
De laatste kermis van het seizoen is voortaan 
in Andijk. De Klamptweid staat op 13, 14 en 
15 oktober vol met meer attracties dan voor-
heen. Als het aan organisator Patrick Vonck 
ligt, komt het straks eveneens vol te staan met 
bezoekers, die langskomen voor het ouder-
wetse kermisvertier. 

Patrick Vonck komt met de botsautoattractie 
van kinds af aan op de West-Friese kermissen. 
“Nu leeft de kermis altijd al enorm in West-
Friesland met alle kermisborrels, maar het is 
jammer dat mensen hun schuur of tuin bijna 
niet meer uitkomen, terwijl het zeker de 
moeite waard is om daadwerkelijk óp de ker-
mis te komen kijken.”

Minions en Halloween
De exploitanten pakken namelijk extra uit op 
de laatste kermis van het jaar. Zo is er vrijdag 
13 oktober een kindermiddag die in het teken 
staat van Halloween. “Alle kinderen die ver-
kleed komen krijgen 2 ritten voor 2,50 euro 
op alle draaiende attracties”, vertelt Patrick. 
Daarnaast is er op zondagmiddag de kans om 
kermisvierende Minions tegen het gele lijf te 
lopen. Kom je ze tegen? Dan heb je grote kans 
dat ze een kaartje weggeven voor gratis toe-
gang in een attractie.

‘Slokkie halen’
Als het aan Patrick ligt gaan we allemaal weer 
ouderwets ‘te kermis’. “De ouders kunnen hier 

ook een slokkie halen, want op de Klampt-
weid zijn gezellige horecavoorzieningen. On-
dertussen is er voor de kinderen volop vertier 
bij de attracties. En de jeugd kan ’s avonds 
feestvieren in de sporthal.”
De geheime tip van de kermis-insider is om 
de magie van de kermis met alle rust te erva-
ren. “Veel mensen gaan gauw even naar de 

kermis, op een haastje. Je kunt veel plezier 
beleven, maar je moet echt de tijd ervoor ne-
men.”

Kortingsbonnen en -acties
Dat je langer op de kermis bent, hoeft volgens 
hem niet meteen te betekenen dat je meer 
geld uitgeeft. “Daarom hebben we kortings-

Woensdag 13 september 2017 • week 37 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 14-09

BENNINGBROEK Di. 19-09

0228-59 22 44

www.kwantesmakelaardij.nl

 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

De oktoberkermis in Andijk trapt af met Minions en Halloweenfeest 
Extra vertier op de laatste kermis van het seizoen

Patrick Vonck met dochter Anniek en Patrick junior. Foto: PL/De Andijker.

Dit jaar komt de Westfriese Uit-
daging op grootse wijze in actie 
voor Stichting Wings of Change 
in Andijk. Het wordt een van de 
omvangrijkste projecten van de 
Westfriese bemiddelaar tussen 
bedrijven en samenleving. 

Grote winnaar
Eerder dit jaar deed de Westfriese 
Uitdaging een oproep aan alle 
verenigingen en stichtingen in 
Westfriesland. Hun grootste uit-
daging voor dit jaar mochten zij 
kandidaat stellen in de verkiezing 
voor het Project XL 2017. De 
matchgroep van de Westfriese 
Uitdaging verkoos uit alle inzen-
dingen het project van Wings of 

Change tot winnaar. Renate van 
der Laan, manager Westfriese 
Uitdaging: ‘Er is gekozen voor 
Wings of Change, omdat deze 
organisatie zich op een bijzonde-
re manier inzet voor kwetsbare 
mensen in onze hele Westfriese 

regio. Bovendien gaat het om een 
omvangrijk project met veel ver-
schillende aspecten. Daarin kun-
nen wij als bemiddelende instan-
tie tussen bedrijven en samenle-
ving, onze doelstellingen in volle 
omvang nastreven en waarma-
ken.’
 
Mensen en roofvogels 
Wings of Change is een professi-

onele, regionale organisatie die 
brede ondersteuning biedt aan 
kwetsbare doelgroepen die door 
bezuinigingen en ingewikkelde 
regelgeving steeds vaker tussen 
wal en schip vallen. Wings of 
Change biedt hen onder meer 
dagbesteding, re-integratie, (job)
coaching, revalidatie en individu-
ele begeleiding, zodat zij op een 
enthousiaste manier weer een 
plek in de samenleving kunnen 
vinden. Wings of Change han-
teert een behandelmethode 
waarbij roofvogels worden inge-
schakeld. Deze methode is uniek 
in Nederland. De cliënten verzor-
gen en trainen de roofvogels. Dit 
zorgt voor een bijzondere verbin-
ding en een win-win situatie, 
want beiden hebben behoefte aan 
structuur.
 
Nieuwe huiskamer en 
rolstoeltoegankelijke tuin
Wings of Change is gevestigd op 
een prachtig landgoed aan de 
Schoolweg in Andijk. In de grote 
‘sociale huiskamer’ komt een 
laagdrempelige inloop met een 
gezellig samenzijn en themamid-
dagen voor mensen uit kwetsbare 
doelgroepen zonder zorgindica-

tie zoals eenzame mensen, ie-
mand met een hulpvraag of om 
mantelzorgers te ontlasten. De 
inrichting van de huiskamer is 
behoorlijk verouderd en heeft 
niet het comfort, de faciliteiten 
en de uitstraling die vooral de 
cliënten, maar ook de bezoekers 
en vrijwilligers verdienen.

Met het Project XL zet de West-
friese Uitdaging zich in om een 
compleet nieuwe inrichting van 
de (sociale) huiskamer te realise-
ren en de gebouwen, grote tuin 
en terrassen rolstoeltoegankelijk 
te maken. Half september starten 
de werkzaamheden en in het 
voorjaar van 2018 moet alles 
klaar zijn.

Betrokken ondernemers 
gezocht!
Bent u een lokale ondernemer 
met hart voor de regio? Zet u dan 
in voor Project XL 2017! 
U kunt op verschillende manie-
ren een steentje bijdragen. 

De complete lijst van benodigd-
heden en een aanmeldformulier 
vindt u op www.westfrieseuitda-
ging.nl.

bonnen en -acties. Neem de bots-
auto’s: één muntje kopen is rela-
tief duur, maar je hebt 10 munten 
voor 10 euro en daar heb je mis-
schien wel drie dagen plezier van. 
Je moet goed opletten, want we 
hebben altijd aanbiedingen, die 
staan bij de kassa.”

Powerdeal
Het is voordeliger om muntjes 
voor drie dagen te kopen, in 
plaats van elke dag opnieuw in de 
buidel te tasten, zo vindt Patrick. 
Voor de Andijker kermis slaan de 
exploitanten de handen ineen 
met een ‘powerdeal’. “Je kunt een 
kermispakket kopen voor 75 euro 
met daarin 38 muntjes voor de 
botsauto’s, 18 kaartjes Triple X, 
10 kaartjes voor de zweefmolen, 
7 kaartjes voor de vliegtuigmolen 
en 2 tickets voor de waterballen.”
De Andijker kermis is voor Pa-
trick en de andere exploitanten 
de laatste kermis van het seizoen. 
“Daarna is het tijd voor winteron-
derhoud aan de attracties en gaan 
we erop uit met de oliebollen-
kraam.”

Westfriese Uitdaging groots in actie voor Wings of Change

De matchgroep verkoos uit alle inzendingen de Wings of Change.



COLUMN (37)

Redactie: K. Gorter †

Woorden van Jezus (15) 

Jezus zeide dan nogmaals: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: 
Ik ben de deur der schapen. 8 
Allen, die vóór Mij gekomen 
zijn, zijn dieven en rovers, 
maar de schapen hebben naar 
hen niet gehoord. 9 Ik ben de 
deur; als iemand door Mij bin-
nenkomt, zal hij behouden 
worden; en hij zal ingaan en 
uitgaan en weide vinden. 10 
De dief komt niet dan om te 
stelen en te slachten en te ver-
delgen; Ik ben gekomen, opdat 
zij leven hebben en overvloed. 
11 Ik ben de goede herder. De 
goede herder zet zijn leven in 
voor zijn schapen. Johannes 
10:7-11  Martin Brand zingt: 
‘Ik heb Jezus nooit gezien, dus 
hoe kan ik dan zeggen dat ik 
zoveel van Hem hou, dat ik 
Hem geloof en Hem ver-
trouw...! Samen met miljoe-
nen anderen getuigt hij, dat 
Jezus zijn leven is binnen- ge-
komen toen hij het aan Hem 
vroeg en realiteit in zijn leven 
is geworden. Een realiteit die 
zijn leven heeft veranderd. 
Hoe komt het dat de één hele-
maal enthousiast is over Jezus 
en de ander Hem alleen maar 
als een historische figuur ziet? 
Hoe komt het dat iemand ie-
dere dag met Jezus leeft, alles 
wat er gebeurt met Hem be-
spreekt en iemand anders met 
tegenzin naar de kerk gaat? 
Jezus zegt: ‘Ik ben de deur, 
wanneer iemand door mij 
binnenkomt zal hij gered wor-
den; hij zal in en uit lopen, en 
hij zal weidegrond vinden.’ De 
afgelopen dagen hebben we 
plaatjes gezien van koeien die 
de wei in mochten. Ze vonden 
weidegrond. Weidegrond vin-
den, is er ook in de kerk! Maar 
het geheim zit hem in de deur. 
Je kunt jarenlang voor die 
deur blijven staan en naar bin-
nen kijken. Dan lijkt het alsof 
je erbij hoort. Maar dan sta je 
er toch buiten. Door een deur 
heengaan is gevaarlijk. Je weet 
nooit precies waar je terecht 
komt. Wie zelf de touwtjes in 
handen wil houden blijft bui-
ten staan. Dan kun je gaan en 
staan waar je wilt. Er kunnen 
veel redenen zijn om niet 
door die deur heen te gaan. 
Angst, onzekerheid, schaam-
te, zelfbehoud, trots, zonde... 
Toch, wie door de deur naar 
binnengaat verliest een stukje 
van zijn aardse leven, maar 
krijgt er een nieuwe dimensie 
bij. Achter die deur ligt een 
nieuw leven. Een geestelijk le-
ven. Het lijkt alsof je de con-
trôle over je eigen leven ver-
liest als je jezelf overgeeft aan 
Jezus, als Hij je Heer en Mees-
ter wordt, maar het tegendeel 
is waar. Wie door de deur naar 
binnengaat ontvangt leven in 
al zijn volheid, echt leven! 
En... in dat nieuwe leven blijft 
genoeg eigen inbreng over om 
in en uit te lopen. Gebed: Here 
Jezus, U bent de goede Herder 
en bij U is het veilig. 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

JAX
Brendan

Hoogendoorn










Barry, Tessa & Jayce Hoogendoorn

p/a Dijkweg 260, 1619 JD Andijk 

               8 september 2017      3.33 uur            4130 gram            54 cm.
 

20-01-1976  16-09-2002

Jeroen Reijenga

Soms stromen herinneringen
Samen met verlangen

In tientallen kleine glinsteringen
Ineens over je wangen

(Martin Gijzemijter)

Evert en Mieke
Mariska en Marco
Ielja en Nick
Finn en Kirsten

Vijf jaar verder en altijd maar die lege plek in ons hart

ANDRÉ
† 17-09-2012

We missen je enorm!

Pap en mam
Ronald en Anoeska

Sandra en John
Remco en Lea

Je neefjes en nichtjes

“see you on the other side”

“Niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart”

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het medeleven 
na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, 
oma en overgrootmoeder

Janny Groot
Het heeft ons allemaal heel goed gedaan.

 Peter & Ciska
 Erik & Jeanette
 Simone & Theo
 Fred & Heidi
 Kinderen & achterkleinkinderen

Andijk, september 2017

BEDANKT!
Huttendorp Andijk bedankt alle 
vrijwilligers en deelnemers voor een 
onvergetelijk 8e Huttendorp Andijk. 

Onze sponsors bedankt voor de mede-
werking, uw bijdrage en het beschikbaar stellen van materiaal.

Brandweer Andijk, Rode Kruis West Friesland, Politie, KNRM, Veilig-
heidsregio Noord-Holland Noord, Berkhout Dakbedekking, Dijk-
box, Nanne Kooiman Mechanisatie, Small Steps, Restaurant Dijk-
huis, Dijkbouw Timmerwerken, Bultsma Transport, LIDL, Jamin 
Streekhof, Dit is Alles, De Jong Lelies, Pop Vriend Seeds, Ontwerp-
bureau 22, Event Rental Equipment, McCain Foods,  Cultura, Zwart 
Infracare, Holand-Select, Mariska’s Corner, De Ruimte BV, Beltman 
Hygiëne, Rolf Botman Architectenburo, Kwantes Makelaardij, Broer 
BV,  Vrolijk Verzekeringen/Regiobank, Mastermate Zwaagdijk, Nees 
Tegelwerken, De Klamp, Restaurant Danny’s Garden, Kuin Make-
laardij, Govers, Groenhart, West Friesland Dakbedekking, ROBE op-
leidingen, Bakkerij Stevers, K&M Dakbedekkingen, Mantel & Over-
toom Notarissen, Bouwend Nederland, Vlam Machinefabriek, Paro-
chieveiling Sarto, Gemeenschapsveiling Cultura, Veiling Dorpshuis, 
Rabobank, Dorpshuis Centrum, Oliehoorn, De Toekomst Bouw, 
Bloemendaal Transport, M2LIGHT, Bouwbedrijf AFB Andijk, Kit’s Ter-
ras, SolarFabriek, DekaMarkt, Drogisterij Vroegop, Uw Slager Ron 
van den Broek, Huttendorp Westwoud, Remondis, IJssalon Vivaldi, 
Van de Gruiter zeilmakerij, Nederlands Stoommachinemuseum, 
Gemeente Medemblik, Hairstyling Sabine, Plukon Foodgroup.

 Graag tot volgend jaar bij het 9de Huttendorp Andijk

 Bestuur Stichting Huttendorp Andijk

Op zaterdag 16 en zondag 17 sep-
tember 2017 wordt het start-
weekend gehouden in de Gere-
formeerde Kerk aan de Midden-
weg in Andijk. Op zaterdag de 
16e wordt voor de 75 plussers in 
zaal 1-2 van de Kerk van 15.00 – 
17.00 uur een gezellige middag 
gehouden. Wil Gorter komt met 
haar hoedenverzameling het 
e.e.a. vertellen en daarna is er ge-
noeg tijd om gezellig met elkaar 
te praten. 

Op zondag 17 september wordt 
de kerkdienst gehouden, voorge-
gaan door dominee Staat en on-
der begeleiding van Jeugdband 
Living Proof. Hierna gaan we ge-

zellig koffie/thee/limonade drin-
ken onder het genot van lekker 
stukje gebak en/of een snoepje. 
Het programma wordt dit jaar in 
en rondom de Kerk gehouden. 
Na de spellen willen we rond 
13.30 uur een gezamenlijke lunch 
gaan houden. In afwijking van de 
andere jaren hoeft u zelf niets 
mee te brengen, maar wordt de 
lunch geheel door ons verzorgd. 
Wij hopen natuurlijk op uw 
komst om er zo met z’n allen 
weer een geslaagde start van het 
nieuwe Kerkelijk seizoen van te 
maken. 
U/jij bent van harte welkom!
Groeten namens de 
Startweekendcommissie 

Startweekend 2017 
Thema “Open Huis” 

Bedankt voor de hartverwarmende reacties  
na het overlijden van onze lieve moeder, oma en overoma

Alida Oldenbeuving-Visser
Ali

Het voelde en voelt nog steeds als een warme deken  
om ons heen en heeft ons heel goed gedaan. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Andijk, september 2017

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 
jaar of ouder bent, jonger dan 75 
jaar bent, of omdat u om medi-
sche redenen moet worden ge-
keurd voor het verlengen van uw 
rijbewijs A? B/E? C/D/E? Code 
95 en taxipas. Maak dan nu alvast 
een afspraak voor deze keuringen 
in Andijk. 
Locatie: Dorpshuis centrum, 
Sportlaan 1, 1619XE, Andijk
Data: wekelijks.

Wilt u meer informatie over deze 
rijbewijskeuring, of wilt u een af-
spraak maken? Neem dan con-
tact op met het afsprakenbureau 
(09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 
of  06-14716543  
Online afspraak maken: www.
goedkoperijbewijskeuringen.com
Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte wel-
kom.

Rijbewijskeuring A, CDE, BE , code 
95 en taxipas keuring in Andijk
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TIPS VOOR SAMENWONERS 

Voor partners die samenwonen is het van groot belang om hun 
zaken goed op papier te zetten. Dit kan in een samenlevingscontract, 
eventueel in combinatie met een testament. Hieronder staan een 
aantal tips voor zaken die van belang zijn om aan te denken met 
betrekking tot pensioen.

SAMENWONEN EN PENSIOEN
1. Partnerpensioen is er niet automatisch. In de meeste algemene  
 voorwaarden van pensioenmaatschappijen staat dat u de 
 begunstiging van uw partner in een samenlevingscontract moet  
 vastleggen én dit moet melden bij de pensioenmaatschappij.
2. Bij de gemeente dient u op hetzelfde adres te zijn ingeschreven.
3. Heeft u kinderen dan moet u dit melden bij uw pensioenfonds.
4. Omdat de meeste pensioenfondsen een samenlevingscontract 
 verplicht stellen voor een partnerpensioen, dient u een kopie 
 van het samenlevingscontract of een verklaring van de notaris 
 naar het pensioenfonds te sturen. Nooit gedaan? 
 Doe dit dan alsnog!
6. Lees altijd goed uw polisvoorwaarden.
7. Overleg altijd met de notaris en vraag dan meteen even 
 waarvoor een samenlevingscontract nog meer van belang kan  
 zijn. In onze digitale nieuwsbrief staat een verkorte checklist met 
 meer zaken die voor samenwoners van belang zijn. 
 Aanmelden voor een gratis abonnement kan via onze website: 
 www.mantelovertoom.nl

GRATIS INLOOP: 
14 september Andijk (0228-592224) en 
19 september Benningbroek (0229-591264) 9-17 en 19-21 uur 

Mantel&Overtoom 
Notarissen. 

U mag zonder 
afspraak binnen-
lopen, overdag en 
’s-avonds.

Openbaar groen: 
een visitekaartje?

Bij de nieuwe verkiezingen 
op 21 maart 2018 mag u par-
tijen beoordelen op wat ze de 
afgelopen jaren lokaal hebben 
gedaan óf hebben nagelaten. 
Als VVD hebben we regel-
matig  onze onvrede laten 
horen over het openbaar 
groen, waarbij we vooral 

aandacht hebben gevraagd 
voor de hondenpoep én 

het onkruid op stoepen en 
wegen. Uit recent onderzoek 
blijkt dat de gemeente juist 
op deze aspecten een dikke 

onvoldoende scoort.
Het is de VVD een doorn 

in het oog dat de € 180.000 
hondenbelasting groten-

deels opgaat aan het vullen 
van gaten in de begroting. 
Uiteindelijk is het ons dit 
voorjaar gelukt een meer-

derheid te krijgen voor een 
voorstel om hondenbelasting 
écht in te zetten voor het doel 
waarvoor het bedoeld is.  Dat 

betekent dat de gemeente 
vaker poepzuigers gaat inzet-

ten, dat ze hondenbezitters 
gaan aanspreken maar ook 

dat er geld is voor extra 
afvalbakken, voor losloopge-
bieden, hondenspeelweides of 
andere goede ideeën die ten 
goede komen aan de mensen 
die hondenbelasting betalen 
of overlast van (loslopende) 
honden helpen voorkomen. 
Misschien heeft u laatst in 

het Noord-Hollands Dagblad 
het verhaal gelezen van Sjari 

Kaarsemaker die een hon-
denspeeltuin wil realiseren 
in Onderdijk. Op ons eer-
dere artikel hierover in de 

Andijker heb ik verschillende 
reacties gehad die ik zeker 

met de gemeente ga bespre-
ken. 

Ook op het schoon, heel- én 
veilighouden van stoepen 
en wegen zijn wij kritisch. 
Wij zullen bij de begroting 

nauwlettend volgen wat 
de gemeente gaat doen. Er 

wordt van onze inwoners ver-
wacht dat ze zelf verantwoor-
delijkheid nemen,  maar het 

is bewezen dat dit alleen lukt 
als de mensen zien dat ook de 
gemeente zijn werk doet. Wie 
weet volgt er naar aanleiding 
van dit onderzoek een inhaal-
slag, maar als het openbaar 

groen je visitekaartje is, heeft 
het blijvend aandacht nodig. 
Bij de VVD bent u hiervoor 

op het juiste adres!
Andrea van Langen, 

raadslid VVD.

Andrea van Langen

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Maartje Schuurman.
Mijn moeder was op 5 mei 1957 
(dus 60 jaar geleden) net vijftig 
jaar geworden en na een voor-
jaar waarin ze steeds moe was 
geweest bleef ze die dag voor 
het eerst in bed. Ze had niet 
meer de moed om voor haar 
gezin te zorgen. Dat was een 
vreemd gevoel in ons huis, want 
mijn moeder was er eigenlijk 
altijd, samen met mijn vader. 
Omdat ze een smederij en een 
winkel erbij hadden waren ze 
eigenlijk de hele dag samen. 
Mijn vader was in de werkplaats 
en mijn moeder zorgde naast 
het huishouden voor de winkel. 
Er hing een telefoon en mensen 
in de buurt konden opbellen en 
boodschappen voor de dokter 
kon je ook bij haar afgeven. 
Voorjaarsmoeheid zeiden de 
buren, als eerst de zon maar 
weer gaat schijnen wordt het 
wel beter. Maar dat gebeurde 
niet en in juli 1957 werd ze 
opgenomen in het ziekenhuis 
in Enkhuizen. Onderzoek na 
onderzoek en de oorzaak werd 
niet gevonden en elke dag werd 
ze zwakker. Tenslotte besloten 
ze tot een operatie om te kijken 
wat er nu precies aan de hand 
was. En toen bleek ze ongenees-

lijk ziek en wilde ze het liefst 
naar huis. Op 10 september 
kwam ze thuis en op vrijdag 13 
september 1957 is ze overleden. 
Ik was die dag gewoon naar 
school gegaan en toen ik thuis 
kwam waren de gordijnen van 
de kamer dicht en als dat ergens 
gebeurde in die tijd, wist je dat 
er iemand was overleden. Het 
was altijd bij iemand anders, 
maar nu bij ons. Mijn moeder 
werd begraven op de Ooster 
begraafplaats vlak bij haar oud-
erlijk huis. 

Ze had een boekje waar de ver-
jaardagen van haar vriendinnen 
en haar familie stonden, naast 
plaatjes van bloemen en bijbel 
teksten. Mooi is om te zien, hoe 
toen ze mijn vader ontmoette 
er de namen van zijn familie 
in kwamen te staan. Af en toe 
blader ik er nog eens in en 
denk aan haar leven. We zeiden 
vroeger wel eens : als er niet 
meer over je gesproken wordt, 
ben je vergeten. Soms kom ik 
in Andijk nog iemand tegen die 
mijn ouders gekend hebben en 
dat geeft een goed gevoel. Mijn 
ouders hebben veel van elkaar 
gehouden en geloofden stellig 
in een nieuwe hemel en een 
nieuwe aarde en die gedachte 
koester ik maar, ook na zestig 
jaar.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De Grote Clubactie gaat dit jaar 
van start op zaterdag 16 septem-
ber. Leden van Sporting Andijk 
uit Andijk gaan langs de deuren 
om loten te verkopen. Ze doen 
mee aan de jaarlijkse actie om de 
clubkas te vullen. Clubs gebrui-
ken de opbrengsten vooral voor 
materiaal, activiteiten, de huur 
van een accommodatie en bege-
leiding. Maar liefst 80% van de 
opbrengst van de loten gaat di-
rect naar Sporting Andijk. 

De Grote Clubactie bestaat dit 
jaar 45 jaar, een gedenkwaardig 
jubileum. Vanaf het begin draagt 
de Grote Clubactie bij aan de fi-
nanciële gezondheid van duizen-
den clubs in Nederland. Jaarlijks 
nemen bijna 6.000 verenigingen 
deel aan de Grote Clubactie, zo’n 
225.000 leden gaan de straat op 
om loten te verkopen voor hun 
club. Inwoners van Andijk kun-
nen ook dit jaar de clubs uit hun 
omgeving weer steunen. Net als 
voorgaande jaren bedraagt de 
hoofdprijs 100.000 euro en zijn er 
vele andere prijzen te winnen, 
waaronder een auto.

45 jaar later
Veel verenigingen in Nederland 
zijn afhankelijk van sponsoring 
en andere initiatieven voor extra 
financiële middelen. Er is geld 
nodig om te kunnen groeien en 
goede faciliteiten aan leden te 
kunnen bieden. De Grote Club-
actie speelt hierin een grote rol. 
Pierre Claessens bedacht 45 jaar 

geleden de Grote Clubactie. Ter 
ere van dit mooie jubileum is het 
Pierre magazine uitgebracht. In 
dit jubileummagazine gaat de di-
recteur van de Grote Clubactie, 
Frank Molkenboer, in gesprek 
met de minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, 
Edith Schippers, over het belang 
van het verenigingsleven en de 
Grote Clubactie.

Frank Molkenboer: “Vele vrijwil-
ligers en leden zetten zich in om 
extra geld in te zamelen voor hun 
vereniging. De betrokkenheid 
tussen de club en haar leden is 
enorm groot mede dankzij de 
Grote Clubactie. Samenwerking 
is hierbij het sleutelwoord. Vaak 
zijn de leden nog jong. Zij heb-
ben een intrinsieke motivatie no-
dig om op pad te gaan voor hun 
club. Koppel er een beloning aan 
en kinderen worden enthousiast. 
Wij zeggen niet voor niets: “Jong 
geleerd is oud ook nog doen”. 
Jonge leden van nu krijgen later 
misschien een functie in een 
commissie of bestuur van een 
club.”

Minister Schippers beaamt dit: 
“Verenigingen horen bij Neder-
land, zij zijn het cement van de 
samenleving. Jong en oud ont-
moeten elkaar en komen hier-
door met elkaar in contact. De 
sociale cohesie versterkt enorm 
door een actieve inzet van leden. 
Nederlandse verenigingen zijn 
daar kenmerkend en uniek in.” 

Grote Clubactie al 45 jaar 
voor en door verenigingen

Vanaf 16 september worden de loten verkocht. Foto: aangeleverd

Wist u dat …
- 63 % van de Spaanstaligen 
geen Engels spreekt of verstaat?
- Het aantal reizigers naar 
Spaanstalige landen nog nooit 
zo groot is geweest?
- Er ook in de Verenigde Staten 
al 50 miljoen mensen Spaans 
spreken?
- Er elk jaar een record aantal 
pelgrimgangers de Camino de 
Santiago loopt, fietst of op een 
andere manier aflegt?
- En dat de communicatie met 
de bevolking een stuk soepeler 
verloopt met een basiskennis 
Spaans?

Een cursus Spaans bij La Acade-
mia komt je reiservaring ten 
goede, en komt van pas in een 
professionele carrière omdat 
bedrijven steeds vaker zaken 
doen met Latijns-Amerikaanse 
landen. In september start er in 
de Schoof in Wervershoof een 
cursus Spaans voor beginners.

¡Ponte en marcha y apúntate!

La Academia, mw. drs. Connie 
Dhauw.  Tel.: 0228-321640. 

E-mail: cdhauw@laacademia.nl 
en op www.laacademia.nl 

Spaans leer je bij La Academia
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Stap over
en krijg € 50 cadeau*

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl

* A
lle

en
 in

 c
om

bi
na

tie
 m

et
 e

en
 R

eg
io

Ba
nk

 S
pa

ar
re

ke
ni

ng
. G

a 
na

ar
 re

gi
ob

an
k.

nl
/a

ct
ie

vo
or

w
aa

rd
en

.
Een grote calamiteit op het voor-
malig Asonia terrein? Brandweer, 
Rode Kruis, Politie, Ambulance, 
KNRM en zelfs de landmacht zijn 
aanwezig. Gelukkig zijn er alleen 
maar lachende gezichten te zien 
en kinderen die genieten van een 
ijsje. Het is open avond bij al weer 
het 8e Huttendorp Andijk.

Op de woensdag voor Hutten-
dorp Andijk leek alles in het wa-
ter te vallen, de natste dag van het 
jaar precies tijdens de opbouw-
dag. Gelukkig zijn er elke dag top 
vrijwilligers aanwezig en ook nu 
werd er ondanks het slechte weer 
hard doorgewerkt. 
Iets minder voorbereid als ge-
pland maar klaar om de vrijwilli-
gers en de bijna 300 kinderen te 
ontvangen begon op de donder-
dag bij droog weer het 8e Hutten-
dorp Andijk. Wethouder Joset Fit 
van de gemeente Medemblik 
sprak wat mooie woorden en ver-
richte de opening. Het teken voor 
de kinderen om naar hun plek te 
stormen en te beginnen met de 
bouw van hun hut. Het  thema 
redders en hulpverleners zorgde 
voor veel inspiratie bij de bou-
wers, maar ook bij de vrijwilli-
gers. Al snel waren de contouren 
zichtbaar van wat later omgeto-
verd werd in ziekenhuizen, poli-
tiebureaus, brandweerkazernes, 
dierenklinieken en zelfs een heu-
se reddingsboot. Het werd alle-
maal extra mooi door: knutsels 
en schilderwerken uit de knutsel-
tent, vlaggen en kussens uit het 
naaiatelier en o.a. pistolen en 
raamkozijnen uit de zaaghoek.

De kinderen en vrijwilligers wer-
den goed verwend door het cate-
ringteam, voldoende drinken, 
snoepjes en op donderdag wer-
den er zelfs ca 450 pannenkoeken 
gebakken. Dat kan je goed ge-
bruiken na een dag hard werken 
en spelen. Op de vrijdag werd er 
weer hard gebouwd en gespeeld 
en het zonnetje maakte alles nog 
mooier. EN dat hoort er ook bij af 
en toe een pleister van het team 

van Het Rode Kruis.
De kinderen gingen zelf alle hut-
ten beoordelen en vormden zo de 
kinderjury. Van de onderbouw, 
middenbouw en bovenbouw 
werd de mooiste hut met een me-
daille beloond. Wat een trotse 
winnaars!

Maar de hutten moesten nu echt 
af want de vakjury kwam tijdens 
de onderbreking en de hutten van 
de bovenbouw moesten ‘slaap’ 
klaar gemaakt geworden. Dit jaar 
een jury van redders en hulpver-
leners. Brandweer, ambulance, 

politie, KNRM en de dienst toe-
zicht en handhaving van de ge-
meente Medemblik hebben ook 
per bouw een mooiste hut geko-
zen. Na een korte onderbreking 
en later patat, snack en ijs uit de 
‘eigen’ snackbar konden de deu-
ren open voor de bezoekers. 
De open avond was dit jaar extra 
bijzonder. Op het terrein stonden 
voertuigen van politie, brand-
weer en ambulance waar ook uit-
leg gegeven werd over het goede 
werk wat deze hulpverleners 
doen. Verder waren KNRM en de 
landmacht aanwezig om uitleg te 
geven.
De optredens en prijsuitreiking, 
onder het genot van een ijsje, 
zorgden voor nog meer mooie 
momenten.

Na de slaapnacht met nog een 
verhuizing door de regen is er 
zaterdag door een groot deel van 
de kinderen nog heerlijk ge-
speeld. Springkussens, een zon-
netje en de brandweer waren 

naast de eigen hut de ingrediën-
ten voor een prachtige ochtend. 
En eind van de middag was door 
de vele hulp van de vrijwilligers 
het veld weer helemaal leeg!

Alle kinderen, hulpverleners, 
vrijwilligers en sponsors hartelijk 
bedankt voor een fantastisch 
Huttendorp.
Volgend jaar voor de 9de keer, 
graag tot ziens bij Huttendorp 
Andijk 2018

Bestuur Stichting Huttendorp 
Andijk

Huttendorp Andijk 
wederom een groot succes

Ook de brandweer was aanwezig. Foto's: aangeleverd

Op zaterdag 23 september 2017 
treedt Adrian Snell met Alpha & 
Omega op in de Gereformeerde 
Kerk, Middenweg 4 in Andijk. 
Velen zullen Alpha & Omega ken-
nen van jaren geleden, een in-
drukwekkend muziekstuk waarin 
de spanning tussen God en mens-
heid wordt vertolkt, maar ook 
Gods grote liefde en ontferming. 
Adrian Snell wordt bijgestaan 
door een projectkoor en een vol-
ledige band met professionele 
muzikanten, die hun sporen ver-
diend hebben in de christelijke 
muziekwereld. Het projectkoor is 
van the Choir Company onder 
leiding van Maarten Wassink en 
het leuke daarvan is dat het is sa-
mengesteld uit lokale zangers. 

Ook Gert van der Vijver, beter 
bekend als ‘De Zandkunstenaar’, 
is van de partij om de indrukwek-
kende muziek visueel te maken en 
zo des te meer impact te geven.

Het wordt dus weer een prachtig 
spektakel voor jong en oud. Dus 
kom allemaal op 23 september 
2017 en laat je verrassen! Het 
concert duurt van 20.00 -22.00 
uur. Kaarten kosten € 22,50 en 
zijn te reserveren via www.event-
s4christ.nl en te verkrijgen bij 
Boekshop Josia en aan de kassa. 
Inclusief consumptie tijdens de 
pauze. Voor meer informatie kun 
je terecht bij Arnold Groot, 
arnoldgroot@solcon.nl tel. 0228 
597399.

Adrian Snell met Alpha & Omega in Andijk!

Spaans leren is leuk! 
Op maandagavond 19.00 uur 
in de Schoof in Wervershoof : 
Spaans voor beginners

Info: www.laacademia.nl 0228-321640 De KNRM had haar eigen hut. Foto's: aangeleverd

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 37 Pagina 4



HauwertInConcert gaat vrijdaga-
vond 22 september weer van 
start. De kerk staat er goed bij 
maar onze gastheer is nu de heer 
Pieter Nes van Nesaccount. Wij 
zijn blij dat hij ons de ruimte 
geeft om het plezier van de con-
certen te continueren.  

De aftrap van het seizoen wordt 
gedaan door The Oldtime String-
band. Het is een bont gezelschap 
uit o.a. Hoorn en speelt een mix 
van bluegrass, folk en americana. 
De groep is ooit opgericht om de 
presentatie van een documen-
taire te ondersteunen over koe-
ienschilder Ruud Spil. Veel van 
zijn werk is de afgelopen weken 
in het Noord-Hollands Dagblad 
gepubliceerd. Het maken van 
muziek samen ging zo goed dat 
besloten is om met elkaar door te 
gaan.

Nu 5 jaar later zijn ze 3 cd’s, drie 
Engelse tours, een California tour 
en heel veel optredens in Neder-
land en België verder. De onlangs 
uitgebrachte derde cd ”Cat’s Got 
The Measles” krijgt goede recen-
sies in binnen en buitenland.

Een samenspel van gitaar, fiddle, 
banjo, manoline, contrabas en ac-
cordeon, vier stemmen en daarbij 
gevoegd de stem van zangeres 
Shelly O’day maakt het afwisse-
lende maar zeker herkenbare ge-
luid van de band.

The Oldtime Stringband is:
Shelly O’Day – vocals, gitaar, au-
toharp, Cajun-triangle.
Ton Knol – Gitaar, vocals
Ruud Spil – Banjo,
Rene Boerigter– Fiddle, mando-
lin, gitaar, vocals 
Nico Druijf – Contrabasbas, vo-
cals, zingende zaag.

The Old Time Stringband  
speelt vrijdag 22 september 2017 
om 20.15 uur in de Witte Kerk, 
Hauwert 95. De kerkdeur is open 
om 19.45 uur. Toegang: € 10,- in-
clusief kop koffie of thee. Kin-
deren t/m 12 jaar gratis entree. U 
kunt naast kaartverkoop aan de 
kerkdeur ook reserveren via: hau-
wertinconcert@gmail.com. 

Zie ook www.hauwertinconcert.
nl;  of  www.theoldtimestringband.
nl

The Oldtime Stringband

22 september: HauwertInConcert. Foto: aangeleverd

Op 14 en 15 oktober gaat alweer 
de derde editie van Halloweenfair 
West-Friesland Festival van start 
op Camping de Gouwe Stek in 
Bovenkarspel. Een tweedaags 
buitenevenement in het thema 
Halloween, waar de kinderen vele 
uurtjes zoet kunnen zijn.
Georganiseerd door Stichting 
Entertainment & Cultuur West-
Friesland *StecWF uit Enkhuizen 
en haar vrijwilligers.

Het terrein en wordt voor 2 da-
gen omgetoverd tot een Hallo-
ween wereld. Een beetje eng, 
maar met een knipoog.

Dit met een super gezellige bra-
derie, vele (handgemaakte) spel-
letjes als Botjes vangen”, “Oogbal 
gooien”, “Mep de Minion”, “Poco 
Loco” en andere activiteiten als 
schminken, pompoen snijden, 
Marshmallows maken, pompoen 
boogschieten, een spannend 
spookdoolhof, de eerste Miss & 
Mr. Halloween verkiezing van 
West-Friesland en een boel live 
entertainment waaronder een 
Halloween special van de regio-
band “What about Bob?”

Meer info en programma: www.
Halloweenfair-westfriesland.nl

Voor de derde maal griezelen 
in Bovenkarspel

Gevonden

Deze palletwagen was 
gedumpt in de sloot Sorgh-
vlietlaan en de Buttervin.

Welk bedrijf mist deze? 
Staat nu bij 

Gemeentewerken.

Mapje met 1 sleutel

Sleutel is op Knokkel in de 
brievenbus gestopt maar 
onbekend voor bewoner. 

 
Informatie: redactie 
De Andijker 59 36 05

Op 15 september 2017 geven 
de virtuoze musici Hendrik van 
Veen en Hugo van der Meij een 
dubbelconcert op twee fraaie 
instrumenten in de Geref. Kerk 
aan de Middenweg 4 te Andijk. 
Hugo van der Meij uit Katwijk 
en Hendrik van Veen uit Urk 
hebben elkaar bij toeval ont-
moet en ontdekt dat ze heel goed 
kunnen samen spelen, ze voe-
len elkaar uitstekend aan. Beiden 
willen ons muzikale verrassingen 

bezorgen, zowel afwisselend als 
tegelijk op orgel en vleugel, maar 
ook vierhandig! Dit belooft wat, 
zeker ook omdat er in deze kerk 
prachtige 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  Info: 
www.zingenenzo.com 

Dubbelconcert 15 september 
in Geref. Kerk Andijk 

Hendrik en Hugo geven een dubbelconcert. Foto: aangeleverd

Vrijwilligers gezocht 
voor op de duo fiets

Voor onze bewoners  is de 
duo fiets niet meer weg te 
denken. Een mooiere dagbe-
steding kan men zich niet 
wensen, voor ons zo gewoon 
even een rondje fietsen maar 
voor onze bewoners blijft dit 
bijzonder. Wij zijn dan ook 
op zoek naar meerdere vrij-
willigers die met onze bewo-
ners willen fietsen op de duo 
fiets. De duo fiets wordt 
elektrisch ondersteunt.
U kunt fietsen op de momen-
ten dat het u uitkomt.

Nieuwsgierig geworden?
Informeer dan vrijblijvend 
naar de mogelijkheden met:

Alies Zwaan, 06-5398 9411
alies.zwaan@omring.nl

Vlinderspecialisten van het 
KNNV / IVN gaan op zaterdag 23 
september met veel licht en zoe-
tigheid op jacht naar nachtvlin-
ders in het Egboetswater. Dit al-
les in het kader van hun onder-
zoeksproject naar vlinders in 
West-Friesland. Van 20.00 uur tot 
middennacht zoeken zij naar de 
wonderlijkste soorten op het ter-
rein aan de Liederik 15, 1678JC 
Oostwoud; afslag Hauwert. 

De inleiding en het onderzoek is 
binnen bij IVN West-Friesland in 
het Egboetje. Er is voor de bezoe-
kers ook een collectie opgezette 
nachtvlinders te zien. Zorg voor 

gepaste kleding en schoeisel bij 
vochtig weer. 

Nachtvlinders hebben uitsteken-
de schutkleuren om overdag niet 
op te vallen onder bladeren of op 
een boomstam. Er zijn in West-
Friesland zo’n 450 soorten nacht-
vlinders geteld, t.o.v. de twintig 
soorten dagvlinders zijn dit er 
dus aanzienlijk meer! Afhankelijk 
van de weersomstandigheden le-
vert dit onderzoek interessante 
exemplaren op zoals b.v. het 
Groot avondrood, de Iepentak-
vlinder en de Appeltak. Uiteraard 
worden ze na onderzoek weer 
losgelaten. 

Nachtvlindernacht

Ligusterpijlstaart. Foto: Fred Weel

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 37 Pagina 5



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

Nog tot 15 oktober is de Koop-
manspolder open voor publiek, 
mits u de hond thuis laat.

Via het schelpenpad kan het uit-
zichtpunt bereikt worden. Ook 
kunt u vanaf andijk doorlopen 
naar de poepjesdijk door  de 
tweede ring linksaf in te wande-
len. Dan komt u uit bij de molen.

Als u de derde ring rechtsaf 
neemt, komt u uit bij het hek. 

Het natte deel van het gebied is 
niet toegankelijk voor bezoekers.

De Koopmanspolder is eigendom 
van Provincie Noord-Holland en 
wordt beheerd door de Agrari-
sche Natuurvereniging Hollands 

Noorden. De afgelopen jaren zijn 
er proeven uitgevoerd met ver-

schillende waterstanden, waarbij 
de effecten op waterveiligheid, 
waterkwaliteit, natuur en omge-
ving uitvoerig zijn gemeten. We 
hebben vooral over vissen veel 
nieuwe kennis opgedaan.

In juli is het hoger gelegen deel 
met de ringstructuur gemaaid, 
waarbij bloeiende planten en 
schralere delen zijn ontzien met 
het oog op vestiging van vlinders 
en andere insecten.

In het lage deel barst het momen-
teel van de libellen, kikkers en 
heel veel jonge vis.

De eerste eenden uit noordelij-
kere gebieden komen momenteel 

binnen: maar die zijn lastig te 
herkennen doordat ze in de rui 
zijn waarbij de mannetjes net zo 
bruin zijn als de vrouwtjes. 

In het riet miechelt het van de 
karekieten. We schatten het aan-
tal broedparen dit jaar op 30-40 
paar, zodat er nu veel jongen zijn. 

Andere soorten recent gezien 
zijn: ijsvogel, dodaars, kleine zil-
verreiger en watersnip.

Kwa planten wordt het alsmaar 
spectaculairder: er zijn nu al ruim 
150 soorten aangetroffen!!  

Hieronder zijn bijzondere soor-
ten zoals fraai duizendgulden-
kruid; wel fraai maar pietepeute-

rig klein, ratelaar, zulte, heel-
blaadje, kattenstaart en twee 
soorten gulden roede.

Heel bijzonder zijn een aantal 
soorten die niet of nauwelijks in 
onze provincie voorkomen en 
waarvan de groeiplaatsen meest 
liggen in het rivierengebied! Het 
gaat dan om klein vlooienkruid, 
liggende ganzerik en zomerfijn-
straal.

Veel plezier met wandelen en kij-
ken.

Marco van der Lee, beheerder 
Koopmanspolder        

Agrarische Natuurvereniging 
Hollands Noorden

Koopmanspolder nog open

Zulte. Foto's aangeleverd Klein vlooienkruid

Heidelibel
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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



Aanstaande zondag:
Snel naar de bel!
Schrijf je nu in!

Op zondag aanstaande, vanaf 13.00 uur is het zover. Als afsluiting van 
zwemseizoen 2017 weer Snel naar de bel! De equipe die het snelst in een 
rubberboot de glijbaan af komt en de bel lelt is de winnaar. De Wisselbeker 
is 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 originaliteitsprijs voor diegene die 
het grappigst uitgedost de boot in gaat. Kom kijken!

Inschrijven: 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 circa 14:30.
Let op:  De rubberboten worden door De Weid geregeld; 
 geen eigen boten meenemen dus!

Afzwemmers veel succes!
Aan de kinderen en volwassenen die hard geploeterd hebben de afgelopen 
maanden wensen we deze week veel succes met het afzwemmen voor A, B 
of C! Docenten weer bedankt voor jullie enthousiaste inzet!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Opsporing verzocht
Wie kent of herkent dit pittige huissie, of de mensen die  er voor staan? 
Inlichtingen: Jacco Mantel, tel. 0228-59 1891 of jencmantel@ziggo.nl

Voor Sjors Dekker was het zondag in het 
Finale weekend van de landelijke Club-
competitie dubbel feest. Niet alleen sloot 
de Andijker de prestigieuze tweedaagse af 
met eindwinst. Dekker maakte ook nog 
eens deel uit van de West-Frisia formatie 
die het ploegenklassement op zijn naam 
schreef.
 
De 23 jarige Andijker reed een fenomenaal 
weekend. Zaterdag maakte hij deel uit van 
een sterk kwartet dat vijftig kilometer lang 
uit de greep van een achtervolgend pelo-
ton bleef. Zijn derde stek werd een in de 
ochtendetappe van zondag verzilverd. In 
de korte ploegentijdrit van twaalf kilome-
ter noteerde de West-Frisia equipe (Dek-
ker, Dorus de Rijk, Tim Groot, Joury Ot-
tenbros, Robbert-Jan Mol en Tino Haak-
man), zes tikken achter de Brabantse Jonge 
Renner en twee tellen achter het Amster-
damse WPGA de derde tijd. Ondanks de 
minimale tijdsverschillen kreeg Dekker de 
leiding in handen.
 
In de afsluitende rit van honderd kilome-
ter koos Dekker voor een opvallende 
strijdwijze. In plaats van zijn voorsprong 
te verdedigen, koos hij samen met zijn 
sterke ploegmaat Dorus de Rijk voor de 
aanval. Ook Zaankanter Jelmer Asjes 
maakte deel uit van het viertal dat een 
kleine minuut voorsprong pakte. Achter 
het kwartet ontplofte de koers. Een om-
vangrijke groep met onder andere een 
controlerende Nibbixwouder Mol trachtte 
de sprong naar voren te maken. Door een 

matige samenwerking bleef de groep ech-
ter steeds tussen het kwartet en het almaar 
verder uitdunnende peloton hangen. In de 
slotfase zag Dekker zijn moegestreden 
ploegmaat De Rijk afhaken. Dekker had 
vervolgens aan een tweede stek achter As-
jes in de afsluitende rit genoeg voor eind-
winst in de Tweedaagse. De Rijk belandde 
op een vijfde stek in de eindrangschikking, 
terwijl ploegmaat Ottenbros als negen-
tiende ook nog de toptwintig haalde.
 
Met winst in het slotweekend maakte 
West-Frisia een enorme sprong in de stand 
van de Clubcompetitie. Plaats negen werd 
ingeruild voor plaats vier, waarmee de for-
matie ook volgend jaar is verzekerd van 
een felbegeerde startplaats in de Topcom-
petitie.

Dekker grijpt met West-Frisia fraaie dubbel

Sjors Dekker. Foto: aangeleverd

Muziekschool Oostelijk West-
friesland (MOW) en Stichting 
Muzlekschool Stede Broec(SMS) 
openen in samenwerking met de 
culturele commissie van De 
Schoof een nieuw cultureel jaar.
We doen dat op 17 september 
2017 in de zaal van De Schoof in 
Wervershoof. Vanaf 14.00u. kunt  
u genieten van  de jeugdafdeling 
van muziekvereniging St Caecilia 
,zij openen de middag. Na hen zal 
dansschool Move uit Opperdoes 
het podium bereden. Belano, een 
instrumentaal ensemble van se-
nioren, die met groot enthousi-
asme een rijke schakering van 
muziek-genres ten gehore brengt. 
Dan wordt de schijnwerper ge-
richt op een cultureel talent. 
Daarna worden de olievaten ge-
installeerd en slaat De Slag om 
Westfriesland op de trom. De 
middag wordt afgesloten door  

Big Band L-Star, die de sfeer erin 
zal houden.

Een zeer gevarieerd repertoire
In het voorcafé zullen leerlingen 
van de beide muziekscholen tij-
dens de pauzes, als het podium 
vrijgemaakt moet worden voor 
een volgend optreden, voor u 
musiceren, want ja,   muziek doet 
er toe.
Bovendien is er gelegenheid ken-
nis te nemen van hetgeen De 
Schoof dit jaar gaat bieden, want 
ook De Schoof  gaat weer van 
start. In diverse workshops kun u 
zich laten informeren. 

Om de kosten  van de optredens 
te dekken zal een vrijwillige bij-
drage worden gevraagd.

Namens de organisatie  Jacques 
Verlaat lid bestuur MOW.

Muziek doet er toe
De KNNV Hoorn/West-Fries-
land gaat op zaterdag 30 septem-
ber trektellen bij Vuurtoren de 
Ven bij Enkhuizen van 09:00 tot 
12:00 uur. De nazomer is dé tijd 
van de vogeltrek. De vogels vol-
gen vooral de kustlijn. De Ven bij 
Enkhuizen is daarom een uitste-
kende plek om trekkende vogels 
te tellen.
De KNNV-activiteit staat niet op 
zichzelf. In heel Europa worden 
dit weekend trekvogels geteld. 37 
landen doen mee. Dit initiatief 
heet Euro Birdwatch en is een 
jaarlijks terugkerend gebeuren. 
De gegevens die het tellen op al 
die locaties oplevert worden ge-
bruikt voor onderzoek. In Neder-
land wordt op ruim 150 locaties 
geteld. Vuurtoren de Ven bij Enk-
huizen is daar één van.
Het is leuk de vogeltrek te obser-
veren, omdat er meestal veel 

exemplaren van één soort tegelijk 
overkomen, soms tientallen, 
soms honderden, soms duizen-
den. Vind je het leuk het trektel-
len eens mee te maken, kom dan 
gerust langs. Er zijn verschillende 
leden van de Vogelwerkgroep van 
de KNNV aanwezig om je te hel-
pen de vogels op naam te brengen 

en er leuke bijzonderheden over 
te vertellen. Met al je vragen kun 
je bij ze terecht.

Wil je meer weten over deze vo-
gelactiviteit, neem dan contact 
op met Douwe Greydanus: M: 06 
147 34 554 of E:  D.Greydanus@
quicknet.nl.

Trektellen met de KNNV bij de Vuurtoren

Trektellen bij Vuurtoren de Ven. Foto: Douwe Greydanus
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Planten kunnen niet praten, of 
toch een beetje? Jongeren en vol-
wassenen kunnen zondag 24 
september bij IVN West-Fries-
land in het Streekbos Paviljoen 
een wonderlijk natuurproject be-
leven. Luister samen met gids El-
les Smit naar muziek die wordt 
gemaakt door planten. De in-
loopmiddag over muzikale ont-
dekkingen bij planten duurt van 
14.00 – 15.30 uur en is gratis 
toegankelijk. 

Wist je dat planten en bomen 
muziek kunnen maken? Elke 
plant of boom zendt een eigen 
frequentie uit die je met de Plan-
tenspeler kan vertalen naar klan-
ken. Zo ontstaat een uniek lied 
van plantenmuziek.

In de spirituele woongemeen-
schap Damanhur in Italië is ruim 
40 jaar gewerkt aan de droom om 
het contact met de plantenwereld 
te versterken door muziek. Zij 
ontwikkelden het Music of the 
Plants device: de Plantenspeler. 
De Plantenspeler wordt ook wel 
‘Klankentapper’ genoemd.

Plantenmuziek
•	 Verdiept	je	contact	met	de	
 natuur
•	 Ontspant	je	lichaam	en	geest	
 op een diep niveau
•	 Leert	je	samen	met	planten	en	
 bomen te musiceren
•	 Doet	je	tuin-	en	kamerplanten	
 beter groeien
•	 Helpt	het	plantenintelligentie	
 onderzoek.

Pratende planten

Zonnebloem. Foto: Toos Brink

Geliefde vogel

Het is u vast niet ontgaan maar in Andijk vliegen 
aardig wat van deze blauwe schichten laag over de 
sloten. Veel mensen worden er vrolijk van als ze er 
een hebben gezien.
Af en toe gaat het mis deze raakte van koers en 
vloog bij de fam. Tensen nabij de Bakkershoek in 
een net. Gelukkig werd deze op tijd ontdekt en 
kreeg zijn vrijheid terug.
Nog wat versuft of uit dankbaarheid liet deze zich 
op de plaat zetten en koos het daarna snel het lucht-
ruim. Ook een IJsvogel gezien geef het even door 
aan: D.Greydanus@quicknet.nl of bel: 06 14734554.

Zaterdag 23 september is het zover. Dan viert het 
AOW-jongerenkoor zijn 50 jarig bestaan.
Om 15.00 uur openen wij de dag met een feestelijke 
viering in de Werenfridus kerk. Na de viering, om 
ongeveer 16.30 uur, is er een receptie in de Inzet 
waarvoor iedereen van harte welkom is.

Voor alle oud-leden: vergeten jullie niet een kaartje 
voor de feestavond te kopen, Zodat we er samen 
met de band een fantastische avond van kunnen 
maken!!

Mocht u wel oud-lid zijn maar heeft u geen brief 
ontvangen?
Stuur dan een mail met u adresgegevens naar aow-
50jaar@hotmail.com. 
Groeten van het 50 jarig comité 

Zondag 24 september wordt de 
jaarlijkse Open Dag gehouden in 
het IVN Natuurcentrum het Eg-
boetje in het gelijknamige Eg-
boetswater. De poort staat open 
van 11.00 – 16.00 uur en iedereen 
is welkom om dit stuk natuurbos 
te bekijken. Het voormalig sneeuw-
klokjesterrein is door Het Recre-
atieschap Westfriesland ter be-
schikking gesteld voor natuur-
educatie. Het Egboetje (Liederik 
15, 1678 JC Oostwoud) is met de 
auto te bereiken via Hauwert-
Wervershoof en voor fietsers en 
voetgangers ook via de brug. 

Gratis activiteiten voor 
alle leeftijden:
•	Open	Egboetje,	tentoonstelling		
 kinderquiz, thema Enge beestjes. 
•	Kleine	Boekenmarkt	met	
 tweedehands boeken voor  
 zachte prijsjes. 
•	Zoektocht	naar	insectensporen		

 o.l.v. gids in het bos voor kleine  
 kinderen 
•	Slootonderzoek	met	schepnet		
 en waterbeestjes op naam  
 brengen. 
•	Overzicht	van	de	nachtvlinders		
 die de nacht ervoor zijn 
 gevangen. 
•	De	imker	laat	zijn	bijenkasten		
 van dichtbij zien en vertelt over  
 zijn bijenvolken en het imkeren.  
 Het is een goed honingjaar! 
•	Korte	rondleidingen	door	een		
 IVN-gids over het Natuurpad,  
 langs de paddenpoel en een  
 langere rondleiding door het  
 naastgelegen Egboetswater. 
•	Themawandeling	met	zoekop-	
 dracht: Wat hoort hier niet?
•	Wandeling	langs	de	vleermuis-	
 kasten in het Egboetswater.
•	Met	een	polderschuit	door	het		
 Egboetswater varen. 

(Programma onder 
voorbehoud). 

Open dag Egboetje en natuurterrein

Gids Henk nodigt uit voor een wandeling. Foto: Toos Brink

AOW-jongerenkoor 
bestaat 50 jaar

Wij zoeken vrijwilligers voor het nieuwe dorpshart
Vorige zomer konden Andijkers en andere partijen meedenken en –praten over de inrichting 
van het nieuwe dorpshart tijdens een ontwerpfestival. Op basis van alle inbreng is er een 
gebiedsvisie (schets) opgesteld. Inmiddels is er een stuurgroep, die de plannen in grote lijnen 
uitwerkt. Nu zoeken we mensen die aan de slag willen gaan op het sociale vlak, zoals leef-
baarheid, zorg en sociaal welzijn. Om deze plannen te doen slagen hebben we de inbreng 
nodig van de inwoners van Andijk en andere partijen. Hiervoor richtten we twee werkgroepen 
op, waarvoor u zich kunt opgeven:

Voor de werkgroep Tuin zoeken we vrijwilligers zoals tuin- en dierenliefhebbers.

Voor de werkgroep Algemene ruimtes zoeken we:
– mensen die affiniteit hebben met de zorg
– mantelzorgers
– welzijnswerkers
– vrijwilligers van bestaande verenigingen, dorpshuis, dorpsraad
– middenstanders

Hoe geeft u zich op?
Stuur een mail met uw naam en contactgegevens naar Irene van den Bos van woningstichting 
Het Grootslag via ivandenbos@wst-hetgrootslag.nl of bel naar 0228 587 509. U kunt dit num-
mer ook bellen wanneer u meer informatie wilt.

Planning aanpak
In 2020 worden op de plek van de huidige drie woonblokken aan Sorghvlietlaan (2 t/m 48)  32 
zorgwoningen opgeleverd voor mensen met een zware zorgvraag. Daarna (2021) maakt het 
verzorgingshuis Sorghvliet plaats voor seniorenwoningen waar ouderen zelfstandig kunnen 
wonen. In het hart van het terrein komt een gebouw met daarin gezamenlijke ruimtes. De 
gebouwen worden met elkaar verbonden door een nieuw te realiseren gemeenschappelijke 
tuin. Hoe deze voorzieningen eruit komen te zien, bepalen niet wij, maar u! Wij verwelkomen 
u graag in een van de werkgroepen.

De IJsvogel. Foto: Douwe Greydanus

Kijk ook op onze website:

www.andijker.nl
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Wist u dat...

... Petra Keesman 

15 september al 50 jaar wordt? 

(nee, dat wist u niet, 

ze lijkt namelijk 40)?

... er op de Knokkel al voor 

de 17-de keer een gezellige  

buurt BBQ was?

...De Bovenzaal zondag 

17 september weer met haar

Bijbelonderwijs begint?

... gastouderopvang “De kleine 

speeltuin” op het Kerkepad 

al weer 1 jaar bestaat?

... Imelda Besseling is 

begonnen als gastouder 

in de Fruittuinen?

... we vanaf nu geen 

advertentieteksten meer in 

deze rubriek plaatsen?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze rubriek en on-line 

worden geplaatst ?

 
Andijkertjes

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

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

 
***VERS VAN HET LAND***

Aardappelen div,soorten
Bloemen mooie Lisianthus

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

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)

 • 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

Het was afgelopen week groot 
feest op het kinderdagverblijf 
Smallsteps ‘t Dijkje.
Juf Emmy vierde haar 25 jarig ju-
bileum als peuterjuf. Emmy heeft 
jarenlang bij peuterspeelzaal 
Jip  &  Janneke gewerkt, drie jaar 
geleden is deze overgenomen 
door Smallsteps, de peuterspeel-
zaal zit nu in het kinderdagver-
blijf.

Een hele lange tijd, maar die is, 
volgens juf Emmy Breg, voorbij 
gevlogen. Emmy geniet nog 
steeds heel veel  van haar werk 
met de peuters, een mooiere leef-

tijd om mee te werken is er ge-
woon niet. 
Alle peuters stonden haar op het 
plein zingend op te wachten en 
toen zij arriveerde vlogen ze op 
haar af met bloemen.   Het feest 
stond in het teken van auto races 
want daar is juf Emmy een grote 
fan van. De ochtend werd  dan 
ook afgesloten met een heuse 
driewieler race op het circuit van 
het schoolplein. Een onvergete-
lijke ochtend voor groot en klein.

Emmy van harte gefeliciteerd en 
we wensen je nog heel veel werk-
plezier met de peuters toe.

Juf Emmy 25 jaar peuterjuf op West!

Juf Emmy 25 jaar peuterjuf. Foto: aangeleverd

Ruim 70.000 vrijwilligers gaan 
van 17 tot en met 23 september 
in heel Nederland van deur tot 
deur tijdens de collecteweek 
van de Nierstichting. Ook in 
Andijk gaan veel enthousiaste 
collectanten op pad. Alle bij-
dragen helpen om nierpatiën-
ten hun leven terug te geven.   
En dat is hard nodig, want dia-
lyseren is geen leven, maar 
overleven. Daarom zet de Nier-
stichting alles op alles voor de 
draagbare kunstnier.
  
Na twee mislukte transplantaties 
moet Fabian Cornelissen (37) di-
alyseren om in leven te blijven. 40 
uur per week zit hij vast aan een 
enorm dialyseapparaat en kan hij 
geen kant op. In die tijd kan hij 
niet werken, niet naar buiten, niet 
op pad met zijn gezin. De draag-
bare kunstnier die de Nierstich-
ting ontwikkelt, geeft Fabian en 
andere nierpatiënten hun leven 
terug. 

Draagbare kunstnier
 “Werken je nieren niet, dan ga je 
dood. Dit klinkt misschien hard, 
maar is helaas wel de realiteit”, 
zegt Tom Oostrom, directeur van 
de Nierstichting. “Dialyseren 
houdt nierpatiënten in leven, 
maar is loodzwaar. Patiënten zit-
ten urenlang per week vast aan 
een groot apparaat in het zieken-
huis en kunnen geen kant op. De 
draagbare kunstnier is een kleine, 
lichtere en gebruiksvriendelijkere 
versie van de bestaande dialyse-
apparatuur. Daardoor makkelij-
ker mee te nemen. Patiënten 
kunnen zo meerdere uren, over-
dag of ’s nachts, dialyseren op een 
plaats die zij zelf kiezen, en zijn 

voor het dialyseren niet meer ge-
bonden aan het ziekenhuis. Het 
geeft nierpatiënten meer bewe-
gingsvrijheid en de vrijheid om 
zelf hun leven in te richten, en 
hiermee hun leven terug.”

Collecte essentieel
Donaties zijn de enige bron van 
inkomsten van de Nierstichting, 
die geen structurele subsidie ont-
vangt van de overheid. “De col-
lecte is essentieel voor het werk 
van de Nierstichting”, benadrukt 
Annemarie Nierop , collecteco-
ordinator  van de Nierstichting> 
in Andijk. “Iedere bijdrage aan de 
collecte helpt om nierpatiënten 
hun leven terug te geven.” Dat 
kan alleen dankzij de inzet van 
collectanten en steun van dona-
teurs. Draag ook bij en geef nier-
patiënten hun leven terug. Geef 
aan de collectant of draag direct 
bij: SMS NIER naar 4333 voor 
een eenmalige donatie van 2 euro 
of geef via nierstichting.nl.

In cijfers 
6.500 mensen moeten dialyseren 
om in leven te blijven. Jaarlijks 
overlijdt 1 op de 6. 
50.000 mensen hebben momen-
teel ernstige nierschade en krij-
gen mogelijk te maken met dialy-
se of transplantatie. Zij hebben 
hoog risico op hart- en vaatziek-
ten. 
16.000 mensen hebben nierfalen, 
waarvoor ze een nierfunctiever-
vangende behandeling (hebben) 
ontvangen: dialyse of transplan-
tatie.  
In 2016 besteedde de Nierstich-
ting 15,8 miljoen aan een beter 
leven van nierpatiënten en de 
preventie van nierziekten. 

Geef aan de collectant in Andijk 
tijdens de nierstichting collecte

FRIGHT NIGHT OP 
KERMIS ANDIJK 

Vrijdag 13 oktober barst de hel los op het kermisterrein 
van Andijk. Een tiental griezels, zal elke bezoeker de 

stuipen op het lijf jagen. Een ding is zeker.  
Na een bezoek aan deze fright night zal je leven nooit 

meer hetzelde zijn!
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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 17 september 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Tot verge-
ving bereid?”. De collecte is voor 
onze kerk. Van harte aanbevolen 
en dank daarvoor. Welkom in de 
viering.
Dinsdag 19 september 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: 
pastor Nellie Pronk.
Woensdag 20 september 20.00 
uur: Informatie- en bezinnings-
avond in de dagkerk.
*Overleden: Kees Kreuk. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*Het thema van de Vredesweek 
2017 is: “De kracht van verbeel-
ding”. Daarom heeft de Raad van 
Kerken voor woensdag 20 sep-
tember dhr. Edwin Ruigrok, 
verbonden met “Pax-voor-vrede”, 
uitgenodigd. Hij zal dan spreken 
over: De Islam.
Meer informatie in Kontakt. 
Iedereen van harte welkom.

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

Zaterdag op afspraak

SEPTEMBER
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
• Adrian Snell met Alpha & Omega, Gereformeerde Kerk, 

Middenweg 4 in Andijk. 20.00 -22.00 uur.
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
• MTB Vooroevertocht
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
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Klaasoloog, Ad Geerding 

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

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 21 november 
• KVG, Sarto, 20.00 uur zangtheater mama’s
Vrijdag 24 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst, muzikale medewer-

king: de Wintertuin uit Schagen. Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zondag 26 november 
• The Terry White Band, Rock & Roll en Country, 15.00 uur in Sarto

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

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Op deze biljartmiddag was 
het voor mijn sportvriend C.J. 
Verhoogt nou niet al te best 
m.a.w. het deed wel zijn best 
maar de compressie was aan 
de matige kant en bovendien 
had hij veel last van net mis en 
dan net achterom, de kardinale 
feiten die nu eenmaal in de 
biljartsport thuis horen of je 
dat wilt of niet, het gebeurt nu 
eenmaal.
Dus de oogst was aan de mage-
re kant, een goede winstpartij 
hooarde daar gelukkig bij. G.P. 
Grent had een partij meer in de 
winst, maar het was wel krab-

ben en bijten, maar  het was 
wel krabben en bijten, maar 
hoe het ook zij, we keerden alle 
twee weer vrolijk huiswaarts. 
Verder wensen Cees en G.P. 
Grent Café de Welkomst met 
Wilma en Gerrit een geslaagde 
Onderdijkse kermis toe.
De slotzin is deze keer: “Durven 
is tijdelijk de grond onder je 
voeten verliezen. Niet durven is 
jezelf verliezen.”
Adios Biljartos.

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1122

Kerkdiensten, zondag 17 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, startzondag, m.m.v. Living Proof

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 Burret Olde uit Zwaag, Organist: Chris Kooiman

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Gerwin Wallet

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

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt

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

Hoe gaat deze geest te werk in 
christenen, kerken/gemeenten en 
leiders? Hoe herken je het en hoe 
kun je je er tegen wapenen ?

Het is de verantwoordelijkheid 
van elke christen en elke leider of 
ze bereid zijn zich de ogen te la-
ten openen of dat ze de voordelen 
die Izebel hen biedt verkiezen 
boven de waarheid.
Waarheid is veel meer dan de 
juiste woorden. Waarheid is ook: 
WAAROM zeg je de juiste woor-
den? 
Jezus is Degene die de geest van 
Izebel doorziet, want Hij alleen 
ziet de diepste motivaties van ie-

mand die zich geestelijk voor-
doet.
Het is een ernstige realiteit en in 
wezen een diepe en heftige gees-
telijke strijd.
De ontmaskering van Izebel is 
voor christelijk Nederland  een 
belangrijke opdracht. Zolang 
deze geest haar invloed onge-
stoord kan uitoefenen, kan Gods 
wil niet ten volle doorbreken.

Wilt u/jij weten wat de geest van 
Izebel is? Kom dan op 17 septem-
ber 2017 luisteren naar de uitleg 
van Jacques Brunt in de Boven-
zaal, Middenweg 48, ANDIJK, 
aanvang: 19.00 uur.

Wat is de geest van Izebel ??

De plaatselijke Raad van Kerken 
organiseert in de jaarlijkse Vre-
desweek van september een in-
formatie- en bezinningsavond op 
woensdag 20 september 2017.
Plaats van samenkomen is de 
dagkerk in de r.k.parochiekerk op 
Andijk-West,  Bangert 6.
Het aanvangsuur is:  20.00 uur.
Als spreker is voor deze avond 
uitgenodigd dhr. Edwin Ruig-
rok, verbonden met ‘Pax-voor-
vrede’ (Nederland).   Onderwerp 
op deze avond:  de islam.

Het eerste gedeelte is algemene 
informatie over de Islam,  zoals:
Ontstaan van de Islam in de 7e 
eeuw na Christus. De Koran,  hei-
lig boek,  Boodschap van Allah 
aan Mohammed,  profeet. De 
Ramadan,  rituele vastentijd voor 
de Moslim. Pelgrimstocht naar 
Mekka. Landen in de wereld waar 
de Islam prominent aanwezig is. 
Twee stromingen:  Sji’ieten en 
Soennieten. enz.

Het tweede gedeelte van de 

avond is:  Islam en IS.  Hoe kon 
de IS ontstaan? Wat is de plaats 
van IS binnen de Islam:  afkeu-
rend,  tolerant,  bestrijdend?
Waarom horen wij daar zo weinig 
over? Wat wil IS bereiken,  doel,  
missie? Uit welke landen komt er 
steun voor de IS? Is een vredesbe-
spreking met IS mogelijk? Als de 
IS is ‘verslagen”,…hoe gaat de IS 
dan toch door? enz.

Na de pauze is er ruimte voor re-
acties,  vragen,  enz.  naar aanlei-
ding van de inleiding.
Ook voor eigen,  nieuwe vragen 
of opmerkingen is er ruimte.

Met deze avond proberen we in-
vulling te geven aan de jaarlijkse 
Vredesweek,  aansluitend bij het 
landelijk thema van dit jaar 2017:  
‘De kracht van verbeelding’.
Van harte bent u welkom,  graag 
tot ziens!

Raad van Kerken, Andijk,  On-
derdijk,  Wervershoof,  Zwaag-
dijk.

Vredesweek – september

het laatste 
nieuws op  
andijker.nl
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Vakantiefoto's 2017
Hier een greep uit de vakantiefoto's die we hebben 
ontvangen. Uit Andijk, Nederland maar ook uit het 
buitenland. De winnaar vonden wij: Tiny Sas-Gerritsen. 
Zij stuurde de foto van de zonsondergang achter het 
monument op de dijk. 
Alle deelnemers hartelijk dank voor hun inzending!
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