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Bonte ballonnenbogen voor buren aan de Dijkweg
Op 2 – 9 – ’92 stapten twee 
stellen in het huwelijksbootje, 
het bruidspaar Sijm-van Leijen 
zou elkaar om 13.00 uur in het 
gemeentehuis te Wervershoof 
o n t m o e t e n .  B r u i d s p a a r 
Haakman-Spijkerman moest 
wachten op hun ja-woord voor 
zij het konden bevestigen. 
Achteraan sluiten om het zo 
maar te zeggen.

Gezellige buurt
Zij wisten toen nog niet dat zij 
een aantal jaren later als buren 
naast elkaar kwamen te wonen.
Nu, 25 jaar later, wonen de stel-
len, wat gezinnen zijn geworden, 
al meer dan 20 jaar in een heel 
gezellige, creatieve buurt aan de 
Dijkweg. 

Dat de buurt creatief is merkte 
de familie Sijm al op 17 augustus, 
toen zij het jubileum vierden. Ze 
werden verrast met een lied en 
een zelfgemaakt cadeau door de 
buurt. 
Dit werd 2 september herhaald 
toen het feest van de familie 
Haakman plaatst vond, maar 

de grootste creatieve verrassing 
werd de avond daarvoor al neer-
gezet. 

2 Grote ballonnenbogen, een 
rode bij nummer 360 en een 
blauwe bij 362. Reden voor de 

Andijker om deze unieke gebeur-
tenis vast te leggen. 

Dresscode
Nico, standaard in korte broek, 
hoe kan dat ook anders: het was 
de dresscode op zijn jubileum! 

En bij de Haakmannen verscheen 
een geHAAKte jurk onder de 
boog!

(Maar de allergrootste creatieve 
verrassing was misschien de vlag 
met roze ballonnen op 357!)

De bruidsparen Sijm-van Leijen en Haakman-Spijkerman, buren aan de Dijkweg. Foto's PL/de Andijker

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 

Rob Kaijer van Taxi Kaijer uit 
Wervershoof heeft het winnen 
van de Award vorig jaar geen 
windeieren gelegd. Van vele 
kanten kreeg hij complimenten 
en reacties. 

Met het winnen van deze prijs 

werd hij meteen lid van de 
jury die dit najaar de Award 
Duurzaam Medemblik gaat uit-
reiken. Dit jaar richt de Award 
zich op horecaondernemers.

“Zero emission is belangrijk,” 
zegt Rob Kaijer, “daar moeten we 

naar toe.” Het bedrijf investeert 
daarom veel in het verminde-
ren van het grondstofverbruik en 
de uitstoot van fijnstof en CO2. 
“Een terechte winnaar,” aldus een 
trotse wethouder Hans Tigges tij-
dens de prijsuitreiking afgelopen 
voorjaar. 

Resultaten
Onder meer door het rijgedrag 
te verbeteren, bereikt het bedrijf 
goede resultaten. Taxi Kaijer 
beschikt onder meer met een 
monitoringsysteem en trainingen 
voor de chauffeurs om milieu en 
kosten te besparen. De chauffeurs 
worden getraind op ‘Het nieuwe 
rijden’ waarmee brandstof wordt 
bespaard en beter wordt geanti-
cipeerd op het verkeer. Ook klan-
ten waarderen de rijstijl waarmee 
goed wordt geanticipeerd op het 
verkeer waardoor er gelijkma-
tig wordt gereden. In de praktijk 
scheelt dat brandstof, remblok-
ken en minder slijtage van andere 
onderdelen.

Elektrisch
De ontwikkelingen gaan verder: 
“We zijn ons huidige wagenpark 
verder aan het vernieuwen, met 
minimaal Euro 6 dieselmotoren 
of Groengas. Ook onderzoeken 
we of elektrische rolstoelbussen 
voor ons een optie zijn. Sinds 
kort is er een rolstoelbus op de 
markt, maar wel met een fors 
kostenplaatje… Als ondernemer 
moet je vooruit blijven kijken!”

Bloemen
De uitreiking leverde het taxibe-
drijf niet alleen de nodige publi-
citeit op,de gemeente Hoorn 

stuurde een boeket bloemen. 
“We verzorgen het gemeen-
telijke doelgroepenvervoer en 
in de aanbesteding zitten ook 
duurzaamheidsvoorwaarden. De 
Award vestigde er de aandacht 
op dat we op de goede weg zijn,” 
stelt Rob Kaijer. Andere posi-
tieve reacties kwamen van klan-
ten en van collega-bedrijven die 
benieuwd zijn naar de duurzame 
aanpak.

Horeca
Dit jaar is de gemeente voor de 
Award Duurzaam Ondernemen 
op zoek naar horecaonderne-
mers die duurzaam ondernemen. 
Zij worden dan ook uitgenodigd 
voor 15 september te laten weten 
hoe duurzaam hun bedrijfsvoe-
ring is door een e-mail te sturen 
aan Miranda.laan@medemblik.
nl. Voeg een foto toe om de ster-
ke duurzame kanten te illustre-
ren. Alle spelregels staan onder 
www.duurzaammedemblik .nl 
onder het kopje Ondernemers/
Award Duurzaam Ondernemen.

Rob Kaijer: "we zijn op de goede weg". Foto aangeleverd

Duurzame Award legt Taxi Kaijer geen windeieren



COLUMN (36)

Redactie: K.Gorter †

Woorden van Jezus (14)

Het gebod der liefde  Gelijk de 
Vader Mij heeft liefgehad, heb 
ook Ik u liefgehad; blijft in 
mijn liefde. 10 Indien gij mijn 
geboden bewaart, zult gij in 
mijn liefde blijven, gelijk Ik de 
geboden mijns Vaders be-
waard heb en blijf in zijn lief-
de. 11 Dit heb Ik tot u gespro-
ken, opdat mijn blijdschap in 
u zij en uw blijdschap vervuld 
worde. 12 Dit is mijn gebod, 
dat gij elkander liefhebt, gelijk 
Ik u heb liefgehad.  Johannes 
15:9-12. Al weer liefde. 
Spreekt Jezus dan nergens an-
ders over? Maar liefhebben is 
zo vaag. Zo ongrijpbaar. En de 
geboden van Jezus komen ook 
op hetzelfde neer: ‘Dit gebied 
ik jullie,dat je elkander lief-
hebt.’ En ook ‘Heb je vijanden 
lief en doe goed aan wie jullie 
haten.’ En vervolgens belooft 
Jezus vreugde als je dit werke-
lijk in praktijk gaat brengen. 
Of liever gezegd, als je Hem 
vraagt om dit door je heen te 
doen. Als je Zijn hulp inroept 
om je eigen gekwetste inner-
lijk tijdelijk bij Hem te parke-
ren en Zijn liefde door je heen 
mag stromen naar degene die 
jou zo gekwetst heeft. Dat zet 
zoden aan de dijk. Dat veran-
dert levens, dat heeft waarde 
voor de eeuwigheid. Dat heet 
‘vrucht dragen’. Vrucht is niet ‘ 
een geweldige samenkomst 
hebben’, ook niet ‘ een opwek-
king waar duizenden mensen 
tot geloof komen’, ook niet 
‘een fantastische preek hou-
den’. Vrucht dragen is de liefde 
van Jezus door je heen laten 
stromen naar mensen die jou 
kwaad hebben gedaan. En op-
dat je DAT gaat leren in je le-
ven laat God in Zijn wijsheid 
toe dat zulke mensen je pad 
kruisen. Op een andere ma-
nier kun je het niet leren. 
Maar eerst klinken Zijn woor-
den diep in je hart:’ Ik hou van 
jullie met dezelfde liefde die 
de Vader voor mij heeft.’ En 
DIE liefde, van de Vader voor 
de Zoon, stuurde Jezus naar 
het kruis. Vrijwillig ging Jezus 
in wederliefde die weg om de 
vreugde die vóór Hem lag. En 
diezelfde vreugde, diezelfde 
kroon, diezelfde heerlijkheid, 
wacht iedereen die zichzelf 
met zijn gekwetste ziel oppakt 
en aan Jezus geeft en in ruil 
daarvoor LIEFDE vraagt. Je 
geeft dan je eigen emotionele 
leven (waar je recht op hebt) 
voor die ander die het niet 
verdient! Geliefde mensen 
kunnen liefde geven. Dat heet 
vrucht dragen. Een genade om 
zo vrucht te mogen en kunnen 
dragen!  Zijn hulp is daarbij 
onmisbaar. Gebed: Here God, 
leer ons wat echte liefde is 
want wij hebben daar een heel 
verkeerd beeld bij gekregen. 
Wij denken dat liefde alleen 
maar gaat over mooie en fijne 
dingen. Maar Uw liefde voor 
Uw Zoon betekende Zijn ster-
ven. 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
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Lieve opa
We gaan je erg missen.

Dikke kus, Jordy en Sem

Na een moeizame laatste levensfase is toch nog onverwacht van 
ons heengegaan onze zwager

Wim Veldhuizen
Door zijn huwelijk met onze zuster Alie kwam Wim in 2005 in onze 
familiekring. Samen hebben ze een aantal mooie jaren gekend. 
De laatste jaren werden gekenmerkt door zorgen om hun beider 
gezondheid. 

We wensen Alie en de kinderen sterkte toe 
om zonder Wim verder te gaan.      
   
 Andijk: Piet † en Stien
 Andijk: Jelle en Tineke
 Bunschoten: Akke en Henk
 Ens: Rein † en Lidy †
 Den Haag: Marijke en Casper
 Andijk: Jan en Tine 
 Enkhuizen: Gré
 Andijk: Rim en Gerda

Andijk, 2 september 2017

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze 
oud-voorzitter en ere-voorzitter, 

Wim Veldhuizen
Wim was, als burgemeester van destijds de gemeente Andijk, 
een grote stimulator van de realisatie van Jachthaven Andijk 
en heeft daarna vele jaren op energieke, deskundige en 
inspirerende wijze het voorzitterschap uitgeoefend.

Jachthaven Andijk is hem, voor zijn grote en vruchtbare inzet, 
veel dank verschuldigd.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ali en de kinderen. 
Wij wensen hen sterkte en kracht toe met het verwerken 
van dit verlies.

  Bestuur en medewerkers van Jachthaven Andijk.

Zij die op U hopen worden niet beschaamd
Psalm 25:3

Vertrouwend op zijn Heer en Heiland is vrij onverwacht  
van ons heengegaan mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, 

schoonvader en lieve opa

Willem Veldhuizen 
Wim

gehuwd met Alida de Kroon 
eerder gehuwd met Gerda Veenendaal, in liefdevolle herinnering

Koninklijk onderscheiden en Gemeentelijk onderscheiden  
in destijds de gemeenten Numansdorp en Andijk

Voormalig Burgemeester gemeente Andijk 1976-1998

Maarn, 23 juli 1933 Andijk, 2 september 2017

Alie Veldhuizen-de Kroon

Rick en Linda Veldhuizen-van der Gulik 
  Jordy 
  Sem

Christien en Johan Boonstra-Gutter 
  Julian 
  Milan

Jan en Annet Gutter-Kors 
  Liz en Wesley 
  Suze 
  Zenna

Eduard en Dunja Gutter-Wierema 
  Michael 
  Sander 
  Marre

Peter en Robina Gutter-Noever 
  Nathan

Sorghvlietlaan 146, 1619 XZ Andijk

Wim is opgebaard in verzorgingshuis Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50 te 
Andijk. Daar en thuis willen wij deze dagen bezoek tot zeer kleine 
kring beperken.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op woensdag 
6 september tussen 19.00 en 20.00 uur in De Kapel, Middenweg 48 
te Andijk.

De dankdienst voor Wim zijn leven is op donderdag 7 september 
om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Een herinnering of bericht is zeer welkom op www.cbu-online.nl

Dank aan het team van verzorgingshuis Sorghvliet  
voor alle goede zorg en aandacht.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen  
en wel betrokken bent, kunt u deze kaart als uitnodiging beschouwen.

Verdrietig, maar dankbaar voor de herinneringen aan een goede 
vriendschap, hebben wij afscheid genomen van

Wim Veldhuizen
We leven mee met Ali en de kinderen 
en wensen hen sterkte in deze moeilijke tijd.

    Nel, Piet Hein, Carla en Gert.

Bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Wim Veldhuizen
Burgemeester van Andijk in de periode van 1976-1998.

Wij herinneren hem als een zeer betrokken en uiterst vriendelijke 
burgervader die veel voor zijn inwoners heeft betekend.
 
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte 
bij het verwerken van dit verlies. 

  Namens het gemeentebestuur van Medemblik,
  Frank Streng, burgemeester 

Op vrijdag 15 september gaat het 
nieuwe seizoen van Schrijfcafé 
Enkhuizen weer van start. Van 
10 tot  12 uur in grand café Van 
Bleiswijk, Enkhuizen. Het schrijf-
café is een inspirerende ochtend 
voor beginnende en ervaren 
(dagboek)schrijvers. Je werkt aan 
de hand van korte oefeningen. 
Het gaat hierbij om wat er zoal 
naar boven borrelt, als je zonder 
al te veel na te denken je inval-
len op papier zet. Het schrijf-
café is erg geschikt voor mensen 

die weinig ervaring hebben met 
schrijven en het graag eens willen 
proberen. Ga op ontdekkingsreis 
en verras jezelf!
De schrijfcafés op de derde vrij-
dag van de maand zijn afzon-
derlijk van elkaar te volgen. 
Kosten per ochtend €12 (inclu-
sief 2 koffie/thee). Reserveren 
hoeft niet. Neem zelf pen en 
papier mee. De eerstvolgende 
schrijfcafés zijn op 20 oktober 
en 17 november. Inlichtingen: 
c.vandenhombergh@quicknet.nl  

Creatief schrijven in 
Schrijfcafé Enkhuizen

www.andijker.nl



WINNAARS GRATIS KAARTEN 
50 PLUS BEURS 23 UTRECHT

Met meer dan 600 stands trekt de 50PlusBeurs jaarlijks zo’n 100.000 
bezoekers. Er zijn zes verschillende thema’s:  Vakantie, Vrije Tijd, 
Wonen, Mode & Beauty, Gezondheid en Maatschappij. 

Er is nog veel meer te beleven op de podia met muziek, show, dans 
en exposities. In het kader van onze maatschappelijk betrokkenheid 
geeft ons kantoor al 10 jaar lezingen in de omgeving en is de 50 plus 
beurs een mooi evenement om onze maatschappelijke betrokken-
heid te tonen. Daarom staat ons kantoor op zaterdag 23 september 
a.s. op de 50 Plus Beurs in Utrecht. Notaris Rinske Mantel tijdens 
deze dag 3 lezingen verzorgen over de volgende onderwerpen:
- Wat kan ik regelen met een testament?
- Wat kan je schenken en nalaten aan je kinderen en/of 
 kleinkinderen?                                
- Waarom is een levenstestament belangrijk?

De winnaars van de gratis kaarten (2 stuks per winnaar) zijn:
W. Admiraal/C.E.M. Blankendaal - Obdam/W. Boerleider – 
Grootebroek/M.G. Jong - Bovenkarspel/ L. Kreuk – Bovenkarspel/M. 
Spaans - Bovenkarspel/Ten Haken - Hoogwoud/ A. Van Beurden - 
Hoogkarspel/K. Sijm – Grootebroek/A. Dudink-Deken - Nibbixwoud.

ONZE WEKELIJKSE GRATIS INLOOP IS WEER VAN START 
GEGAAN: Mantel&Overtoom Notarissen 14-09 Andijk 0228-
592224 en 19-09 Benningbroek 0229-591264 van 9-17 en 19-21 
uur, zonder afspraak kunt u bij ons binnenlopen. Indien u niet 
bij ons kunt komen, dan komen wij graag naar u toe.

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl
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Gemeentehuis

Wanneer we ons dorp bin-
nenlopen of binnenrijden 

stuiten wij, na een paar hon-
derd meter, op ons voormalige 

gemeentehuis met zijn ken-
merkende klokkentoren.

Vanaf januari 2011 is het zijn 
oude functie, zetel van het 

bestuur van onze gemeente, 
verloren.

Twee jaar lang is het rondom 
en in dit huis stil en verlaten, 
tot in december 2012 zaad-
bedrijf Pop Vriend er een 

tijdelijk onderkomen vindt. 
Dit bedrijf zoekt en vindt 

vervangende ruimte vanwege 
een ingrijpende nieuwbouw. 
De huurovereenkomst met 

de gemeente wordt getekend 
voor een periode tot mei 2014. 
Een prachtige oplossing voor 
het bedrijf, de gemeente en 
het (oude) gemeentehuis.

In juli 2013 wordt het 
gebouw verkocht aan Botman 

projectontwikkeling uit 
Wervershoof, die er apparte-
menten in wil realiseren. Er 
is, na twee en een half jaar, 

een nieuwe bestemming voor 
dit pand gevonden. De plan-
nen worden niet overal even 

enthousiast ontvangen. Zij lei-
den tot vragen, veel gefronste 

wenkbrauwen en scepsis.
Wanneer Pop Vriend in juni 

2014 het gebouw verlaat, 
wordt met het ambitieuze pro-
ject gestart. Ik heb het voor-
recht om tijdens de bouw een 
paar maal binnen te kijken. 

Wat een klus! 
Alles wat mij zo bekend is 
binnen in het gebouw ver-
dwijnt. Kon ik in de oude 

situatie de weg blind vinden, 
tijdens mijn bezoeken heb ik 
geen idee waar ik mij in het 

pand bevindt. 
Ook de buitenzijde wordt 

flink verbouwd. Het wapen 
wordt in februari 2017 weer 
op zijn plaats bevestigd en 
boven de hoofdingang is 

prominent de naam van het 
complex aangebracht:  de 

Dijkwachter.
Het is nu september 2017. 

Alle appartementen hebben 
een eigenaar, er wordt de laat-
ste hand gelegd aan de tuinen. 
De leeftijd van de bewoners 
varieert van 24 tot 85 jaar.

Het heeft even geduurd, maar 
dan heb je ook wat.

Ik feliciteer de bewoners van 
harte en wens ze veel woon-
genot in deze unieke omge-

ving.
Het is weer een echt gemeen-

te (=gemeenschap) huis. 

Piet Ligthart

Piet Ligthart

Wie gereformeerde kerkgebouwen associeert met soberheid 
zal in Andijk vreemd opkijken: deze kerk, ontworpen door 
de Groninger architect Egbert Reitsma en voltooid in 1930, is 
zowel in- als uitwendig een buitengewoon expressief bouw-
werk. Het is begrijpelijk dat men de kerk in West-Friesland 
al snel de ‘gereformeerde kathedraal’ noemde. 

Zaterdag 9 september a.s. bent u tussen 11.00 en 
17.00 uurvan harte welkom om een kijkje te komen nemen! 
De gidsen leiden u graag rond.

Kapotte spullen weggooien? 
Mooi niet! IVN organiseert 
op zondag 17 september een 
inloop-informatiemiddag over 
hergebruik en reparatie door 
het Repair Café van Stichting 
Netwerk Hoorn. Aanvang 14.00 
uur in het Streekbos Paviljoen 
in Bovenkarspel. Er ook een 
aantal handige lieden aanwezig 
om apparaten van bezoekers 
te maken. Onder toeziend oog 
van de vrijwilligers van Repair 
Café mogen door jonge bezoe-

kers enkele apparaten worden 
gesloopt. 
IVN (Instituut voor natuuredu-
catie en duurzaamheid) wil hier-
mee de medewerkers van het 
Repair Café Hoorn promoten 
en hun werkwijze en de moge-
lijkheden behartigen. Want een 
kapotte broek, staafmixer of stof-
zuiger verdient een tweede kans. 
Gemiddeld kan tachtig procent 
van de spullen worden gerepa-
reerd volgens de medewerkers 
van het Repair Café Hoorn. 

Repair Café Hoorn. Foto: Jeanette Fuchs

Repair Café en duurzaamheid

De MunnickbouwDe Munnickbouw
aan- en verbouw • renovatie • onderhoud 

Wim Buurman
Hoekweg 43, 1619 EC Andijk

tel.:06-2714 2097
demunnickbouw@quicknet.nl

www.munnickbouw.nl

De gezondheidsraad heeft op 22 
augustus  de nieuwe beweegricht-
lijn bekend gemaakt. 
De beweegrichtlijn voor 
volwassenen:
- Bewegen is goed, 
 meer bewegen is beter.
- Doe minstens 150 minuten 
 per week aan matig intensieve 
 inspanning.
- Doe minstens 2 maal per 
 week spier- en botverster- 
 kende activiteiten, voor 
 ouderen gecombineerd met  
 balansoefeningen.
- En voorkom veel stilzitten.
De beweegrichtlijn is een mini-
mumrichtlijn om mensen die 
weinig actief zijn te motiveren 
om in beweging te komen.

Mensen die aan deze richtlijn 
voldoen kunnen door meer te 
gaan bewegen verdere gezond-
heidswinst behalen.

Voldoet u hieraan? 
- Ga zo door
Voldoet u hier niet aan?
- Neem dan contact met ons 
 op om er naar toe werken.
FysioSport WFO
Europasingel 118
1693 GV Wervershoof 
Tel: 0228-582270
www.fysio-wfo.nl

Voldoet u aan de nieuwe 
beweegrichtlijn?

Lieve mensen,

Hartelijk bedankt voor alles.
Een handdruk, een groet, een wens,

Een kaartje of een cadeau.
Het was overweldigend.

Piet en Diny Boeder

Vanaf 23 september is ons nieuwe adres:
Houtzaagmolensingel 19
1611 XJ  Bovenkarspel

Tel. 0228-591813



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

Deze Andijkse ondernemers pakken grote en kleine klussen aan. Foto: PL/de Andijker.

WEGRO-DAK en de Munnickbouw renoveren aula
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“Ook dit was weer een leuk ‘klus-
sie’ en het is weer netjes geworden 
in de ontvangstruimte”, zegt  Wim 
Buurman van de Munnickbouw 
uit Andijk. Samen met Martin 
Weverink van WEGRO-DAK, 
ook hier uit Andijk, hebben zij 
het piramidevormige dak van het 
Uitvaartcentrum aan de Ibislaan 
volledig gestript en weer opnieuw 
opgebouwd.

“Het dak begon aan de binnen-
kant steeds slechter te worden, 
omdat het niet goed opgebouwd 
was”, vertellen de enthousiaste 
vakmensen. Geen isolatie bete-
kent dat er een zogenaamde 
‘koudebrug’ ontstaat, en dat ver-
oorzaakt condensvorming aan de 
binnenkant. Dat is te vergelij-
ken met enkelglas in de win-
ter. Vandaar dat we eerst alles 
gesloopt hebben. Daarna hebben 
we alles weer opgebouwd met 
isolatie. Ook de goten zijn aan-
gepakt zodat alles nu weer goed 
functioneert.

Onze bedrijven bestaan inmid-
dels beiden bijna 20 jaar, en we 
werken vaker samen in de reno-
vatie. Wij zijn gespecialiseerd in 
aan- en verbouw en onderhoud, 
dus we doen ook regelmatig 
daken.

Zo hebben we vorig jaar nog 
de daken van de fa. Vriend aan 
de Kleingouw gedaan. Eerst het 

asbest eraf en vervolgens nieuw 
dakbeschot en pannen er weer 
op, en nu is het weer zoals het ooit 
was. WEGRO-DAK doet de plat-
te daken en goten, Munnickbouw 
het timmerwerk en het ziet er 
weer prachtig uit.

Kleine én grote klussen
Maar ook het kleine werk gaan de 
Andijkse ondernemers niet uit de 
weg: een enkel gootje of kozijn, 
als aannemers pakken we alles 
aan. Het is een mooi, dynamisch 
vak en de mensen die met ons 

werken doen het ook met passie.
Voor Martin van WEGRO-DAK 
is geen klus te groot. Ook enor-
me hallen van bedrijven krijgen 
een vakkundig aangebrachte dak-
bedekking. Martin: “En als er dan 
ook timmerwerk moet gebeuren, 

gaan we samen op pad, zoals 
laatst in Purmerend voor een 
fysio-centrum. Voor de eigenaar 
hadden we vorig jaar de woning 
in Medemblik gerenoveerd en 
nu was de bedrijfsruimte aan de 
beurt.”

Uiteraard gebruiken we in ons 
werk ook kunststof kozijnen 
en gevelbekleding, dat komt 
toch meer in. Kunststof vind je 
natuurlijk ook in die nieuwe dak-
bedekking, EPDM genaamd. “En 
daar is Martin weer heel goed 
in”, vertelt Wim Buurman. “Een 
mooi product, licht in gewicht, 
oersterk, UV-bestendig en het 
heeft een enorme levensduur.”

“Nieuwe ontwikkelingen hou-
den het werk ook interessant en 
geven weer nieuwe mogelijkhe-
den en uitdagingen, en daar hou-
den we van”, zeggen ze lachend. 
“Maar nou gaan we weer wat 
doen!”

Voor informatie over beide 
bedrijven:

WEGRODAK                                           
Martin Weverink                                  
Viskuil 20, Andijk                                                      
06-51 41 37 63        
                              
de Munnickbouw
Wim Buurman
Hoekweg 43, Andijk
06-27 14 20 97



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

MAGAZIJNVERKOOP 
ONYX de WINKEL antiek en 

curiosa, zaterdag 16 september 
10:00- 16:00 uur op 

locatie: Dijkweg 117 te Andijk
(geen pin aanwezig, vrij parkeren)
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Wist u dat...

... de collectanten deze week 

bij u langs komen voor 

de KWF collecte?

... Agatha Sneeboer vandaag 

65 jaar is geworden?

... Jan Vriend ook in de finale 

staat bij het driebanden, 

3de klasse in 't Ankertje?

... er nu dus 4 Andijker 

deelnemers zijn?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen in deze 

krant en on-line/facebook 

gratis worden geplaatst?

… de mooiste vakantiefoto 

nog t/m vrijdag kan worden 

ingestuurd?

... we de winnende vakantiefoto 

volgende week bekend maken?

Ben je tussen de 8 en 15 jaar 
oud, houd je van teamsport en 
lijkt volleybal je een leuke sport? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
Tijdens de vakantiespelen heb-
ben we enthousiaste jeugd gezien 
die graag zou willen volleyballen. 

Dit is jullie kans! VVW Volleybal 
is namelijk op zoek naar deze 
sportieve jongens en meisjes om 
onze teams te komen versterken. 

We trainen iedere woensdag-
avond. Voor meer informatie kun 
je kijken op onze website (http://
www.vvw-volleybal.nl/site/). 

Val je buiten deze leeftijdscatego-
rie? Neem dan ook een kijkje op 
onze website, want ook voor jou 
heeft VVW volleybal plaats.

Kom gerust een keer langs voor 
een gratis proeftraining!

Er wordt ook buiten gesport

Ondertussen alweer 2,5 jaar 
geleden startte het beweegpro-
gramma van het project ‘Door 
Bridge in Beweging’. 

Dit is een Sportimpulsproject 
vanuit Sportservice West-
Friesland geweest. De combi-
natie van bridge- en beweegles-
sen zou zowel lichaam als geest 
stimuleren en daarbij bovenal 
het sociale contact vergroten.

Het project is afgelopen, maar 
de beweeglessen gaan door! 
De beweeglessen bieden een 
gevarieerd programma aan dat 
rekening houdt met de fysieke 
mogelijkheden van de deelne-
mers. Van spierversterkende 
oefeningen met een grote diver-

siteit aan materiaal naar spelvor-
men, ontspanningsoefeningen 
of zelfs buiten sporten. In elke 
les komt dit, onder professionele 
begeleiding, aan bod onder een 
ontspannen en gezellige sfeer.

De groep bestaat uit zowel dames 
als heren tussen de 60 en 80 
jaar. De groep wil graag samen 
blijven bewegen en nodigt u 
uit om eens te komen kijken of 
deze beweeglessen ook iets voor 
u zijn. U kunt vrijblijvend een 
‘proefles’ meedoen.

De lessen zijn elke woensdagoch-
tend van 9:00-10:00 in het dorps-
huis te Onderdijk. Loop gerust 
binnen of bel of mail voor meer 
informatie.

De groep nodigt u uit om eens te komen kijken. Foto's aangeleverd

Beweeglessen voor 50+

VVW volleybal zoekt jou!

Enkele weken na de winst van 
Nibbixwouder Robbert-Jan Mol 
in de Ronde van Heerhugowaard 
was het zondag opnieuw raak 
voor West-Frisia. Met een milli-
meterspurt trok Sjors Dekker de 
Ronde van Heemskerk naar zich 
toe. De sterke Andijker klopte op 
de streep de jonge Zwanenburger 
Yentl Ruijmgaard. Oudgediende 
Jelmer Asjes snelde naar de derde 
stek.

Het elitecriterium van Heems-
kerk werd al in een zeer vroeg 
stadium beslist. Dekker trok ten 
aanval en kreeg gezelschap van 
een drietal. Hoewel een vijf-
tal met daarbij Enkhuizer Tino 
Haakman lang in de achtervol-

ging reed, bleven drie van de vier 
vluchters buiten schot. Dekker 
zijn twee vluchtgenoten tracht-
ten beurtelings Dekker te ver-
schalken. De West-Frisiaan gaf 
echter geen krimp om in de slot-
meters nipt Ruijmgaard van de 
winst te houden. Voor Dekker 
betekende Heemskerk alweer 
zijn derde zege van het seizoen.

Zowel Mol als Dekker maken 
deel uit van de West-Frisia equipe 
die komend weekend de club zal 
vertegenwoordigen bij de lande-
lijke Clubcompetitie finale. Ook 
Bovenkarspelder Tim Groot is 
door de ploegleiding geselecteerd 
voor de belangrijke tweedaagse 
in het Friese Ureterp. 

Sjors Dekker op archiefbeeld. Foto: Jeroen van Zwetselaar

Dekker wint in Heemskerk

 • 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

Dineke de Vries is 50 jaar! 
Foto aangeleverd



Kerkdiensten, zondag 10 september

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Leesdienst

16.00 uur  Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten, STARTZONDAG  
 Organist: Andrew Orme

Er is geen inloop meer tot 13 september!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Frank van de Akker

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

10.00 uur   Euch. pastor J. Suidgeest, Gemengd koor

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen
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We hebben alle twee getracht 
er wat van zien te maken, maar 
voor C.J. Verhoogt ging de 
vlam vroegtijdig uit, ondanks 
verwoede pogingen, bleef hij 
tegenwind houden. Met het 
gevolg dat hij ondanks zijn 
goede wil een partij wist te 
winnen, maar Cees kenende 
volgende keer beter en dat 
moet je vasthouden, het zij 
zo…. Voor C.P. Grent ging het 
tamelijk wat beter, hij verover-
de drie winstpartijen en zag 
dus zijn persoonlijke verlangen 
de vlag vrij hoog gaan, met 
andere woorden het liep iets 

beter, dat is dan mooi mee-
genomen. Deze biljartmiddag 
was weer gezellig in café de 
Welkomst, we komen dan ook 
volgende keer met alle plezier 
terug. De einduitslag deze bil-
jartmiddag was 9 punten voor 
G.P. Grent en drie punten voor 
C.J. Verhoogt…over en sluiten. 
De gezegde is als volgt, nie-
mand is zo leeg als degene die 
vol is van zichzelf. Adios biljar-
tos.

Sportgroeten, 
G.P. Grent 
aflevering 1121

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

Vrijdag 8 september 9.00 uur: 
Opening schooljaar van r.k. 
basisschool  “De Bangert” in onze 
kerk.
Zondag 10 september 10.00 
uur: Nationale Ziekendag.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest. Thema: “Heer, trans-
formeer mijn hart!”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
*Tijdens deze viering zal mw. 
Margriet van der Meijden 
opgenomen worden in de R.K. 
Kerkgemeenschap. Zij is al lange 
tijd vertrouwd met onze paro-
chie. Welkom in de vieringen.
*Zondag is het Nationale 
Ziekendag, een dag waarop 
extra aandacht wordt gevraagd 
voor onze zieke en hulpbehoe-
vende medemens. Zij kunnen 
niet zonder gezonde mensen; 
met elkaar kunnen wij hun leven 
draaglijker maken. 

Colofon
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

SEPTEMBER
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

Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
7, 8 en 9 september 
• Districtsfi nale driebanden klein derde klasse, 4 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
Zaterdag 21 oktober
• Toneelvereniging K.N.A. speelt het kindertoneelstuk 

“Bellenbende”. 16:00 uur en 19:00 uur, Dorpshuis Centrum.
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

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 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

Van 10 t/m 16 september is de 
collecteweek van het Prinses 
Beatrix Spierfonds in Andijk.  
Het is de grootste jaarlijkse actie 
voor mensen met een spierziekte 
in Nederland. Ruim 30.000 vrij-
willigers gaan op pad om geld op 
te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds 
zet zich in voor alle mensen met 
een spierziekte in Nederland. Dat 
zijn ruim 200.000 mensen. Het 
doel van het fonds is om alle 
spierziekten de wereld uit te krij-
gen, het middel is wetenschap-
pelijk onderzoek. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar gene-
zing en, omdat dit vaak een lange 
weg is, ook naar verbetering van 
de kwaliteit van leven van pati-
enten nu. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk 
van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één 
van de belangrijkste inkomsten-
bronnen. 

Kom ook in actie tegen spierziek-
ten en geef aan de collectant bij u 
in de buurt. Mist u de collectant? 

Doneren kan ook via de online 
collectebus van het fonds. Ga 
naar www.prinsesbeatrixspier-
fonds.nl/collectebus en doneer 
een bedrag naar keuze voor meer 
wetenschappelijk onderzoek naar 
spierziekten.

Stefan is 5 jaar oud en heeft de 
progressieve spierziekte SMA. 
Zijn toekomst is onzeker.  Om 
een medicijn te vinden is weten-
schappelijk onderzoek nodig. Dat 
kost veel geld. Met uw bijdrage 
kan nieuw onderzoek mogelijk 
gemaakt worden. 

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spier-
ziekten. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, maar ze 
hebben allemaal een verlammend 
effect op de spieren. De spie-
ren in een mensenlichaam sturen 
alles aan, lopen, plassen, fron-
sen, lachen, ademen. Een ziekte 
die spieren aantast, tast het hele 
lichaam en daarmee ook het hele 
leven van een persoon aan. 

Lees meer over het Prinses 
Beatrix Spierfonds op www.prin-
sesbeatrixspierfonds.nl. 

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds 
gaat 10 september van start

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.
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Snel naar de bel:  
zondag 17 september

Schrijf je nu in!
Binnenkort is het zover; dan zit het buitenzwemmen er 
weer op voor 2017. Maar voor zwembad De Weid niet zon-
der een echte knaller voor Andijk! Opnieuw is het hilarische 
“snel naar de bel” terug in De Weid! Op zondag 17 septem-
ber aanstaande, vanaf 13.00 uur is het zover. Tegenover de 
glijbaan hangt de bel boven het water. De equipe die het 
snelst in een rubberboot de glijbaan af komt en de bel lelt 
is de winnaar. De Wisselbeker en eeuwige roem zijn dan van 
jullie! Schrijf je in als team: maximaal 2 personen als er een 
volwassene deelneemt of maximaal 3 kinderen per bootje. 
Naast de prijs voor de snelste boten is er ook weer de ori-
ginaliteitsprijs voor diegene die het grappigst uitgedost de 
boot in gaat!

Inschrijven: vanaf woensdag 6 september tot zondag 
 17 september 13:00 uur aan de kassa. 
 Kosten: 2,50 euro per team 
 (gaat in de evenementenpot voor de jeugd).
Wanneer:  zondag 17 september vanaf 13:00 tot 14:30.
Let op:  De rubberboten worden door De Weid 
 geregeld; geen eigen boten meenemen dus!

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Onder het  motto “Alzheimer Café komt 
naar je toe” organiseert het Alzheimer 
Café Medemblik op 11 september a.s. 
haar Caféavond in Medemblik.

Het onderwerp voor deze avond luidt: 
“De kracht van herinnering”

“Wat is de kracht van herinneringen bij 
mensen met dementie in hun 

thuissituatie”

Marion van Oostenrijk, werkzaam bij 
Omring, gaat over dit onderwerp in gesprek 
met Annemarie Bolder. Annemarie is deze 
avond de deskundige, zij geeft over dit 
onderwerp lezingen en workshops aan 
mantelzorgers en mensen met dementie.
Na de pauze krijgen de bezoekers volop de 
gelegenheid om vragen te stellen.

Waarom zou u komen?
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor 

mensen met dementie, hun partners, 
mantelzorgers, familieleden en vrienden, 
hulpverleners en andere belangstellenden.

Op 11 september a.s. bent u welkom in:
Verenigingsgebouw St. Pieter, Ridderstraat 
9 in Medemblik

Informatie: Marion van Oostenrijk; tele-
foon: 06 – 22 47 23 68

Vanaf 19.00 uur is de ontvangst met een 
kopje koffie.
Het programma duurt van 19.30 – 21.30 
uur.
De toegang is gratis.

De volgende bijeenkomst zal zijn op 9 
oktober a.s. in Wervershoof.

Samen voor een toekomst zonder 
Alzheimer. Er is nog zoveel te winnen.

Bijeenkomst Alzheimer Café “komt naar je toe”

Vreemd insect
De heer Venema van de Middenweg meldde mij dat hij een 
vreemd insect in de tuin had aangetroffen.
Het beestje van 12-15 mm oogde als een wants maar welke 
vraag je dan af. Via een keverloog van de KNNV vereniging 
bleek het te gaan om een, nog niet helemaal volwassen beest 

genaamd, Smalle Randwants (Gonocerus acuteangulatus).

Het is een algemeen voorkomend insect in Nederland maar 
heeft u er wel eens een aangetroffen in uw tuin?
Kijk maar eens goed naar door de zon beschenen tuinranden 
met loofhout, meidoorn, lijsterbes, vuilboom en vogelkers. Dat 
heeft hun voorkeur. Douwe Greydanus

Fiets 
gevonden

Bent u deze fiets, met 
lekke achterband, 

kwijt? 

U kunt contact 
opnemen met: 
06 1473 4554

Fotograaf Koos Dol zag langs de weg dat er peren geoogst werden in polder het Grootslag. Foto’s gemaakt in Zwaagdijk-Oost en Andijk.


