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Afscheid pastor Suidgeest en pastor Koning
Komende zondag is het voor de 
mensen van de parochie Andijk 
een bijzondere dag. Na heel veel 
jaren nemen pastor Suidgeest en 
pastor Koning afscheid van hun 
pastorale zorg binnen deze regio. 

Veel waardering en bewondering 
is er voor de grote inzet en betrok-
kenheid van deze pastores en dat 
tot op zo’n hoge leeftijd. Pastor 
Suidgeest, 78 jaar, staat ruim 38 
jaar in deze regio (Wervershoof, 
Andijk, Onderdijk, Zwaagdijk-
Oost en Medemblik). Pastor 
Koning, 82 jaar, is na zijn werk in 
het onderwijs vanaf 2000 diaken 
en eerst aanspreekbare pastor 
voor Zwaagdijk-Oost. Binnen de 
regio is een waardevolle vorm 
van samenwerking opgebouwd. 

Al meer dan 30 jaar zet pastor 
Suidgeest zich volop in voor deze 
regiosamenwerking. Nu hebben 
de parochies hier veel voordeel 
van. Het aantal pastores neemt 
af, maar door de samenwerking 
moet het toch lukken goede pas-
torale zorg te blijven geven. 
Voor Andijk en Onderdijk is 
sinds enkele jaren pastor André 
Dekker de eerst verantwoorde-

lijke, hier komt nu de parochie 
Zwaagdijk-Oost ook bij.  Pastor 
Peter Piets zal per 1 oktober aan-
gesteld worden voor de paro-
chie Wervershoof en de regio. 

In Medemblik is pastor van Dril 
werkzaam. 
Van harte bent u uitgenodigd 
voor de afscheidsviering op zon-
dag 24 september om 10 uur 

in de parochiekerk (naast Sarto). 
Na de viering is er in Sarto gele-
genheid persoonlijk van pas-
tor Suidgeest en pastor Koning 
afscheid te nemen. Welkom!

Pastor Suidgeest en Koning nemen afscheid van hun pastorale zorg binnen deze regio. Foto PL/de Andijker

Donderdagmiddag 14 september 
beklommen de 25 kinderen van 
groep 2/3 van De Bangert uit 
Andijk peren- en appelbomen. 
In de luwte van de dijk, staat 
de kleine fruitboomoase van ’t 
Poldermuseum. Een heerlijke 
plek om de kinderen zelf, op een 

ladder, het lekkere fruit te laten 
plukken. De allerlekkerste stoof-
peertjes werden enthousiast uit-
gezocht, ondanks de harde regen. 
Tussen de buien door werden 
de kinderen en hun behulpzame 
getrakteerd op koffie en limona-
de door de gastvrije beheerders 

van het museum. Trots namen 
de leerlingen de appels en peren 
mee de klas in, waar ze er meteen 
een rekenles mee deden. Het was 
wederom een prachtige ervaring 
en wat zal het lekker knus naar 
kaneel en kruiden ruiken straks 
thuis. 

Ondanks de regen werden de peren geplukt. Foto : KD/de Andijker.

De Bangert beklimt bomen

Molenpop 2016. Foto aangeleverd

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 

Ook dit jaar sluit Molen de Hoop het seizoen af met een gran-
dioos muziekfestival: Molenpop. Veelzijdige muzikanten uit de 
regio zorgen op zondag 24 september voor een gevarieerd muzi-
kaal programma en laten de molen rocken! Aanvang 14.00 uur.

Ook dit jaar verzorgt Stichting Music Events Wervershoof (SMEW) 
Molenpop bij Molen de Hoop. Een muziekfestival dat jong en oud en 
diverse muziekstijlen bijeen brengt. 

Kindervertier en gezellig buitenterras
De molen is geopend vanaf 11.00 uur. Molenpop start om 14.00 uur. 
Terwijl jeugd en ouderen genieten van de muziek, kunnen de kinde-
ren spelletjes spelen in de molen en zich vermaken op het springkus-
sen. In de Vang kunt u terecht voor koffie met lekkers en heerlijke 
broodjes warm vlees van slagerij Ruiter. Buiten op het terras staan 
biertaps – ook voor wijn en frisdrank - en parasols en een grote 
tent zorgt voor beschutting bij wat minder weer. De kopers van de 
Gemeenschapsveiling krijgen een vipverzorging.

Molenpop op 24 september
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Woorden van Jezus (16) 

Het hogepriesterlijk gebed. 
Dit sprak Jezus en Hij hief zijn 
ogen ten hemel en zeide: Va-
der, de ure is gekomen; ver-
heerlijk uw Zoon, opdat uw 
Zoon U verheerlijke, 2 gelijk 
Gij Hem macht hebt gegeven 
over alle vlees, om aan al wat 
Gij Hem gegeven hebt, eeuwig 
leven te schenken. 3 Dit nu is 
het eeuwige leven, dat zij U 
kennen, de enige waarachtige 
God, en Jezus Christus, die Gij 
gezonden hebt. Johannes 17:1-
3 Vóór Jezus aan zijn laatste 
reis op aarde begint, spreekt 
Hij deze woorden. Hij bidt het 
hogepriesterlijk gebed. Over 
eenheid en liefde. Over het 
gaan naar de Vader. Over het 
werk dat volbracht is. Over 
vreugde. Over de opdracht die 
vervuld is. Maar het zwaarste 
deel moest nog komen, de 
gang naar het kruis. Toch 
spreekt dit gebed van zorg en 
bewogenheid voor Zijn leer-
lingen en niet over Zijn eigen 
noden. Dat komt later. Nu 
krijgen de leerlingen alle aan-
dacht. Jezus vraagt aan Zijn 
Vader om de grootheid te to-
nen van de Vader en de Zoon. 
Dat hebben de leerlingen no-
dig. Zij moeten de wereld in 
om te vertellen wie Jezus is en 
dat kan alleen maar als zij zelf 
beseffen dat Jezus God was. 
Natuurlijk kenden zij Jezus 
goed. Als mens, als vriend, als 
Redder, als Messias. Maar er 
is nog een stukje dat ont-
breekt. Jezus als eenheid met 
de Vader. Daar is openbaring 
voor nodig om dat te ontdek-
ken. Voor die openbaring bidt 
Jezus. “ Vader, open hun har-
ten zodat zij begrijpen dat U 
en Ik één zijn. U in Mij en Ik in 
U...” Ook wij hebben die open-
baring nodig, anders hebben 
we niets te vertellen aan de 
wereld om ons heen. De naam 
Jezus is overal bekend. maar 
wat Hij ons wil geven weet 
niet iedereen. Nog vóór dat 
Jezus aan het kruis stierf kon 
Hij spreken over Zijn macht 
om eeuwig leven te geven aan 
iedereen die in Hem gelooft. 
Want dat was al van vóór de 
grondlegging van de wereld 
het plan van God. Het moest 
alleen nog maar uitgevoerd 
worden. En het eeuwige leven 
was IN Jezus. En nu is het ook 
in de leerlingen. En... ook in 
ons! Eeuwig leven is God le-
ren kennen. Wat een voor-
recht. Wat een opdracht. Wat 
een geweldig vooruitzicht! 
Gebed: Vader God, wat een 
feest om uitgenodigd te worden 
om U te leren kennen, Uw we-
zen te doorgronden. Dat wij 
daarvoor geroepen zijn, dat 
wij daar nu al een heel klein 
beetje van mogen begrijpen. 
Heer, alleen al in het geschre-
ven woord ontdekken we iede-
re dag nieuwe dingen. Wij 
hebben meer dan een eeuwig-
heid nodig om U te leren ken-
nen. Dank U Heer. 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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Hallo ik ben Mirjam Meijaard, 

Als dorpsgenote nodig ik jullie uit voor de 
opening van mijn nieuwe schoonheidssalon  

6 OKTOBER 2017 
van 14:00 tot 20:00  

bent u welkom om kennis te komen maken 
met mijn salon 

DIJKWEG 178 te  ANDIJK 
www.beautysalonm.nl  
info@beautysalonm.nl 

06-18214012 
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Hallo ik ben Mirjam Meijaard,

Als dorpsgenote nodig ik jullie uit voor de 
opening van mijn nieuwe schoonheidssalon

Op 6 OKTOBER 2017
van 14:00 tot 20:00 uur

bent u welkom om kennis te komen maken 
met mijn salon op: DIJKWEG 178, ANDIJK

www.beautysalonm.nl 
info@beautysalonm.nl

06-1821 4012
     beautysalon m mirjam
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Gevonden: 
Maandagmorgen op de Oosterweg een sleutelbos.

Vorige week: t.o. Dijkweg 265: sleutel 
Informatie: redactie De Andijker: 59 36 05

De Belgische Bluegrassband ‘The 
Sons of Navarone’ bestaat sinds 
de zomer van 2001 en sindsdien 
heeft het viertal zich succesvol 
laten horen in binnen- en bui-
tenland.

Het viertal brengen een unieke 
voorstelling vol voortreffelijke 
Bluegrass muziek doorspekt met 
subtiele humor. Bluegrass, ook 
wel de akoestische jazz van de 
country muziek genoemd, ont-
stond in de jaren ’40 en is sinds 
enkele jaren ook bij ons hot. Wat 
de muziek betreft mag u een 
zeer gevarieerd aanbod verwach-
ten: snelle pittige nummers waar 
5-string banjo en mandoline cen-
traal staan, worden afgewisseld 
met schitterende close harmony 
songs. Door hun meesterlijke 
talent, hun zichtbaar speelplezier 
en hun eigen Navaroonse humor 

houden ze als geen ander publiek 
een voorstelling lang op het 
puntje van hun stoel. In 2012 zijn 
ze verkozen tot ‘Best European 
Bluegrassband’. 

Doel van het Karibu-concert is 
om het werk van father Bayo in 
Bagamoyo, Tanzania een finan-
ciëel steuntje in de rug te geven. 
De entree is €10,- inclusief kof-
fie of thee en in de pauze is 
er een verloting voor het werk 
van father Bayo. We hopen u te 
zien op zondag 1 oktober in De 
Kapel, Middenweg 48, 1619BN 
Andijk, aanvang 15.00 uur. 

Info: Dick Groot, tel: 0228-
592018, e-mail: dickgroot64@
gmail.com over de muziek
Jan Gorter, tel: 0228-592957, 
e-mail: jangorter58@gmail.com 
over father Bayo 

Karibuconcert met 
Bluegrassmuziek in De Kapel

Harold en Ingeborg Groot - de Vries 

zijn op 25 september 25 jaar getrouwd. 
Wij wensen jullie nog veel gelukkige jaren toe!

 
Groetjes, Renate en Esther Groot

1957                              2017

Op 26 september zijn onze lieve ouders, 
grootouders en overgrootouders  

Simon en Dirkje de Vries-Tensen
60 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met zo veel 

gezegende jaren samen.

 Marion en Wim
  Suzan en Thijmen, Salomé en Annedore   
  Daniël en Jolijn, Iris, Tessa en Emma 
  Hanna en Timon, Evy en Oliver
  Rachel
 Arjo en Erica
  Silas
  Jason 
  Febe Frederique
 Jeannette en Alex 
 Menno en Irma
                Nathan en Anna Judica, Anke Loïs
  Janna
 

Adres bruidspaar: Het Voert 10, 1613 KL Grootebroek

Hoera, we zijn weer thuis!

Met blijdschap en dankbaarheid geef ik aan te zijn weder-
gekeerd op Kerkepad 26. Jullie medeleven, op welke 
manier dan ook, heeft mij, maar ook Afke, goed gedaan.
De volledige revalidatie zal nog een langere tijd duren. 

Met dank aan een ieder voor zijn medeleven, in welke 
vorm dan ook.

     Dick Groot

De kleine en grote diva's. Foto aangeleverd

Nieuwe handbaldoelen
in gebruik genomen

Afgelopen zondag was het ein-
delijk zover, de eerste thuiswed-
strijd van de F-jeugd van de afde-
ling handbal van Sporting Andijk 
werd gespeeld.
Het werd een bijzondere start 
van de wedstrijd omdat de speel-
sters gevraagd werd hun hand-
balschoenen te vervangen voor 
een paar echte hoge hakken.
Niet om de wedstrijd mee te 
spelen maar om de prachtige 
nieuwe handbaldoelen die spe-
ciaal op maat zijn gemaakt voor 
de F-jeugd in gebruik te gaan 
nemen.

Deze doelen hebben we kunnen 
aanschaffen dankzij de opbrengst 
van de fantastische Diva Bingo 
die in maart 2017 werd gehou-
den. De ingebruikname wilden 
we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan en geheel in de 
sfeer van de Diva Bingo traden 
de speelsters aan op hakken met 
boa en werden de dames van 
de recreanten 2 van de afdeling 

handbal getrakteerd op een bal-
lenvuur in het nieuwe doel.
Met het zonnetje erbij werd het 
een mooie start van de wedstrijd 
en willen we de dames van de 
Recreanten 2 nogmaals bedan-
ken voor hun inzet om dit met 
elkaar te realiseren. Naast de 
nieuwe doelen hebben we ook 
een aantal goede wedstrijdballen 
kunnen aanschaffen, mede dank-
zij de opbrengst van de Bingo.
Voor diegene die de eerste edi-
tie van de Diva Bingo gemist 
hebben...op 23 maart 2018 is de 
volgende editie gepland, schrijf 
alvast op in jullie agenda’s!

We kunnen altijd nieuwe speel-
sters gebruiken bij  onze gezellige 
vereniging. Ben je geïnteresseerd, 
je kunt altijd een keertje mee-
trainen op de dinsdagmiddag / 
avond!

Op de website van Sporting 
Andijk kunt u de trainingstijden 
vinden.

Heel erg verrast zijn wij door de vele mooie kaarten 
met goede wensen en attenties die we mochten ontvangen 
bij ons 50-jarig huwelijk.

Hartelijk dank daarvoor.

    Hans en Martje Venema



DE TOP 10 VAN TAALERGERNISSEN
Een notaris is verzot op taal. In de akten die de notaris opstelt 
staat vaak hele formele taal en worden lastige juridische begrip-
pen gebruikt. Dat komt omdat een tekst zo duidelijk moet zijn dat 
deze door iedereen op dezelfde manier wordt begrepen. Het komt 
dus nogal nauw hoe iets precies is omschreven. Mevrouw Japke d. 
Bouma schijft wekelijks over de taal die ze om haar heen hoort. 
Hieronder haar top 3:

1 Ik besef me. Veel mensen denken dat ‘beseffen’ iets is als 
 badschuim waarmee je je kan inzepen, maar ‘beseffen’ is toch 
 écht niet wederkerend. Je zegt dus niet ‘ik besef me’, maar ‘ik 
 besef’. Wél correct: ‘ik realiseer me dat ‘ik besef me’ fout is’.

2 Zich irriteren. NEE, zich ergeren! Je irriteert je niet, 
 je ergert je. Je irriteert anderen als je ‘ik irriteer me’ zegt.

3 Me fiets, me moeder, me domheid. Vooral veel gebruikt 
 door 13-jarige meisjes, maar helaas ook steeds vaker door hun 
 ouders. We stoppen ermee, want het is ‘mijn’. Wil je toch een 
 korte variant, typ dan ‘mn’. Dan laat je zien: ik weet hoe het zit, 
 maar ik moet nu ff (!) door.”

De rest van de top 10 kunt u lezen in onze digitale nieuwsbrief 
(gratis abonnement via www.mantelovertoom.nl).

GRATIS INLOOP: do 28 september Andijk 0228-592224 LET 
OP: alleen van 9-12 en 19-21 uur en di 3 oktober Benningbroek 
0229-591264, van 9-17 en 19-21 uur. 
Vanwege een kantooruitje is ons kantoor op 22 september a.s. 
gesloten. Voor zeer dringende zaken is er een mobiel telefoonnum-
mer ingesproken onze voicemail.

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl
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Round-up
Begin 2016, begrepen wij uit 
de antwoorden van het col-
lege op onze vragen, zou in 
onze gemeente round-up als 

bestrijdingsmiddel van onkruid 
in het openbare groen en de 
openbare ruimte niet meer 
gebruikt mogen worden. 

Tijdens de begrotingsbehande-
ling van 2016 werd er daarom 

geld gereserveerd om het 
onkruid op andere manieren te 
bestrijden, zoals borstelen en 

verbranden. Wij blij, want het 
is aangetoond dat dit middel 
niet goed is voor de gezond-

heid van mens en dier. Tot mijn 
verbazing las ik kortgeleden 
in een piepklein berichtje in 
het NHD dat daar op terug-
gekomen werd. Niet vanuit 

de gemeente, maar vanuit de 
Europese Commissie, geba-
seerd op nieuwe feiten en 

onderzoek. Onbegrijpelijk, 
zoveel tegenstrijdige onderzoe-
ken er de laatste jaren over dit 
onderwerp zijn gepresenteerd. 
Het lijkt zo logisch. Als planten 

er snel, langdurig en effectief 
mee bestreden kunnen worden, 

dan kan het bij veelvuldig en 
steeds terugkerend gebruik 
niet goed zijn voor de omge-
ving. Afgelopen donderdag 

tijdens de behandeling van de 
evaluatie van ons gemeentelijke 
Groenbeheer plan werden hier 
vragen over gesteld door het 
CDA. Zij zien “onkruid” o.a. 
als bedreiging voor de agra-
riërs en willen het daarom zo 

min mogelijk zien in het open-
bare groen, langs bermen en 

wegen. Zij juichen deze nieuwe 
wending toe. Wij vinden het 

ontzettend jammer. Jaren lang 
was het onduidelijk wat er 

met round-up zou gebeuren, 
eindelijk was er dan in 2016 

duidelijkheid en richtte Europa 
en alle gemeenten zich naar 

een duurzamer groenbeheer en 
nu dan dit. Verwarring alom. 

Mag het nu wel of niet. En wie 
mag het wel of niet gebruiken. 
Van het CDA vinden wij het 

behoorlijk onverantwoordelijk 
dat zij deze duurzame stappen 
van onze gemeente, waaronder 

het niet meer gebruiken van 
round-up weer ter discussie 
stellen. Want hoe je het ook 
wendt of keert op de lange 
duur kun je niet ongestraft 

deze middelen onbeperkt blij-
ven gebruiken.

Ria Manshanden, 
fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl, 

facebook.com/GLMedemblik                                                                                  
Ria.manshanden@ziggo.nl

Ria Manshanden

Voice-Over is het close-harmony 
project van 3 West Friese musici. 
Naast de ‘klassieke’ Amerikaanse 
close-harmony in de stijl van o.a. 
Crosby, Stills & Nash, Eagles en 
Venice maakt Voice-Over ook 
eigen arrangementen van pop 
songs. Dit leidde tot de vraag 
uit het publiek of er niet stukken 
van Pink Floyd op deze manier 
bewerkt konden worden. Nadat 
ook dit project op de rit stond,   
kwam bij de Voice-Over leden 
zelf de wens om deze stukken 
ook eens met band uit te voe-
ren…
Dit heeft geleid tot Voice-Over 
XXL, popklassiekers in een spe-
ciaal close-harmony jasje. Veel 

werk van Pink Floyd (Us And 
Them, Shine On You Crazy Dia-
mond, Wish You Were Here, 
e.a.), maar ook stukken van b.v. 
Boston, Queensryche, Don Hen-
ley, Mr Mr, Seal, U2, Toto en 
Snow Patrol.
Voice-Over = Enrico Kors, Mar-
tin Middelkoop en John van der 
Schaaf.
XXL = Jan Koehoorn – Toetsen, 
Ivar Eilikhuijzen – Gitaar, Hans 
Schipper – Bas, Bert Schipper – 
Drums
Zaal open:  21.00 uur Entree 
regulier:  €7,50,-   Entree dona-
teur/65+:  €5,- Onder de 25 jaar 
heb je gratis entree. Vergeet dan 
niet je ID mee te nemen.

De Dutch Country College 
Dansers bestaan inmiddels 26 
jaar. Onder de naam N.H.C. Werd 
de eerste les gegeven in café de 
Paus in Lutjebroek. Vanaf 2002 
wordt er door er Peter v.d.Lans 
les gegeven in Dorpshuis Sarto 
Bangert 4 Andijk. Op de woens-
dagavond van 20.00 – 22.30 uur. 

De 3e zondag van de maand is 
er een vrijdansmiddag van 13.30 
– 17.00 uur. Alles wat geleerd is 
kan in de praktijk gebracht kan 
worden. Zondagmiddag en les-
avonden kosten € 3,- per keer.  

Contactpersoon is Greet Kessens, 
0228-514 676.

Dinsdag 26 september, Doe-avond bij KVG

Open avond
Mannen ook welkom! 

20.00 uur, Sarto. Gratis toegang

Voice Over XXL bij 
Club Jazz & Pop, Cultura

Er wordt lesgegeven in Sarto. Foto aangeleverd

26 jaar Dutch Country College Dansers

Optreden tijdens de nachtmarkt. Foto: KD/De Andijker

Vorige week zijn de Open Friese 
Kolfkampioenschappen ver-
kolfd. De K.N.K.B. probeert in 
Friesland animo voor de kolf-
sport te kweken en heeft in het 
dorpshuis in Oppenhuizen, vlak 
bij Sneek, een demontabele baan 
neergelegd. Er werd met handi-
cap, dus met voorgiften gespeeld, 
om kolvers uit alle klassen een 
gelijke kans te geven.

Vier Andijkers wisten zich voor 
de finales te plaatsen. Bij de 
dames lukte dit Anneke Berkhout 
en met een mooie laatste serie 
leverde dit een gedeelde 2e / 3e 
plaats op en in de hierop vol-
gende barrage sleepte zij er de 2e 
prijs uit.

Bij de heren mochten drie 
Andijkers in de finale uitkomen. 
Cor Bakker kwam als eerste in de 
baan, sloeg een goed partij, maar 
niet genoeg om in de prijzen te val-
len. Peter Schuitemaker en Dirk 
Spijker hadden zich met hoge 
scores voor de finale geplaatst 
en met mooie series kwamen 
zij alle twee op 160 punten uit, 
goed voor een gedeelde 2e, 3e, 4e 
plaats, achter B.Commandeur uit 
Oudkarspel die 162 punten sloeg. 
Ook zij speelden een barrage 
waarin voor alle drie de kolvers 
hoge scores werden genoteerd. 
Voor Dirk werd het de tweede 
en Peter de derde prijs en kregen 
een mooi pompeblad als trofee 
mee naar huis.

Peter Schuitemaker, Anneke Berkhout en Dirk Spijker. Foto aangeleverd

Open Friese Kolfkampioenschappen



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

Bij het voormalig gemeentehuis. Foto: Aad Prevo

Storm in Andijk

Langs het voormalig Asonia terrein. Foto: Douwe Greydanus

Aan de Middenweg werd deze boom uit voorzorg omgehaald. Foto: Esther Wolterink

Ook aan de Handelsweg waren er problemen. Foto: Ben Messaoud
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Afgelopen week kregen we van diverse mensen foto's aangeleverd van schade na de 
storm. Dank voor uw inzendingen!



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



De diploma-uitreiking in De Klamp was gezellig. Gefeliciteerd: A: Lisa, Liz, Gwen, Gill,Livia, Lotte, Floor, 
Saar, Marwa, Safa, B: Sanne, Mervin, Kiki, Anna, Yassin, Bas, C: Elan, Daan, Siem, Danica, Els, Floor, 

Mandy. Foto aangeleverd

Trotse geslaagden, vaders, moeders, opa’s en oma’s in De Weid!

 
Andijkertjes

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

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

Hulp in de huishouding gezocht 
bij gepensioneerd echtpaar, nieuwe 

inwoners van Andijk, voor een 
ochtend in de week. Gsm 06 8336 
0179 of maja.de.haan@gmail.com

***VERS VAN HET LAND***
Aardappelen div,soorten

Bloemen mooie Lisianthus
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

Geboortekaartjes, diverse ontwer-
pen en formaten. Ook eigen ont-
werpen printen wij graag voor u. 

Dijkprint, Industrieweg 1. 59 3605. 

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

R. Sluijs Klussenbedrijf
Voor al uw kleine klussen in en om huis.

o.a.: schilderen, behangen, vloeren.
Meander 45, 1619 XR Andijk

06 - 11 29 27 84  |  ra.sluijs@hotmail.com
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Het ging precíes goed met het 
weer afgelopen zaterdag. In 
de ochtend verzamelden alle 
afzwemmers zich -onder een 
wolkendek maar droog- samen 
met tientallen belangstellenden 
in De Weid. Onder het toeziend 

oog van de zwemdocenten van 
De Weid én gecommitteerde 
Rina Leinenga van de Nationale 
Raad Zwemdiploma’s deden 
de kinderen reuze hun best en 
slaagden allemaal! Reuze gefelici-
teerd daarmee! In de voorgaande 

week slaagde Mevrouw Majolee 
ook al voor haar zwemdiploma. 
Proficiat! Ook vrijwilliger wor-
den? info@deweid.nl

Wist u dat...

... Toneelvereniging KNA op 

21 oktober het kinderstuk 

Bellenbende op de planken 

gaat zetten?

... er aankomend weekend 

voorwedstrijden driebanden 

extra klas zijn in Sarto, met 

o.a.: Henk Overmars, 

Henk Jonker, John Stavenuiter 

en Rolf Botman?

... op 25 september Harold en 

Ingeborg 25 jaar getrouwd zijn?

 • 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

Dan is Streetdance de superleuke 
groepsles waar ze met leeftijds-
genootjes lekker uit haar dak kan 
gaan. Onder begeleiding van een 
ervaren instructrice gaat ze los op 
een coole mix van de populairste 
liedjes. Spelenderwijs worden de 
allergaafste moves gedaan!

Tijdens de onderlinge wedstrij-
den is een jaarlijks terugkerend 
spektakel het optreden van onze 
streetdance meiden. De laatste 
uitvoering op de muziek van 

OMI – Cheerleader kun je terug-
zien op ons youtube kanaal gym-
vereniging vvw.

Lijkt deze groepsles voor jouw 
dochter echt te gek? En wil ze 
graag vrienden maken en gezel-
lig met hen dansen op leuke 
muziek? Kom dan langs voor een 
gratis proefles in de Dars!
Vrijdag 16.00 – 17.00 uur 
Streetdance groep 3 t/m 5 
Vrijdag 17.00 – 18.00 uur 
Streetdance groep 6 t/m 8

Houd jouw dochter ook zo van dansen?

 

Hallo jeugdschaatsers, vanaf 
heden kan je je weer aanmelden 
voor het jeugdschaatsen.  We 
starten op zaterdag 7 oktober 
2017 en de laatste les is op 16 
december. De lessen zijn van 
10.00 uur tot 11.00 uur.  De kos-
ten zijn € 97,50 p.p. We gaan weer 
met de bus naar de ijsbaan en net 
als de laatste jaren enkele keren 
met eigen vervoer.  Wil je weer 
mee, en ben je tussen de 7 en 12 
jaar, stuur dan een mailtje naar 

jeugdschaatsenaowz@hotmail.
com.  Dan ontvang je alle infor-
matie die je nodig hebt.    Voor 
meer informatie kun je bellen 
met Jolanda Oud (06) 37 35 93 83  
(na 18.00 uur)    We willen graag 
van je weten;   naam, adres, post-
code, woonplaats, tel.nr., geboor-
tedatum en email adres.
De begeleiders en trainers hopen 
dat het net weer zo’n leuk sei-
zoen wordt als voorgaande 
jaren. Hopelijk tot binnenkort!   

Het Jeugdschaatsen gaat weer 
beginnen, meld je snel aan!

Prachtvrouwen is een commu-
nity van ZOA die vrouwen over 
de hele wereld met elkaar in ver-
binding wil brengen. Omdat we 
geloven dat elke vrouw prach-
tig is gemaakt. En ieder op haar 
eigen manier krachtig kan zijn.

De avond vind plaats in de prach-
tig gerestaureerde Torenzaal 
van de Gereformeerde kerk in 
Andijk. Middenweg 4. V.a.19.30 
is de zaal geopend en om 20.00 
uur begint het programma.
Zoals u van ons gewend bent is 
de avond goed verzorgd met een 

hapje en drankje en de zaal mooi 
aangekleed. De entree is 7,50 
euro en de collecte is voor ZOA.

Na afloop is er een muzikale 
verrassing en...Essie en Elly 
komen ook heel even langs om 
hun nieuwe cabaretprogramma 
te promoten op 18 november. 
Genoeg reden om de avond vrij 
te houden dus.
Opgave is zeer wenselijk via 
glow4@womengmail.com

Ook jij bent een prachtvrouw en 
van harte welkom!

Interkerkelijke vrouwenbeweging GLOW 
organiseert thema-avond 'Prachtvrouwen'



Kerkdiensten, zondag 24 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Mulder te Alkmaar

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur  Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Johan Moens uit Breezand
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Robert Tolsma

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch., pastor J. Suidgeest en C. Koning, 
 Gemengd koor en De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van de Lugt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen

Zingen op Verzoek

De strijkboutjes staan klaar. Foto aangeleverd
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We hebben deze week niet 
gebiljart in verband met de 
Onderdijkse kermis, een weekje 
rust kan geen kwaad, wij bil-
jarten het hele jaar door met 
uitzondering van bepaalde 
hoogtijdagen. We kunnen ons 
nu weer rustig opladen voor de 
volgende week gaan we elkan-

der weer sportief bestrijden en 
zo denken zowel C.J. Verhoogt 
als G.P. Grent er allebei over. 

De slotzin is deze keer: 
“Heel veel dingen 
zijn overbodig, 
maar vriendschap 
heb je nodig.”

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

Woensdag 20 september 20.00 
uur:  Bezinnings- en informatie-
avond in onze dagkerk.
Dhr. Edwin Ruygrok zal dan spre-
ken over: De Islam. Welkom!
Zondag 24 september 10.00 
uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor en De Vriendenkring; voor-
gangers: pastores J. Suidgeest
en C. Koning. Thema: 
“Verbondenheid, dankbaarheid 
en herinneringen”. De collecte is 
voor bestrijding van alle onkos-
ten. Van harte aanbevolen en 
dank daarvoor.
Welkom in de viering. 
*Overleden: Cees Kreuk. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*Zaterdag a.s. viert het AOW-
jongerenkoor hun 50-jarig jubi-
leum. Wij danken ze voor hun 
inzet en wensen ze een hele 
mooie dag toe.
* Zondag a.s. is het dan zover. 
Dan nemen de pastores J. 
Suidgeest en C. Koning afscheid.
Na de viering is er in Sarto geza-
menlijk koffiedrinken en kunt u 
afscheid nemen.
Verdere informatie zie uitnodi-
ging in Kontakt. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

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

Zaterdag op afspraak

SEPTEMBER
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
21 (avond), 22 (avond) en 24 (13.30 uur) september
• Voorwedstrijden Driebanden Extra Klas (met o.a. Henk Over-

mars, Henk Jonker, John Stavenuiter & Rolf Botman) in 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
Zaterdag 7 oktober
• Johan Keeman/Edwin Venekamp + band in Cultura
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
Vrijdag 13 oktober 
• Pubquiz, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
Vrijdag 20 oktober 
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
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
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• The Terry White Band, Dorpshuis Sarto, aanvang 15.00 uur, 

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

Oud papier  Zaterdag 3 september, 7 & 21 oktober, 
 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 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

Op dinsdag 12 september wer-
den de Vrouwen van Nu wel-
kom geheten door Wilma, op 
de eerste avond van het nieuwe 
seizoen. We begonnen met een 
minuut stilte voor ons overleden 
lid, Janny Groot.
Het eendagsbestuur voor mei 
2018 werd bekend gemaakt: 
Sita Haak, Dora Benedictus, Jo 
Vriend, Pieternel Spaans, Anny 
Moes en Diny Ubbink.
Er werd een oproep voor nieuwe 
bestuursleden gedaan, want vol-
gend jaar stoppen 2 bestuurs-
leden. Toen kreeg mw. Henny 
Spijkstra het woord. Zij was 
samen met een assistente geko-
men om ons te laten was- teke-
nen. Bijenwas die op een speciaal 

strijkboutje wordt gesmolten en 
daarna op heel glad papier(wat 
niets opzuigt) gestreken. Dit kan 
met verschillende kleuren. Er 
ontstaan dan hele mooie, leuke 
patronen. In deze patronen ont-
dekten de dames verschillende 
afbeeldingen, zoals gezichten of 
dieren.
Mw. Henny, die ook een medium 
is, gaf uitleg van de verschillende 
patronen en kleuren. En of je nu 
wel of niet gelooft in de uitleg van 
een medium, het was wel opval-
lend dat zij van sommige aanwe-
zigen kon vertellen in welk been
of welke voet ze soms pijn had-
den. Dat er ook emoties wer-
den “gelezen” is natuurlijk niet zo 
moeilijk in zo’n groep vrouwen. 
Het gezegde is niet voor niets: elk 
huisje heeft z’n kruisje.
Wilma bedankte mw. Henny en 
assistente met een chrysanten-
plant. Zij vermeldde dat de trak-
tatie in de pauze van Elly Bruin 
en Wilma Nijman was vanwege 
huwelijksjubilea. Zij wenste ons 
wel thuis en tot ziens op 10 okto-
ber met een lezing over China.
GDD 

We nodigen u uit om zondag 24 
september met ons te komen zin-
gen. U kunt luisteren en meezin-
gen met de liederen van Johannes 
de Heer en vele andere bekende 
liederen. Er is ook ruimte voor 
liederen op verzoek.  De begelei-
ding is met accordeon en gitaar. 
We komen samen in het gebouw 
van het Leger des Heils aan de 
Murillostraat 22 te Bovenkarspel. 
Vooraf en in de pauze wordt er 
een kopje koffie of thee geschon-
ken.  De organisatie is door de 
Vrije Baptisten Gemeente en het 
Leger des Heils.  We zien naar u 
uit. We beginnen om 19.00 uur 
en vanaf 18.30 uur staan de deu-
ren voor u open. Voor meer info:  
0228-524655 of 0228-522044     

Een ieder is hartelijk welkom!

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost



Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

De Put werd in 1916 uitgegraven. De klei werd gebruikt voor de versterking van de Dijk. 

ALPHA TOURS HEM

 

DAGTOCHT ALPHA TOURS  

Datum: wo. 27-09-2017 
 

Bestemming: De Veluwe
 

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

Opstapadressen: 
Andijk (2x), Wervershoof (2x) en 
Medemblik. Met een huifkar over de Veluwe. 
 
Voor info + reserveringen (vóór 20-09-2017) bel:    0228-542424 
of kijk eens op onze site:            www.alphatours.nl/dagtochten 
 
 

                                            

DAGTOCHT ALPHA TOURS

Bestuursleden en vissers.  
Foto: KD/De Andijker

1919, eerste zeiltochtje op de plas. Oude foto's uit de verzameling van Hessel de Greeuw
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Geschiedenis
Bijeenkomst in het café van den heer 
Minnes op 28 September 1937.
Het doel dezer bijeenkomst is zoo moge-
lijk een hengelvereeniging op te richten.
Aanwezig waren de navolgende heeren: 
K. Doef Kz., R. Zand-bergen, N. Appel, 
C. Minnes, G. Korsman, Jn Vlaar Az, C. 
Minnes Pz, R. Bankert, P. Bankert, W. 
Mantel Jz, C. Loots, P. Feenstra, J. Valk, C. 
Singer Cz, en G. Griffioen.

De leiding dezer bijeenkomst werd waar-
genomen door den heer Zandbergen.
Aan de orde wordt gesteld: 1e. Of tot 
oprichting van een hengelvereniging zou 
worden besloten. Ieder der aanwezigen was 
hiervoor, zo dat de oprichting een feit was. 
2e. Aan de vereniging een naam te geven. 
Na vele geopperde namen werd met alge-
mene stemmen besloten de vereniging de 
naam “De Dobber” te geven.

Dit zijn de eerste regels van de aller-
eerste notulen van “De Dobber”in 
1937, dat is al een hele tijd geleden. 
De vereniging werd op 28 september dat 
jaar opgericht en startte met 15 leden. 
Het eerste bestuur werd gevormd door 
de heren Doef, Griffioen en Zandbergen. 

Het domein van “De Dobber” is de 
Oosterput, ontstaan na afgraving van 
grond die werd gebruikt voor de dijk-
verzwaring na een zware storm in 1916. 
Er was ook een Westerput, die is 
gedempt met huisvuil. Later is daar park-
je “De Put” aangelegd. De beide put-
ten zijn dus gebruikt voor de recreatie. 
Wist u trouwens dat ze Brouwers-putten 
genoemd werden?
 
Het heeft niets met bier te maken, het komt 
omdat het land waar de beide putten uitge-
graven zijn, voor 1918 eigendom was van 

Jan Brouwer Dz. een welvarende boer zon-
der kinderen, gehuwd met Grietje Boeder. 
De familie Boeder bezat veel bun-
ders land ten oosten van de “put-
tenbrouwer”, tot aan de Weedsloot en 
ten zuiden daarvan, over de Knokkel. 
Het is maar dat je het weet.

Inmiddels is het 50-jarig bestaan ook 
alweer een hele tijd geleden gevierd. 
Dat was op 28 september 1987. Er stond 
toentertijd een foto in “De Andijker” 
van het bestuur en enkele leden. 
In september 2017 bestaat  HSV De 
Dobber alweer 80 jaar. 

Kijkt u ook eens op 
www.visputandijk.nl

Op deze foto zien wij Jan Greydanus die in onze visput een flinke karper aan 
de haak wist te slaan. De van oorsprong uit Friesland (Boxum) afkomstige Jan 
was een regelmatige bezoeker van de visput. Hij overleed veel te vroeg op 
de leeftijd van bijna 63 jaar. 

De geschiedenis van HSV “De Dobber”


