsbergen

Zondag 3 september om 13.00 
uur is er een gratis bijen- en 
insectenexcursie door imker 
Willem Nijhuis en IVN vrijwil-
liger Henk Lanting op het Eg-
boetsterrein Liederik15,1678 
JC Oostwoud (afslag Hauwert). 
In en om het Egboetje krijgen 
grote en kleine bezoekers uit-
leg over insecten in het alge-
meen en bijen in het bijzonder.

IVN-gids Henk Lanting laat be-
zoekers van het natuurpad genie-
ten. Hij vertelt het een en ander 
over de insecten die daar voorko-
men. Naast honingbijen zijn er 
zo’n 300 soorten solitair levende 
bijensoorten die belangrijk zijn 

voor de bestuiving van bloemen. 
Ze verzamelen stuifmeel en nec-
tar om er eitjes in te leggen. De 
bekendste zijn zg wilde bijen, 
graaf- of metselbijen. Ze maken 
geen honing en komen niet op 
zoet af zoals wespen. 

Droge bijenkast
Imker Willem Nijhuis beheert 
bijenkasten in het Egboetster-
rein. Hij heeft een ‘droge’ bijen-
kast mee en laat van alles zien. 
Zijn bijenverhaal gaat ook over 
de koningin, de darren en de wer-
kers, hun voedsel, de bloemen en 
wat voor honing ze maken. Bijen 
staan symbool voor zon, warmte 
en zoete lekkernij. 

Bijen, natuurpad en insectenhotel

Insectenhotel. Foto: Toos Brink

Zaterdag 9 september wordt van 
9.00 tot uiterlijk 14.00 uur de 
jaarlijkse Natuurwerkdag gehou-
den bij IVN in het Egboetswater. 
Locatie is het knusse Egboetje, 
het kleine natuur-educatiege-
bouw, Liederik 15, 1678 JC Oost-
woud (afslag Hauwert). Helpende 
handen zijn welkom, want er zijn 
grote en kleine klussen te doen. 
Aanmelden bij Ruud Dijkstra, te-
lefoon 06 12509953 of r.dijkstra@
ivn-westfriesland.nl 
Het werkmateriaal wordt be-
schikbaar gesteld door het Land-
schap Noord-Holland. 

Laarzen en handschoenen aan en 
iedereen kan aan de slag. IVN 
hoopt op veel volwassenen en 
jongeren die komen helpen. 
Er is variatie genoeg in werk-
zaamheden: het natuurpad van 
woekerende planten ontdoen, de 
border onderhouden, het Egboe-
tje binnen in herfstsfeer brengen 
met creatief materiaal voor de 
Open Dag op 24 september, de 
poel of omgeving bijenstal open-
houden. Met de ragebol en zeem 
de buitenboel opfrissen. Uiter-
aard met koffie en lekkers op z’n 
tijd! 

Natuurwerkdag Egboetsterrein

Klussen. Foto: Toos Brink
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EIGENLIJK ZOUDEN WE ALLEMAAL MEER 
MOETEN WETEN OVER DEMENTIE

De wachtlijsten in verpleeghuizen zijn structureel lang. Dat bete-
kent dat we in ons dagelijks leven steeds vaker iemand tegen zullen 
komen die leeft met dementie, bij de supermarkt of bij de kapper en 
wellicht dat iemand in uw familie hier ook mee te maken heeft. De 
ziekte dementie is de laatste jaren steeds zichtbaarder geworden in 
onze maatschappij. Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie en 
waarschijnlijk kent iedereen wel iemand in zijn eigen omgeving die 
dementie heeft. Ook op ons kantoor komen wij regelmatig cliënten 
tegen die de diagnose dementie hebben gekregen. De notaris krijgt 
dan veelal de vraag of er nog het één en ander geregeld kan worden, 
bijvoorbeeld een testament en een levenstestament. 

Cursus Geriant over dementie 
Om een goed beeld te kunnen vormen van het aantal mensen 
met dementie, de diagnose en het verloop van de ziekte, heeft 
ons gehele kantoor vorig jaar een uitgebreide scholing via Geriant 
gevolgd. Aangezien er veel verschillende vormen van dementie zijn 
te onderscheiden, zal dit voor de notaris in het contact met de cli-
ent, een verschillende wijze van benadering vergen. Dit is met name 
van belang in de gesprekken om te kunnen beoordelen of iemand 
nog in staat om zijn wil te bepalen. Door de opgedane kennis zijn 
wij op kantoor ons nog meer bewust van wat iemand met dementie 
meemaakt. Door hier op een goede manier hiermee om te gaan en 
ons in te leven in de gevoelens en emoties van de cliënt met demen-
tie en hun naasten, kunnen wij u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Meer informatie treft u in onze digitale nieuwsbrief, aanmelden kan 
via www.mantelovertoom.nl – GRATIS INLOOP 5/9 Benningbroek 
0229-591264 en 14-9 Andijk 0228-592224 van 9-17 en 19-21 uur. 
U kunt zonder afspraak binnenlopen. Mocht u niet bij ons kunnen 
komen, dan is een afspraak bij u thuis ook mogelijk.

Fietstocht mooi 
West-Friesland

Ontdek de West-Friese pracht 
per fiets! Historische dorpen, 
prachtige oude bomen en 
ruimte zover je kan kijken! 
Dinsdag 12 september start 
om 10.30 uur een gratis IVN 
fietsexcursie voor volwasse-
nen. Neem zelf proviand mee 
voor onderweg. Verzamelplek 
is het Egboetje aan de Liederik 
15,1678 JC Oostwoud (afslag 
Hauwert). 

Onder leiding van een IVN-
gids ± 15 km toeren langs 
het Egboetswater, waterber-
ging en prachtige beschermde 
dorpsgezicht van Twisk met, 
waterberging De Skoôt bij 
Opperdoes en via Medemblik 
(de oudste stad van West-
Friesland) weer terug naar 
het Egboetje. Met tussenstops 
voor uitleg over wat er onder-
weg valt te zien aan (water)
vogels, planten, en bijzondere 
bomen. De West-Friese boer-
derijhistorie en het weidse 
landschap is het afstappen 
waard; dat is mooi in ieder 
seizoen.

VRIJDAG 8 SEPTEMBER  

PUBQUIZ 
AANVANG: 20:30 UUR, GEZELLIGE, ALGEMENE CAFEQUIZ  

 
DONDERDAG 21 SEPTEMBER 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
ZATERDAG 23 SEPTEMBER 

AVONDJE HAZES 
AANVANG 21:00 UUR – GRATIS ENTREE 

 
VRIJDAG 6 OKTOBER 

KLAVERJAS 
AANVANG 19:30 UUR 

 
VRIJDAG 13 OKTOBER  

PUBQUIZ 
AANVANG: 20:30 UUR, GEZELLIGE, ALGEMENE CAFEQUIZ  

De collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding start op zondag 3 
september. In deze week gaan 
ruim 80.000 collectanten de 
straat op om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor kankeron-
derzoek. Elke euro die onze col-
lectanten ophalen, draagt bij 
aan onze missie: minder kan-
ker, meer genezing en een betere 
kwaliteit van leven voor kan-
kerpatiënten.
 
Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enkele 
feiten en cijfers over kanker:
•	 1	op	de	3	mensen	krijgt	ooit		
 kanker
•	 Jaarlijks	overlijden	ongeveer		
 44.000 mensen aan kanker
•	 Dankzij	onderzoek	is	de	5-jaars	
 overlevingskans gestegen van  
 25% in 1949 tot 62% nu
•	 KWF	financiert	ongeveer	50%		
 van alle onderzoeksprojecten  
 in Nederland
•	 Per	jaar	zijn	er	circa	400		
 onderzoeksprojecten, waar  
 circa 800 wetenschappers  
 fulltime mee bezig zijn
•	 Een	onderzoek	duurt	gemid-	
 deld 4 jaar en kost gemiddeld  
 500.000 euro

We komen steeds dichterbij
Samen met miljoenen mensen 
dromen wij van een wereld waar-
in kanker niet langer een dodelij-
ke ziekte is. Wereldwijd werken 
wetenschappers naar die dag toe. 
Zo snel als zij kunnen. Zo snel als 
wij hen in staat stellen. Help 
daarom mee en geef tijdens de 
collecteweek. De collectant van 
KWF komt in de week van zon-
dag 3 t/m 9 september bij u aan 
de deur of u komt onze collectan-
ten tegen in winkelcentra, op 
drukke plekken in het stadshart 
of bij evenementen. Elke collec-
tant kan zich legitimeren en is te 
herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en aan 
het Keurmerk van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving. 

Collectant gemist? Dan kunt u 
op de volgende manieren toch 
een bijdrage leveren:
•	 Doneer	online	via	
 kwf.nl/collecte
•	 Doe	een	eenmalige	donatie	
 via de machtigingskaart, die 
 de collectant achterlaat als 
 u niet thuis bent
•	 Sms	‘gift’	naar	4333	en	
 investeer eenmalig 3 euro

Geef aan de collectant
KWF-collecteweek 3 t/m 9 september 2017

Wonen er kabouters in het 
Streekbos van Bovenkarspel? 
Zondag 10 september gaan we 
dat ontdekken. 
O.l.v. IVN-gidsen start om 
14.00 uur bij IVN in het Streek-
bos Paviljoen de kabouterwan-
deling rondom de plas. Kosten 
€ 1,- per kind, als kleine ver-
goeding voor een kabouter-
muts en wasco. 

Onderweg worden allerlei spelle-
tjes en opdrachtjes gedaan waar-
mee kinderen van 3 -8 jaar en 
hun (groot)ouders op een speelse 
manier kennis maken met de na-
tuur. Het is bijna herfst in het 
Streekbos en de kabouters kun-
nen wel wat hulp gebruiken. 
De route is goed berijdbaar met 
een kinderwagen; reken op een 
tijdsduur van ruim een uur. 

Kabouterpad Streekbos

Ringdans. Foto: Toos Brink

Gratis workshop 
Mindfulness in 

Enkhuizen

Leer te leven in het moment, 
met meer overzicht en min-
der druk
Op maandag 11 september 
om 19.30 uur verzorgt mind-
fulness trainer Nathalie van 
Haasteren een gratis work-
shop waarin je kennis kunt 
maken met mindfulness. Le-
ven in het moment, we weten 
allemaal dat dit heel belang-
rijk is. Maar hoe doe je dit dan 
precies? Tijdens de workshop 
staat deze vraag centraal. 

Kortgezegd gaat mindfulness 
over de kunst om aanwezig te 
zijn in het hier en nu. Met 
mindfulness leef je intenser. 
Door je aandacht te sturen 
leer je afstand te nemen van 
spinsels in je hoofd. De geest 
wordt rustiger, je kunt je beter 
concentreren en makkelijker 
ontspannen. Je kunt stres-
sprikkels beter opvangen en je 
gaat anders om met gedachte-
patronen die niet behulpzaam 
zijn.

Nieuwsgierig geworden? 
Meld je aan via info@levenin-
hetmoment.nl. De workshop 
vindt plaats op maandag 11 
september van 19.30 uur tot 
21.00 uur in Wijkcentrum De 
Bonte Veer, Wielewaal 1, Enk-
huizen. Meer informatie over 
mindfulness op www.levenin-
hetmoment.nl.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 35 Pagina 3



Dit jaar al weer het 8ste Hutten-
dorp Andijk (31 augustus, 1 en 2 
september) en zoals elk jaar weer 
een record aantal inschrijvingen. 
Dit jaar gaan we richting de 300 
deelnemers. Ook het aantal vrij-
willigers en sponsors van Hutten-
dorp Andijk is weer fantastisch. 

Ons thema is dit jaar redders en 
hulpverleners en er is al mede-
werking toegezegd door de Am-
bulance,	Brandweer,	Politie,	Red-
dingsbrigade (KNRM) en Rode 
Kruis. Wij vinden het een mooie 
gelegenheid om de kinderen uit 
Andijk en de bezoekers van de 
open avond op een positieve ma-
nier kennis te laten maken met 
deze helden.
Het thema is altijd de inspiratie 

voor de kinderen om te gaan bou-
wen, dus  we verwachten zieken-
huizen, kazernes, redding voer-
tuigen, gevangenissen, etc.
Naast huttenbouwen gaan de An-
dijker kinderen ook waterspellen 

doen, glijden, springen, voetbal-
len op ons pannaveld, etc. En 
voor de inwendige wens wordt 
ook gezorgd, lekker snoepen pan-
nenkoeken eten en natuurlijk li-
monade drinken.

Wij hebben er heel veel zin in! 
Komt u ook naar onze open 
avond om te kijken wat de kinde-
ren hebben gebouwd? Alle hulp-
verleners zijn er dan ook voor 
uitleg over hun werk. 
Vrijdag 1 september van 19.00 
– 21.00 uur bent u van harte wel-
kom op ons terrein aan de Sport-
laan in Andijk.
#WFHutten #HDA2017 @hut-
dorpandijk @htdandijk

Graag tot ziens. Bestuur Stichting 
Huttendorp Andijk 
www.huttendorpandijk.nl

Huttendorp Andijk 2017 
Redders en hulpverleners

Huttendorp 2016. Foto's aangeleverd

Kinderen genieten van hun bouwsel.

Op zaterdag 9 september zetten 
maar liefst 47 monumenten en 
beeldbepalende panden in de ge-
meente Medemblik hun deuren 
open. Van 11 tot 17 uur is ieder-
een welkom in boerderijen, wo-
ningen en kerken. In het kader 
van het thema is onder meer het 
oude raadhuis van Wognum te 
bezoeken alsook een koolboet in 
Opperdoes, de melkfabriek Rosi-
ta in Twisk en de bierbrouwerij in 
Medemblik. 

Vertellers
Op veel locaties worden extra 
activiteiten georganiseerd. Zo 
kan voor een klein bedrag de to-
ren	 van	 de	 Protestantse	 kerk	 in	
Wognum worden beklommen. 
Tegenover de kerk staat de mo-
numentale boerderij Welgelegen. 
Een unieke kans om deze rijke 
stolp, die dateert uit 1879, te be-
wonderen. Op de koegang staan 
diverse attributen die werden ge-
bruikt bij de kaas- en boterberei-
ding. 

Ook in de Dorpskerk van Opper-
does zijn oude gebruiksvoorwer-
pen die horen bij de veehouderij 
tentoongesteld met als contrast 
een replica van het zwaard van 
Grote	 Pier.	 In	 Twisk	 vertelt	 de	
bekende	slager	Piet	Zee	over	zijn	
vak, in zijn slagerij richtte hij een 
klein museum in. Ook in Me-
demblik wordt volop verteld. 
Onder andere door voormalig 
postbode Jan Schermer. In het 
oude  postkantoor aan het 
Bagijnhof verhaalt hij aan de 
hand van documenten en oude 
poststukken over de vroegere 
functie van het gebouw. Kinderen 
kunnen als een echte postbode 
een ansichtkaart van Medemblik 
afstempelen. In Stadsbrouwerij 
Radboud op het Gedempt Ach-
terom geeft gastheer Raymond 
Groot uitleg over bierbrouwen en 
over deze nieuwe brouwerij. 

In de Sint Werenfriduskerk in 
Wervershoof, waarvan de toren 
niet helemaal recht staat, vertelt 
een gids over de bijzonderheden, 
zoals orgel, preekstoel en kruis-
wegstaties.

Bent u wel eens in het Veldhuis 
bij Oostwoud geweest? Aan de 
meanderende sloot de Brander 
staat de fraaie boerderij van de 
familie Kroon. Een stolp met ver-
halen. Die worden dan ook ver-
teld, onder meer in de woonka-
mer met de authentieke kamer-
wand en prachtige schouw.

Kunst 
In een aantal kerken is een kunst-
expositie ingericht. In de kerk 
van Sijbekarspel tekende Saskia 
Vriend-Boekschoten op een ‘fic-
tieve’ afbeelding van Sijbekarspel 
van een paar meter lang diverse 
bekende boerderijen uit West 
Friesland. Dit geheel wordt ge-
combineerd met foto’s van oude 
boerderijen. In het Groene Kerk-
je van Lambertschaag is een foto-
expositie van Rika Looij-Hilverts. 
In de monumentale kerk van 
Twisk worden schilderijen, ico-
nen en foto’s van De Kunstkamer 
tentoongesteld. In Andijk zijn het 
hoedenmuseum Zet ‘m op en het 
Atelier De Mantel, met werk van 
de schilder Marius van Dokkum, 
geopend. Foto- en schilderijen 
van kunstschilder Gerrit Groote-
man zijn te bezichtigen in het 
Raadhuis van Wervershoof. 
Begin september wordt in de ge-
meente Medemblik huis-aan-
huis de Open Monumentendag-
krant bezorgd. Daarin staan alle 
47 deelnemende panden en de 
activiteiten vermeld.

Open Monumentendag gemeen-
te Medemblik, zaterdag 9 sep-
tember van 11 tot 17 uur. 
Entree gratis, iedereen is van 
harte welkom!

Verkoopdag hobbymaterialen
  zaterdag 2 sepember 10 – 16 uur
  Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum
 
zie redactioneel artikel

Open Monumentendag over 
boeren, burgers en buitenlui

Een beeld uit het verleden vastgelegd in de 21e eeuw in Twisk.  
Foto aangeleverd

Vanaf volgende week maandag gelden 
weer de reguliere openingstijden! 

Maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur.
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Goed nieuws: Sinds dit jaar 
kunnen op peuterspeelgroep 
Andijk van Kinderopvang Be-
rend Botje ook kinderen te-
recht waarvan beide ouders 
niet werken. Voor peuters van 
ouders die geen kinderopvang-
toeslag krijgen, vergoedt de ge-
meente namelijk gedeeltelijk 
een plaats op de peuterspeel-
groep. 

Afspraken met de gemeenten
Vanuit de overheid is afgesproken 

met de gemeenten dat alle peu-
ters recht op kinderenopvang 
moeten krijgen. Door de gemeen-
telijke subsidie wordt dit mogelijk 
gemaakt. Kinderopvang Berend 
Botje maakt hier graag deel van 
uit. Onder andere peuterspeel-
groep Andijk stelt haar deuren 
open voor alle peuters. Veel kin-
deren gaan niet naar de kinderop-
vang, omdat beide ouders geen 
baan hebben. Dat is zonde, want 
een peuterspeelgroep is een zeer 
rijke leeromgeving. 

Meer dan opvang alleen
Naast dat het op de peuterspeel-
groep heel gezellig is en kinderen 
hier fijn kunnen spelen met hun 
leeftijdsgenootjes, is het ook ont-
zettend leerzaam. Op onze uitno-
digende en gezellige peuterspeel-
groep stimuleren we spelender-
wijs de ontwikkeling van de peu-
ters. Naast het bekende ‘samen 
spelen, samen delen’ draagt het 
ook bij aan de zelfstandigheid van 
je kind. Zelf een puzzel maken, 
zelf leren knippen en zelf kleuren. 
Niet te vergeten hoe blij een kind 
kan zijn als hij of zij bij het opha-
len trots zijn verhaal kan doen. 
Het is een mooie aanvulling op 
thuis en daarnaast een goede 
voorbereiding op de basisschool. 

Even binnenkijken
Is jouw peuter tussen de twee en 
vier jaar en heb je interesse in één 
of meerdere ochtenden peuter-
opvang? Kom dan gerust eens 
langs om een kijkje te nemen! 

Voor meer info kan je bellen met: 
088- 233 700 of ga naar Berend-
botje.nl. 

Peuters bij peuterspeelgroep Andijk 
met niet-werkende ouders ook welkom

De gemeente vergoedt gedeeltelijk een plaats. Foto aangeleverd

De gemeente Medemblik is op 
zoek naar horecaondernemers 
die duurzaam werken. Zij ma-
ken kans op de Award Duur-
zaam Ondernemen 2017.

Duurzaam ondernemen is toe-
komst gericht ondernemen. De 
horeca heeft direct te maken met 
maatschappelijke uitdagingen. 
Belangrijke thema’s binnen de 
branche zijn de productiewijze 
van voedsel,  verminderen van 
voedselverspilling en afval, be-
sparen op water en  energie. Dat 
naast de groeiende behoefte aan 
smaakvolle en kwaliteitsproduc-
ten. Een duurzame ondernemer 
weet al deze uitdagingen slim te 
combineren. 

Eerste stappen
Tijdens een informatiebijeen-
komst eerder dit jaar bleek dat 
diverse Medemblikse horeca-on-
dernemers al flinke stappen heb-
ben gemaakt en zich duurzame 
ondernemer mogen noemen. Al 
dan niet financieel geholpen door 
subsidieregelingen die de over-
heid aan ondernemers biedt. 
Naast de  deelnemers aan de bij-
eenkomst zijn er in Medemblik 
natuurlijk nog meer horecaon-
dernemers die met energiebespa-
ring resultaten boeken.

Hoe duurzaam onderneemt u?
Wie neemt dit jaar de Award 
Duurzame Ondernemer Medem-
blik in ontvangst? Daarom deze 
oproep aan horecaondernemers: 
laat weten hoe duurzaam uw be-
drijfsvoering is. Geef op de vol-

gende onderwerpen aan wat het 
bedrijf doet (eventueel samen 
met partners): 
•	 Duurzame	bedrijfsvoering		
 (o.a. data, slimme ICT oplos- 
 sing, meten en rapporteren,  
 meer jaren aanpak duurzaam  
 onderhoud gebouw en 
 apparatuur) 
•	 Duurzaam	vervoer	(soort		
 voertuigen, soort brandstof,  
 beladingsgraad, of aanpak om  
 zo min mogelijk vervoersbe- 
 wegingen te realiseren)
•	 Duurzaam	gedrag	medewer-	
 kers (duurzaam inkopen, 
 spelregels verlichting, 
 verwarming en koeling e.d.)
•	 Duurzame	opwekking	(wekt	u
 
 
   

ook zelf energie op of com- 
 penseert u fossiele energie)

Meld u aan
De antwoorden op deze vragen 
stuurt u voor 1 september 2017 
naar Miranda.laan@medemblik.
nl. Voeg een foto toe om de sterke 
duurzame kanten te illustreren, 
die zetten we ook graag in de pu-
blicatie. Alle kleine stappen tellen 
mee, niet alleen de grote stappen. 
Alle inzendingen dingen automa-
tisch mee naar de Award Duur-
zame Ondernemer Medemblik 
2017. De gemeente neemt con-
tact op en publiceert in overleg 
de aanpak van alle genomineer-
den als goed praktijkvoorbeeld. 

Award Duurzaam Ondernemen 
Medemblik 2017 in teken horeca 

Foto aangeleverd

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Twee keer naar het gemeentehuis 
voor een nieuw paspoort, dat is 
niet meer van deze tijd. Daarom 
kunnen de inwoners van àlle 
Westfriese gemeenten vanaf 1 
september hun reisdocument en 
rijbewijs veilig laten bezorgen op 
een adres in Nederland.

Veilig
De bezorging wordt uitgevoerd 
door een gespecialiseerd bedrijf. 
De medewerkers zijn gescreend 
met een Verklaring omtrent Ge-
drag. De gemeente levert het 
reisdocument in een verzegelde 
envelop aan bij de bezorgdienst. 
Elk document wordt daarna in 
een aparte koffer vervoerd. 

Hoe werkt het?
Bij de aanvraag van een paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs geeft 
u aan of u het reisdocument wilt 
laten bezorgen. Dit kan thuis of 
op een ander adres. Op het afge-
sproken tijdstip komt de mede-
werker van de bezorgdienst aan 
de deur, stelt de identiteit vast 

van de aanvragers van het docu-
ment en opent de verzegeling in 
aanwezigheid van de aanvrager. 
Het document wordt net als op 
het gemeentehuis persoonlijk 
overhandigd. Op de dag van be-
zorging kunt u de exacte bezorg-
tijd volgen. Het is dus niet nodig 
om lang op het afgesproken adres 
te wachten.

Bijna overal
Bezorging is heel Nederland mo-
gelijk met uitzondering van de 
Waddeneilanden. Op openbare 
plekken kan niet worden be-
zorgd. Wel op uw werkadres, op-
pasadres of vakantieadres. U 
hoeft er dus niet speciaal voor 
thuis te blijven. 

Kosten
U betaalt voor het thuisbezorgen 
een bedrag van € 4,95 
bovenop het tarief 
van het 
document.

Uw paspoort, ID-kaart en rijbewijs 
voortaan laten (thuis-)bezorgen
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

www. 2wielerwacht.nl
Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk

06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

ToekomstGroep bouwt dit keer op eigen 
terrein. Op het kantorencomplex aan de 
Gedeputeerde Laanweg staat nog dit jaar 
een nieuw/uitgebreid gebouw. Directeur 
Jan	Piet	Konijn	zoekt	nieuwe	collega’s	die	
daar aan de slag kunnen en willen gaan. 

De bouwwerkzaamheden zijn in volle 
gang: de eerste paal van het toekomstige 
kantoorpand ging op 3 juni de grond in. 
De vier divisies van ToekomstGroep 
(Bouw, Glas, Schilders en Service) hebben 
straks allemaal hun eigen plek op het com-
plex.

‘Uit het jasje’
“ToekomstBouw groeit uit het jasje, het 
bestaande gebouw is te klein”, vertelt Ko-
nijn. “ToekomstSchilders en Toekomst-
Glas hebben een groter gebouw, waar we 
een stuk aanbouwen. Vervolgens gaan ze 
ruilen met ToekomstBouw, die verhuizing 
zal logistiek nog wel het moeilijkst zijn”.
De medewerkers hebben al een passende 
werkplek uitgezocht, ondanks dat die 
werkplek nog lang niet klaar is. “We willen 
dat het goed gaat met onze collega’s. Als je 
ergens minimaal tien uur per dag bent, 
dan moet je natuurlijk prettig werken in 
een goede sfeervolle omgeving met leuke 
collega’s”, vindt Konijn. “Op de afdeling 
Calculatie/Werkvoorbereider zijn nog 
meerdere bureaus vrij voor nieuwe en-
thousiaste, passievolle en ondernemende 
toekomstige collega’s.” 

Stapje sneller
“We zoeken mensen die meer willen en 
durven, die hun ‘kop’ boven het maaiveld 

uit durven te steken.” Een ondernemende 
medewerker heeft de voorkeur, zo laat Ko-
nijn weten, want ‘die gaan een stapje ver-
der’. Het bouwgerelateerde bedrijf heeft 
zo’n 360 mensen in vaste dienst, veelal 
woonachtig in de regio. “Er heerst hier een 
West-Friese mentaliteit: allemaal harde 
werkers, maar ook heel bescheiden. Een 
beetje ‘Amsterdamse bluf ’ mag er zo nu en 
dan wel in”.

Massage
Het ondernemende karakter van de mede-
werkers is volgens Konijn terug te zien in 
de innovaties binnen het bedrijf. Elke me-
dewerker wordt uitgedaagd een vooruit-
strevend idee te delen, wat ertoe leidde dat 
er 36 ‘innovaties’ zijn gerealiseerd binnen 
ToekomstGroep in 2016. Eén van die in-
novaties was om regelmatig een masseur 
langs te laten komen onder werktijd. 

Het is nog niet duidelijk wanneer de bouw 
van het nieuwe kantoorpand voltooid is. 
Wel is zeker dat het gebouw dit jaar wordt 
opgeleverd. De bouw is onderdeel van een 
opschoning van het terrein. Zo zijn on-
langs ook de parkeervoorzieningen ver-
plaatst en uitgebreid. 

Meer informatie en de vacatures zijn te 
vinden op www.toekomstgroep.nl. 

Nieuwe collega’s gezocht voor nieuw kantoor

Jan Piet Konijn; Er heerst hier een West-Friese mentaliteit. Foto: KD/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl, 

www.marcovanderlee.nl

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!

“ 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 €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

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) 
Feestje of iets 

te vieren?
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

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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



Zoals zo vaak is de finale van de derde klas 
driebanden in het eerste weekend van sep-
tember, en dat is dan ook altijd in het begin 
van het biljartseizoen. Dit wordt een finale 
om nooit meer te vergeten; er doen name-
lijk 3 leden van biljartclub de Hoop uit 
Andijk mee. Misschien wel 4, Jan Vriend is 
de eerste reserve. Het zijn biljarters met 
elk een andere nationaliteit: een Duitser, 
een Engelsman en een Nederlander. Dat is 
voor zover wij weten nog nooit eerder 
voorgekomen.

De man van Duitse afkomst is Norman 
Werzner. Hij woont al jaren in Nederland 
en is bloedfanatiek. U weet hoe het gezeg-
de is: van een Duitser heb je pas gewonnen 
als hij het café uit is. Dan is er nog een 
Engelsman:	 dat	 is	 Gary	 Pritchard.	 Gary	
staat bekend om zijn miraculeuze drieban-
ders (ook wel kraaien genoemd) Met een 
Engelsman is het zo: geef ze voldoende 
bier en ze zijn niet meer te stoppen.

De Hollander die tegen dit geweld op moet 
boksen	heet	Piet	Buis.	Piet	heeft	het	voor-
deel dat hij zeer ervaren is met zijn 91 jaar. 
Ja, u leest het goed; 91 jaar. Hij staat voor 

het eerst in zijn leven in een finale.
Natuurlijk is dit al een prestatie op zich, 
misschien is het een vermelding waard in 
het Guinness Book of Records. Wij weten 
er niet van dat er eerder iemand van 91 
jaar oud in een finale heeft gestaan.

Dat het in ieder geval een aparte en bijzon-
dere finale gaat worden dat staat wel vast.
De volledige lijst met finalisten ziet er als 
volgt uit: Bert Spoelstra - Zwaag, Martijn 
Weel	 -	 Onderdijk,	 Gary	 Pritchard	 -	 An-
dijk,	Piet	Buis	-	Andijk,	Norman	Werzner	
- Andijk, Ton Cortie - Lutjebroek, Jan 
Schouten - Venhuizen, Bets Dekker-Boon 
- Bovenkarspel, 1e reserve, Jan Vriend - 
Andijk.

Dit alles vindt plaats in Cafe pension het 
Ankertje aan de Dijkweg 338 in Andijk.
De speeldagen zijn donderdag 7, vrijdag 8 , 
en zaterdag 9 september.
De aanvangstijden zijn op donderdag en 
vrijdag 19.00 uur zaterdag om 11.45 uur.
Natuurlijk is de entree gratis en houden we 
ook nog een leuke loterij.
De organisatie is in handen van Biljartclub 
de Hoop uit Andijk.

Finale derde klas driebanden

Gary Pritchard, Piet Buis en Norman Werzner. Foto aangeleverd

ALPHA TOURS HEM

 

DAGTOCHT ALPHA TOURS  

Datum: wo. 20-09-2017 
 

Bestemming: De Veluwe

De Beeksehoeve organiseert 
huifkartochten over de prachtige 
Veluwe: de bossen, heidevelden 
en Oud Otterlo. 
Voor de tocht gebruiken wij eerst 
nog koffie / thee met appelgebak. 
Na de huifkartocht vervolgen wij 
onze reis richting het luchadres 
waar de soep, kadetjes en drinken 
klaar staan. Na de lunch rijden wij
naar de zandsculpturen en de 

 

Met een huifkar over de Veluwe. 

Beeldentuin in Garderen.            Thema 2017: “Er op uit in eigen land.”
Wat is er leuker dan Nederland in één dag te ontdekken: bekende 
gebouwen, bekende attracties die Nederland is rijk geworden, zijn hier 
uitgebeeld in zand. 
 

Prijs: €  59,00 p.p.
De prijs is inclusief: 
- koffie/thee met appelgebak;
- huifkartocht;
- entree zandsculpturen Garderen;
- lunch met soep en kadetjes.

Opstapadressen: 
Enkhuizen (2x), Grootebroek, 
Venhuizen, Zwaag en Hoorn. 

 

 
 

De zandsculpturen in Garderen. 
 

 
Voor info + reserveringen (vóór 13-09-2017) bel:    0228-542424 
of kijk eens op onze site:            www.alphatours.nl/dagtochten 
 
 

                                            

Tijdens de Westfriese Waterweek in 
Hoorn, op vrijdagavond 8 september, ver-
toont Cinema Oostereiland in samenwer-
king met Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier de documentaire ‘By the 
ocean, we unite’. Aansluitend vertelt Ge-
orge Zoutberg van het hoogheemraad-
schap over bijzondere innovaties bij het 
zuiveren van ons afvalwater. 

Veel mensen duiken tijdens de Hoorn City 
Swim de gracht in. Dat was vroeger on-
denkbaar omdat het grachtenwater heel 
vies was. Dankzij de aanleg van rioleringen 
en moderne rioolwaterzuiveringsinstalla-
ties is dat gelukkig niet meer het geval. 
Tegelijkertijd hebben we wereldwijd te 
maken met nieuwe uitdagingen zoals de 
plastic soep. De organisatie ‘By the ocean, 
we unite’ bestrijdt de plastic soep. In de 
documentaire brengt de organisatie het 

probleem in beeld, wat zij er aan doen en 
wat iedereen zelf kan doen. 

Lezing over bijzondere waterinnovaties
Aansluitend vertelt George Zoutberg van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier hoe we in Noord-Holland werken 
aan het terugwinnen van energie en 
grondstoffen uit rioolwater. Zoals biogas 
en cellulose uit WC-papier. Ook vertelt hij 
over onderzoek naar het verwijderen van 
medicijnresten uit afvalwater.

Kaartjes voor maar 1 euro
Belangstellenden voor deze avond zijn 
welkom om 19.30 uur in de foyer van Ci-
nema Oostereiland. Kaarten a € 1 zijn te 
bestellen via de website van Cinema Oos-
tereiland.  
De opbrengst gaat naar het werk van ‘By 
the ocean, we unite’.

Vrijdag 8 september Cinema Oostereiland
Film en lezing over plastic soep en waterinnovaties

Foto aangeleverd

De zomervakantie is bijna voorbij, dus ook 
tijd dat de repetities van popkoor Four 
Winds uit Oostwoud weer beginnen. 
Op maandag 4 september a.s. starten we, 
in de kerk aan het Oosteinde in Oostwoud, 
van 19.45-21.45 uur. 
 
Het koor staat onder leiding van onze en-
thousiaste en inspirerende dirigente Ingrid 
Sijm, en het koor wordt vakkundig op de 
piano bijgestaan door onze muzikale dui-
zendpoot Susanna Bakker. Bij optredens 
wordt Susanna professioneel bijgestaan 
door o.a. een drummer en een basgitarist. 
 
In 2017/2018 gaan we hard aan de slag met 
het instuderen van nieuwe muzieknum-

mers en het perfectioneren van reeds inge-
studeerde nummers, alles voor ons grote 
concert in het weekend van 27 en 28 okto-
ber 2018!
Een musical/theatershow die qua uitvoe-
ring iets bijzonders gaat worden. En 2018 
is het jaar dat Four Winds 25 jaar bestaat.
 
Vind je het leuk om bij ons te komen zin-
gen, kom dan vrijblijvend 4 repetities bij-
wonen. Graag vooraf even een mail naar 
bestuur.fourwinds@gmail.com of een bel-
letje naar één van de bestuursleden. 
Dan zorgen wij dat er muziekmappen voor 
je klaar liggen.
 
www.fourwinds.nl

Four Winds begint weer

 Four Winds start met een nieuw seizoen. Foto aangeleverd

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 35 Pagina 8



Leen Nijdam stuurde ons een prachtige zonsondergang en Thea 
Boelens maakte een foto van de dreigende lucht boven de Vooroever

Langs de weg....

‘Koppie onder’
Al jaren wordt er met veel plezier gezwommen bij ‘Koppie 
onder’ achter de Dijk ter hoogte van Dijkweg 115.
Al zeker negen jaar zwemmen we iedere dag met veel ple-
zier in het mooie IJsselmeer. Tijdens het zwemmen wordt 
er ook veel gepraat en gelachen. En het werkt aanstekelijk, 
want begonnen we met een kleine groep enthousiaste 
zwemsters, inmiddels is de deze uitgegroeid tot twintig 
vrouwen! U kunt zich voorstellen wat een gekakel dat is. 
Ons oudste ‘koppie onder’ lid hoopt volgend jaar 70 te 
worden!

Zwemmen is elke dag anders, het water is elke dag anders 
en de luchten zijn elke dag anders. Elke dag worden we 
weer verrast door dit prachtige stukje West-Friesland. 
Zelfs het zwemmen in de regen is heerlijk, nat worden we 
toch wel.

We zwemmen vanaf begin juni tot ergens in oktober, af-
hankelijk van de temperatuur, want bij 12 à 13 graden 
duurt het te lang om weer warm te worden.

Moesten we in het begin over de stenen klauteren, inmid-
dels hebben onze mannen een prachtige steiger gemaakt, 

waar we heel blij mee zijn. En sinds vorig jaar ligt hier zelfs 
kunstgras op. 
Waarom de naam ‘koppie onder’? Het is niet zo dat we 
allemaal koppie onder gaan, maar wat we wel allemaal 
doen, is na het zwemmen genieten van een lekker koppie 
onder aan de droge kant van de dijk.

En als het een mooie zomeravond is nemen we ook nog 
wel es een duik waarna we ons heerlijk verwarmen bij het 
kampvuur onder het genot van een glaasje wijn en wat 
lekkers.
   De ‘Koppie onder’ zwemsters.

M. van der Linden vraagt zich af 
wanneer de zendmast afgemaakt 
wordt en het telefonie bereik in 

Andijk gaat verbeteren...
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Wist u dat...

... de scholen weer beginnen

op maandag 4 september a.s.?

 

....Popkoor Cantabilé weer met 

de repetities begint op vrijdag 

1 september?

… Piet Bos 29 augustus 

65 is geworden?

... de trekkers razendsnel over 

de Hoekweg scheuren..levens-

gevaarlijk..er wonen heel wat 

kindertjes? 

… zaterdagavond de kermis 

van Lutjebroek van start gaat?

… Sjoelclub de “Skuivers” op 

5 september weer van start 

gaat in het Dorpshuis?

… het paspoort, ID-kaart en 

rijbewijs voortaan ook thuis 

kunnen worden bezorgd?

… de kermiskrant van 

Lutjebroek op het kantoor van 

de Andijker voor u klaar ligt?

 
Andijkertjes

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

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

Een tuindoek met eigen foto? 
Vraag naar de mogelijkheden.

info@dijkprint.nl

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

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

selhof team ontvangt u graag.

Deze activiteit is speciaal voor 
mensen, die anders meestal al-
leen zitten te eten. Hier zoeken 
we elkaar op en maken er een ge-
zellige maaltijd van. De maaltijd 
vindt plaats in “de Lichtboei”, 
Hoekweg 12, en is bedoeld voor 
IEDEREEN, die anders alleen zit 
te eten.
De eerstvolgende maaltijd is op 
donderdag 7 september 2017. 
Dan komt er weer een lekker drie 
gangen menu op tafel. U bent 
vanaf 17.30 uur welkom en rond 
18 uur gaan we aan tafel. De kos-
ten zijn € 5. Na de maaltijd is er 
voor wie dat wil gelegenheid om 

nog even na te zitten onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee. Opgave kan tot en 31 au-
gustus via breekdeweekandijk@
gmail.com of bij Gerda Gorter 
(tel. 592594) of Sjanni de Vries 
(tel. 720179). Als vervoer een 
probleem is, lossen we dat op. 
Samen eten is gezellig!
Noteert u alvast de andere data 
van dit seizoen: 9 november 
2017, 25 januari, 8 maart en 26 
april 2018.

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, 
Clementine	 Bultsma	 en	 Petra	
Keesman

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

 Zaterdag 2 september vanaf 13.00 uur

Look-a-like

Kom verkleed als één van de typetjes van 
Marius van Dokkum zijn schilderijen/boeken 

en maak kans om nagetekend te worden!

Expositieruimte ‘De Mantel’ Hornpad 19, Andijk. 
T. 0228-591425 www.expositieruimtedemantel.nl

 • 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

VluchtelingenWerk 
zoekt taalcoaches!

VluchtelingenWerk Noordwest-
Nederland is in samenwerking 
met Fiolet taaltrainingen op zoek 
naar vrijwilligers in de regio Me-
demblik. De vrijwilliger werkt als 
taalcoach en oefent gedurende de 
inburgeringsperiode maximaal 
twee uur per week met een cur-
sist van Fiolet de Nederlandse 
taal. 

Heeft u interesse  en vindt u het 
leuk om mensen uit andere cultu-
ren met de Nederlandse taal te 
helpen, dan is dit werk misschien 
iets voor u! 

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met: T. Rensch, 
TaalcoachingWF@vluchtelingen-
werk.nl, 06-8370 5230

Op 15 september 2017 geven de 
virtuoze musici Hendrik van 
Veen en Hugo van der Meij een 
dubbelconcert op twee fraaie in-
strumenten in de Geref. Kerk aan 
de Middenweg 4 te Andijk. Hugo 
van der Meij uit Katwijk en Hen-
drik van Veen uit Urk hebben el-
kaar bij toeval ontmoet en ont-
dekt dat ze heel goed kunnen sa-
men spelen, ze voelen elkaar uit-
stekend aan. Beiden willen ons 

muzikale verrassingen bezorgen, 
zowel afwisselend als tegelijk op 
orgel en vleugel, maar ook vier-
handig! Dit belooft wat, zeker 
ook omdat er in deze kerk prach-
tige instrumenten staan.
Het concert begint om 20.00 uur, 
de kerk is open vanaf 19.30 uur. 
Kaarten zijn voorafgaande aan 
het concert in de kerk aan de 
Middenweg 4 verkrijgbaar à € 10 
– kinderen t/m 11 jr. € 5  

Tante Marietje komt zaterdag 2 september uiteraard ook op de  
expositie van Marius van Dokkum! Foto aangeleverd

Hugo van der Meij en Hendrik van Veen. Foto aangeleverd

Bridgecursus 2017
Vanaf woensdag 20 september wordt 
er weer een bridgecursus voor begin-
ners gegeven door BC Andijk.  

Aanvang 19.30 uur, Sarto, Bangert 4.

Informatie over deze cursus kunt 
u krijgen door te mailen met 
l.kooiman@quicknet.nl of te bellen met 06 30385740.

15 september: dubbelconcert in 
Gereformeerde Kerk
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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 3 september 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Wervershoof.
Thema: “Tot een offer bereid?”.
De collecte is voor onze paro-
chie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.
Vrijdag 8 september 9.00 uur: 
Opening schooljaar van r.k. 
basisschool “De Bangert” in onze 
kerk. 
Iedereen van harte welkom.
*De kermis en de meeste vakan-
ties zijn weer voorbij. Koren en 
andere werkgroepen in de paro-
chie pakken de draad weer op. 
Ook de basisscholen beginnen 
maandag weer. Allen een goede 
start toegewenst!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
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 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:  2 september 
voor een Look-a-like, Hornpad 19, Andijk

SEPTEMBER
Zaterdag 2 september
• Verkoopdag hobbymaterialen 

bibliotheekzaal Dorpshuis centr.  10- 16 uur
Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
7, 8 en 9 september 
• Districtsfi nale driebanden klein derde klasse, 3 deelnemers van 

biljartvereniging de Hoop in Café pension ‘t Ankertje
Donderdag 7 september
• “Breek de Week” maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei 2.0, Hoekweg 12
Vrijdag 8 september
• Pubquiz, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
Dinsdag  12 september      
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: 

Doe avond,  Wastekenen  o.l.v. Henny Spijkstra
Donderdag 14 september
• Jaarvergadering Bridgeclub Andijk 19.30 uur Dorpshuis Sarto
Vrijdag 15 september
• KBO Jaarvergadering, m.m.v. Wil Luiken en Gerda Goovers. 

Sarto, 13.30 uur.
• Dubbelconcert in de Gereformeerde Kerk, Aanvang: 20.00 uur, 

kerk open vanaf 19.30 uur.
Zondag 17 september
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College 

Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uur, Café pension ‘t Ankertje
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
• Start Bridge cursus 19.30 - 22.00 uur. Dorpshuis Sarto
Donderdag 21 september
• SeniorenSoos, aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
• Begin competitie Bridgeclub Andijk 19.30 uur. Dorpshuis Sarto
Zaterdag 23 september 
• Voice Over XXL bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk
• Avondje Hazes, 21:00 uur, Dorpshuis Centrum
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.
Vrijdag 6 oktober
• Klaverjas, aanvang 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
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

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

Oud papier  Zaterdag 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 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Om te beginnen met mijn 
sportvriend C.J. Verhoogt die 
op alle fronten probeerde tot 
redelijke partijen te komen, 
helaas liet het geluk hem in de 
steek.
Hij zal proberen er volgende 
keer zijn compressie zien op te 
voeren om tot goede partijen 
te komen. Zijn best doet hij 
zeker wel.
G.P. Grent was aardig op dreef, 
hij had drie parijen met winst 

en dan kan je zeggen een zeer 
geslaagde biljartmiddag en dat 
is dan mooi meegenomen.
De einduitslag was G.P. Grent 
negen punten en C.J. Verhoogt 
drie punten, over en sluiten.

De slotzin is deze keer: “Lachen 
is per definitie gezond.”

Sportgroeten 
G.P. grent
Aflevering 1120

Kerkdiensten, zondag 3 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, bevestiging ambtsdragers

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 Ds. Nicoline Letteboer 
 Organist: Wim Broer

Er is geen inloop tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Wervershoof, Gemengd Koor

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

De laatste tijd is er een landelijke 
discussie gaande over de vakken 
in het Voortgezet Onderwijs. 
Wordt het geen tijd dat we die 
gaan herzien. Door de voortgang  
van het digitale tijdperk is er een 
schat aan kennis razendsnel 
voorhanden. Denk maar aan het 
televisieprogramma waarbij 3 le-
ken het met behulp van Internet 
opnemen tegen 3 artsen. Het re-
sultaat is vaak verbluffend. Toch 
wordt daar in het onderwijs nog 
te weinig gebruik van gemaakt. 
Ook wat de vreemde talen betreft 
zijn er vraagtekens te plaatsen. 
Zijn Chinees en Spaans niet te 
verkiezen boven Duits en Frans? 

De vooruitgang in het bedrijfsle-
ven gaat vele malen sneller dan in 
het onderwijs. Vaak wordt de 
vergelijking speedboot en trek-
schuit gebruikt in dit verband. 
We zien een kans!!!!! Waarom 
Bridge niet opnemen in het vak-
kenpakket. Daar komen zoveel 
vaardigheden bij te pas die in de 
breedte buitengewoon vakover-
stijgend zijn. Bridge heeft te ma-
ken met kansberekening, analy-
seren, verantwoord keuzes ma-
ken, hoffelijkheid, agressiebe-

heersing, timemanagement, ele-
menten van psychologie ( het ‘le-
zen’ van de tegenstander) coa-
ching, niet in woord en gebaar, 
ongenoegen kenbaar maken over 
het spel van de partner, maar 
complimenten geven waar dat 
kan en relativeren bij ongelukkige 
keuzes. De lijst met voordelen is 
bijna onuitputtelijk. Allemaal 
duidelijke voorbeelden van de 
waarde van een spel waar je een 
leven lang plezier aan kunt bele-
ven. Daar hoef je geen  onder-
wijscommissie voor in het leven 
te roepen of een brede maat-
schappelijke discussie te gaan 
voeren. Het is zonneklaar. 

Voor diegenen die het onderwijs 
al lang achter zich hebben gelaten 
is er ook een mogelijkheid om 
Bridge te leren spelen. Want van-
af woensdag 20 september wordt 
er door BCAndijk in Sarto weer 
een bridgecursus voor beginners 
georganiseerd. In 12 lesavonden 
zal er een stevige basis worden 
gelegd om te kunnen spelen en 
alle bovengenoemde vaardighe-
den in praktijk te brengen. (zie 
advertentie elders in dit blad)
Lolke Kooiman

Bridge, nieuw vak in het 
Voortgezet Onderwijs?
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Emiel Huisman brengt op zondagmid-
dag 10 september een ‘Tribute to Frank 
Sinatra’. De zanger uit Wervershoof ver-
zorgt zijn stijlvolle optreden in de 
prachtige ambiance van Kasteel Rad-
boud in Medemblik.  Huisman heeft 
zich in de afgelopen jaren ontpopt als 
een sublieme vertolker van Sinatra’s in-
drukwekkende repertoire. Hijzelf be-
schouwt de stem, zang en performance 
van de Amerikaanse zanglegende als de 
belangrijkste bron van motivatie voor 
zijn op latere leeftijd gestarte zangcar-
rière. “Hij heeft me met zijn afkomst, 
drive en artistieke kwaliteiten altijd 
enorm gefascineerd”, zegt Huisman.

Kind van de muziek
In Medemblik zal hij alle grote hits van 
Sinatra ten gehore brengen in een akoes-
tiek die zich uitermate goed leent voor een 
dergelijk optreden. Emiel Huisman be-
schouwt zichzelf als een kind van de mu-
ziek. Hij zingt – en traint - elke dag en 
naast Sinatra behoorden in zijn jeugd Tom 
Jones,	 Paul	 Anka	 en	 Engelbert	 Humper-
dinck tot zijn favorieten. Op aandringen 
van zijn vrouw Carla besloot hij nu ruim 
tien jaar geleden zijn stem onder professi-
onele begeleiding te scholen en te verbete-
ren. Hij trad op met bands, collega-zangers 
en diverse pianisten, alom was er steeds de 
enorme waardering voor de stem van de 
self-made zanger uit Wervershoof.

Dromen
Sinds 2014 heeft hij zijn eigen muziekin-
stallatie en organisatie-bureau voor sfeer-
muziek. Hij droomt van een werkzaam le-

ven met alleen maar muziek. In Medem-
blik opent hij zijn Tribute to Frank Sinatra 
met ‘You are the Sunshine of my life’ en zal 
hij eindigen met Sinatra’s meest vertolkte 
nummer ‘My Way’. Tussen de diverse 
nummers door zal Emiel Huisman het 
roemrijke leven van zijn idool in korte in-
termezzo’s verwoorden om diens groot-
heid te verduidelijken, maar ook om aan te 

geven hoe hard de Amerikaanse virtuoos 
heeft moeten werken om met zijn unieke 
talent tot het heldendom in zijn vak door 
te dringen. “Ik verheug me ontzettend op 
deze dag, een absoluut hoogtepunt in mijn 
nog jonge carrière”, zegt Emiel Huisman, 
wiens dromen overigens niet in Kasteel 
Radboud zullen eindigen. “Ik ben geen 
Frank Sinatra, zal het ook nooit worden, 

maar ik heb voor mezelf de overtuiging dat 
ik nog verder kan komen dan waar ik nu 
ben,” aldus Huisman. De aanvang is om 
15.00 uur tot 17.00 uur. Zaal open 14.30 
uur.

Kaarten voor dit optreden a € 7.50 te re-
serveren bij Kasteel Radboud via mail-
adres concert@kasteelradboud.nl

Emiel Huisman zingt repertoire Frank Sinatra in Kasteel Radboud

Emiel  Huisman heeft zich in de afgelopen jaren ontpopt als een sublieme vertolker van Sinatra’s indrukwekkende repertoire.  
Foto: KD/De Andijker
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Ben jij zelfstandig, accuraat en initiatiefrijk? 
Denk je mee met de cliënt én met je collega’s?
Ben je daarnaast op zoek naar een combinatie 

van samenstelwerkzaamheden en cliëntcontact?

Dan zoeken we jou! 
Administratiekantoor Kersten B.V. is een toegankelijk administratiekantoor en 
belastingadviesbureau in Bovenkarspel. Wij bestaan al meer dan 70 jaar en zijn 
vooral actief in de regio West-Friesland. Wij richten ons op het MKB, van BV tot ZZP 
en op particulieren. Ons klantenbestand groeit en daarom zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste collega, die met plezier en op betrokken wijze ons team komt versterken.

Je gaat je in de functie van Zelfstandig assistent-accountant bezig houden met:
 ⚫ Het geven van gedegen � scaal advies 
 ⚫ Het zelfstandig verzorgen van � scale aangiften
 ⚫ Het zelfstandig samenstellen van jaarrekeningen 
 ⚫ Het (deels) samen met de cliënten verwerken van administratieve gegevens
 ⚫ Het begeleiden in het optimaliseren van het administratieve proces en de 

automatisering hiervan

De ideale kandidaat:
 ⚫ Heeft een afgeronde HBO opleiding Bedrijfseconomie of Accountancy met 

minimaal twee jaren werkervaring of een MBO opleiding met minimaal 4 jaren 
werkervaring

 ⚫ Is communicatief vaardig en heeft een proactieve werkhouding
 ⚫ Is leergierig en wil zich blijven ontwikkelen
 ⚫ Heeft a�  niteit met automatisering

Ben je enthousiast geworden over deze baan?
Stuur dan je sollicitatie, voorzien van een korte motivatiebrief en curriculum vitae naar 
Frank Raven, info@kantoorkersten.nl. Voor nadere informatie over de functie: www.
kantoorkersten.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Heeft u thuiszorg nodig?
Wij ondersteunen u graag bij:

 Aanvragen van zorg

 Persoonlijke verzorging

 Ondersteuning bij dementiezorg

 Begeleiding bij palliatieve zorg

 Verpleegkundige handelingen

Vraag naar één van de wijkverpleegkundigen:
Gerdina Visser, Shevon Weverink, Claudia Ruiter of Anita Kreuk

Andijk  Onderdijk  Wervershoof  Zwaagdijk – Oost

Zelfstandig blijven met zorg op maat

Meer weten? Bel voor een
persoonlijk en vrijblijvend advies naar: 
Tel. 088 – 206 89 10

www.omring.nl
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