
Het zwembad is nog maar net 
gesloten maar de ‘groen en 
techniek’-vrijwilligers zijn al-
weer druk in de weer. Afgelo-
pen zaterdag werd de start ge-
maakt met wat misschien wel 
de grootste uitdaging wordt 
voor de vrijwilligersclub. Hon-
derden meters tegelwerk werd 
met handwerk verwijderd om 
graafwerk mogelijk te maken.

Oplossen lekkage
Het zwembad kampt al een paar 
jaar met forse lekkage van zwem-
water. Na diverse noodreparaties 
heeft De Weid besloten dat dit nu 
grondig moet worden aangepakt. 
Hiervoor wordt het 25 meter bad 
rondom geheel vrij gegraven tot 
een meter of twee diep. 

“Een megaklus” zeggen de vrij-

willigers. “We vervangen alle 
persleidingen van zowel toevoer-
als afvoer. Omdat alles open ligt 

vernieuwen we meteen de drai-
nage die immers ook al ruim een 
kwart eeuw zijn werk doet”. Aan-

staande vrijdag worden de speci-
ale drukleidingen via de firma 
Agrotheek bij het bad afgeleverd. 

“Zaterdagochtend om 07.30 uur 
start onze ploeg met graven. Om-
wonenden zullen voor wat ru-
moer zeker wel begrip hebben”.

Eigendomsoverdracht
Intussen is het bestuur van De 
Weid nog druk met de gemeente 
Medemblik om de laatste puntjes 
in het koopcontract van het 
zwembad te regelen. “Medemblik 
wil de eigendom al langer over 
dragen. Voor de contractvorming 
is de nodige tijd genomen. Als we 
de laatste plooien glad strijken 
komt burgemeester Streng aan-
staande vrijdagavond -tijdens 
onze vrijwilligersborrel- namens 
de gemeente het koopcontract 
tekenen”. 

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl
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Start megaklus Zwembad De Weid

‘Een paar ton aan betontegels werd verplaatst afgelopen zaterdag’. Foto: aangeleverd

Kermis in Andijk 4.0

Vrijdag de dertiende oktober is 
de aftrap van de kermis in Andijk. 
Kinderen die overdag verkleed 

komen, maakt niet uit hoe, kun-
nen bij de draaiende attracties 2 
ritten krijgen voor 2,50. 

Als de kleinere kinderen naar bed 
zijn is er vanaf 19.30 t/m 21.30 
uur een Halloween/spookavond. 

Op deze avond lopen een paar 
spoken rond op het kermisterrein 
bij sporthal de Klamp. Kinderen 

onder de 16 jaar op deze avond 
met begeleiding! De kermis 
duurt t/m zondag 15 oktober.

Foto’s uit het archief van de Andijker. PL/De Andijker Kermis Andijk van 13 t/m 15 oktober.

Spinrag
Vaak zie je het niet maar als fietser 
of bezorger van bladen loop je er 
wel eens pardoes in. Veel mensen 
krijgen daar de kriebels van.
De laatste dagen is het heerlijk 
rustig weer en mist zet zich 
zichtbaar af op het groen en 
spinnenweb. De parels hangen dik 
aan de draden en maken spinrag 
goed zichtbaar. Kijk daar maar 
eens met bewondering naar: een 
kunstwerk van zo’n klein beestje.
Douwe Greydanus.
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Woorden van Jezus (17) 

Toen kwam Petrus bij Hem en 
zeide: Here, hoeveel maal zal 
mijn broeder tegen mij zondi-
gen en moet ik hem vergeven? 
22 Tot zevenmaal toe? Jezus 
zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot 
zevenmaal toe, maar tot ze-
ventig maal zevenmaal. 23 
Daarom is het Koninkrijk der 
hemelen te vergelijken met een 
koning, die afrekening wilde 
houden met zijn slaven. Mat-
teus 18:21-23 Nu is het Petrus 
die erover begint. De leerlin-
gen hebben ondertussen wel 
begrepen dat vergeven een 
onderdeel is van het konink-
rijk van God. Zonder verge-
ving te ontvangen kun je er 
niet binnenkomen, dat staat 
vast. Maar om in dat konink-
rijk te mogen blijven, moet je 
zelf ook leren te vergeven. En 
op dat punt is Petrus nu aan-
gekomen. “Heer, ik wil wel le-
ren om te vergeven, maar daar 
heb ik Uw hulp bij nodig. 
Vertel me nu eens hoe vaak ik 
moet vergeven? Als ik U zo 
langzamer-hand een beetje 
ken is dat vast meer dan één 
maal”. En aarzelend zegt Pe-
trus dan: “misschien wel ze-
ven maal?” Jezus glimlacht om 
het verbouwereerde gezicht 
van Petrus. ‘Nee Petrus, niet 
zevenmaal... dat kun je op je 
vingers natellen. Bij de vijfde 
keer kun je bedenken dat er 
nu wel gauw een eind zal ko-
men aan je lankmoedigheid. 
Dat je broeder of zuster erg 
goed op moet passen, want je 
incasseringvermogen begint 
te wankelen. Je geduld raakt 
op. Nee Petrus, niet zeven-
maal, maar zeventig maal ze-
ven maal. Dan raak je de tel 
kwijt. Bij de honderdachten-
dertigste keer geef je het tellen 
op. Je kunt het niet meer bij-
houden. Het is ontelbaar. On-
eindig vaak. Zo vergeeft de 
Vader. Een geweldige grote 
schuld vergeeft Hij zo maar, 
zonder er iets voor terug te 
vragen, omdat Hij een verge-
vend God is. Maar Petrus, Ik 
zal je een verhaal vertellen.  
Dan volgt het verhaal over de 
dienaar die al zijn schuld werd 
kwijtgescholden door de ko-
ning, maar die zijn mededie-
naar bij de keel greep en eiste 
dat hij zijn kleine som geld 
direct terugbetaalde. Toen dat 
niet lukte liet hij hem in de 
gevangenis liet gooien. Dit 
grote onrecht liet de koning 
niet koud en hij liet de dienaar 
terughalen. Zijn schuld werd 
uiteindelijk NIET vergeven. 
Een ernstig verhaal met een 
slechte afloop. Dus... vergeven 
hoort bij het leven in het ko-
ninkrijk van God. Gebed: 
Heer, opnieuw vertelt U ons 
hoe belangrijk het is om bezig 
te zijn met het proces van ver-
geving. Ook al kunnen wij 
daar soms maar kleine stapjes 
in zetten. U ziet de bereidheid 
in ons hart om het te leren. 
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

TONEELVERENIGING KNA VRAAGT 
GRAAG JULLIE EN UW AANDACHT!! 
Koning Blaziwir van Soppolonië houdt erg van bellenblazen, 
maar de sop raakt op.
En dan wordt de voorraad zeepsop ook nog eens gestolen! Zit 
Koningin Viesuela van Prutterije achter deze diefstal of heeft 

zij het te druk met het trainen voor het WK Gewichthef-
fen?

Komen jullie kijken hoe dit afloopt? 
Kom op zaterdag 21 oktober om 16.00 uur of om 

19.00 uur naar Dorpshuis Centrum aan Sport-
laan 1 te Andijk. 

Entreekosten zijn € 4,50 tot en met 12 
jaar en € 3,50 vanaf 13 jaar. 

We hebben ook een superleuke 
verloting na de voorstelling! 
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Vlnr Wim Jansen, Peter Visser (uit Oostwoud), Dick Minnes en  
Piet Tjem Rusting. Foto: aangeleverd.

Molenpop in Wervershoof. Foto: KD/De Andijker

De jubileumtas.

Straatcomité Steenpoorte-
straat bestaat 30 jaar

Langs de weg...
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Het heeft ons goed gedaan te merken dat zo velen onze moeder, 
oma en oma Swart

Jo Swart - Dijkstra
een warm hart toe hebben gedragen.
Voor dit medeleven betuigen wij u onze oprechte dank.

 Kinderen, klein- en
 achterkleinkinderen

Andijk, september 2017

Lieve Jasper,

 Nooit meer iets van je horen
Nooit meer iets van je zien

Niet in dit leven
In het hiernamaals misschien

In ons hart blijven we je dragen
In ons hart blijf je bestaan

Ja, van dat plekje in ons hart
Daar komt niemand meer aan

19-12-2002            29-09-2008

Na het onverwacht overlijden van mijn lieve man, 
onze onvergetelijke vader, schoonvader en lieve opa

Wim Veldhuizen
zijn we geraakt door de grote belangstelling tijdens 

de condoleance en bij de afscheidsdienst. 
Bedankt voor uw komst, voor de vele kaarten met troostende 

woorden van herinnering, gedichten en de bloemen.
Dit geeft ons veel steun en troost.

   Alie
   Rick en Linda, Jordy, Sem 
   kinderen en kleinkinderen van Alie

OPENING 
TUINCENTRUM!

Aankomende zaterdag, 30 september, 
opent Tuincentrum De Weet haar deuren.
U bent van harte welkom om dan, of in de komende periode 
een kijkje te komen nemen in onze vernieuwde winkel op het 
Hornpad in Andijk. Nieuw in ons assortiment zijn; bloemen, 
kamerplanten en decoratieartikelen.

Als openingsactie heeft u de komende week 50% korting op 
de diverse soorten vaste tuinplanten! Er zijn nu onder andere 
veel bloembollen, pompoenen, violen en cadeauartikelen te 
verkrijgen. 

U vindt bij ons ook een outlettafel 
waar alle potten en manden halve prijs zijn.

We zijn woensdag t/m zaterdag open 
van 9.30 uur tot 17.00 uur. We zien u graag!

Vier Westfriezen  (3 uit Andijk en 
één uit Oostwoud) zijn op motor-
reis geweest naar de Himalaya. 
Het is een hele bijzondere reis 

geweest. Op de terugweg hebben 
ze nog de Taj Mahal bezocht. Af-
gelopen zondag zijn ze weer op 
Schiphol aangekomen.

Het fenomeen burendag bestaat 
in de Notaris Steenpoortestraat 
al heel lang. Afgelopen zondag 24 
september organiseerde het co-
mité voor de 30e keer het jaar-
lijkse Straatfeest. Na eerst wat 
mist in de ochtend werd het een 
heerlijke zonnige dag. Het jubile-

um werd bescheiden sportief ge-
vierd met veel gepuzzel. Zo kon 
het gebeuren dat u veel groen ge-
kleurde rugzakjes op een fiets 
kon spotten richting het Keetje. 
Waar men na een heerlijk stuk 
appeltaart en koffie een rondlei-
ding kreeg over het terrein en 
veel te weten kwam over de zorg-
boerderij. Al puzzelend vervolg-
de men de weg naar Enkhuizen 
waar de inhoud van de rugtas 
werd genuttigd. 

De kinderen konden zich hierna 
uitleven in de speeltuin terwijl de 
‘ouderen’ een wandeltocht maak-
ten door historisch Enkhuizen 
waar ze ook nog diverse vragen 
moesten beantwoorden. Op de 
terugweg was er nog een stop bij 
IJgenweis in het Streekbos voor 
een patatje en aan het einde van 
dag kwam men weer tevreden 
thuis in het vertrouwde “Buurtje”.

Motorreis Himalaya



SLIPCURUS EN DE 50 PLUS BEURS

Zaterdag 23 september vertrok ik ’s-morgens vroeg naar Utrecht, 
rechtop in de auto, niet te ver van het stuur, zodat je goed de rem 
in kan trappen als dat nodig is en de gordel goed aangesnoerd. We 
hadden die vrijdag tijdens ons personeelsuitje een slipcursus gedaan 
(echt een aanrader) en dan ben je je weer iets bewuster van wat 
er allemaal kan gebeuren. Het was erg rustig op de weg, dus een 
relaxed ritje naar de Jaarbeurs. 
Hier was geen sprake van rust, maar een gezellige drukke dag 
waarop ik heel veel verschillende mensen heb gesproken, die heel 
veel verschillende vragen hadden. Door de Koninklijke Notariële 
Beroepsorganisatie (KNB), waar alle notarissen lid van zijn, was een 
stand neergezet waar iedereen vragen kon stellen, of kon luisteren 
naar lezingen. Best lekker om tijdens zo’n beurs even rustig te kun-
nen zitten en luisteren naar wat de notaris te vertellen heeft. 

Voor de notarissen was het hard werken, want er waren opvallend 
veel vragen. Dan blijkt maar weer dat toch ieders leef- en familiesi-
tuatie weer anders is. Naast vragen over testamenten, was er veel 
interesse voor de lezingen over het levenstestament. Doordat er de 
afgelopen jaren veel in kranten en tijdschriften over het levenstes-
tament is geschreven, is de bekendheid hierover flink toegenomen. 
Men wil zelf de regie in handen houden op het gebied van financiën 
en medische zaken. Het was leuk, dat tijdens mijn lezing over het 
levenstestament een huisarts opmerkte 
dat zij het zeer waardeerde om in een 
officiële akte op schrift te hebben wie er 
recht van spreken heeft.

GRATIS INLOOP: 
Let op donderdag 28/9 alleen 
’s-avonds van 19.00-17.00 uur 
Andijk. 
Dinsdag 3 oktober Benningbroek 
van 9-17 en 19-21 uur. 

Happy Meals
Inmiddels is de gemeente-

raad weer ontwaakt uit zijn 
zomerslaap en  blijken ook 
in Medemblik de jaren van 
bezuinigen voorbij, en kun-
nen we het gemeenschaps-

geld weer laten rollen.  In dat 
uitgeven van gemeenschaps-
geld zijn we terughoudend. 
De afweging is vooral, wie 

betaald en wie profiteert. Zo 
is een zwembad een voor-
ziening waar veel mensen 

gebruik van kunnen maken, 
goed voor gezond leven, 

veiligheid (leren zwemmen), 
recreatief, dus doen. Wel een 

grote lening (7,1 miljoen) 
en een jaarlijkse subsidie 

van ca. 10 euro per inwoner, 
zeg maar 40 euro voor een 
gemiddeld gezinnetje, ofwel 
ca.10 Happy Meals bij Mc. 
Donalds minder.   Musea in 

stand houden is verdedigbaar 
en er is mee te leven. Maar 
alleen de drie noodlijdende 
musea in Medemblik slok-
ken in 2018 ca. 20 euro per 
inwoner op als impuls om 
ze te redden en dan nog 
jaarlijks ca. 10 euro. (ca. 

30 Happy Meals voor ons 
gezinnetje). Daar hebben we 

al een behoorlijk dilemma, 
maar Medemblik op merites 

beoordeeld  is al niet alles 
tegelijk (onze mening) en 

zonder het Bakkerij Museum, 
Stoom Museum, Kasteel 
Radboud, en de Museum 
Stoomtram, is er weinig 

meer te zoeken. Andijk komt 
weinig in de begroting voor, 
maar onze actieve vrijwil-

ligers hebben grote plannen 
(en aan de bel getrokken) 

voor het Poldermuseum wat 
ook uniek is en waar Andijk 
trots op is,  en dient dus ook 

te resulteren in een paar 
Happy meals minder voor 
alle Medemblikkers.  Een 
apart verhaal is het open-

baar groen, Daar is veel over 
te zeggen en ook te klagen 

(mogelijk andere keer meer), 
nu stellen we hier alleen 

even, ter uwer bewustma-
king, dat dit per persoon 

bijna 100  euro kost. Voor dat 
gezinnetje dus 400 euro ofwel 

ca. 100 Happy Meals. 
P. Groot

Piet Groot

Yvonne de Vries (l) en Monique Vroegop. Foto: aangeleverd

Op donderdag 21 september 
hadden we de provinciale regio-
dag, dit is een ontmoetingsdag 
voor alle bestuursleden die onder 
onze regio vallen, hiervan waren 
36 leden aanwezig, de ontmoe-
ting vond plaats in het museum 
van Annet Mantel in Andijk.
We werden hartelijk welkom ge-
heten met koffie en gebak.

Engelien Vrieze was aanwezig 
namens het provinciaal bestuur.
Ria Voorthuizen deed als voorzit-
ter het openingswoord en vertel-
de de aanwezige het een en ander 
over Andijk, als je dat zo hoort 
heeft Andijk veel te bieden.

Hierna kwam Wil Gorter van het 
hoedenmuseum “zet’m op”aan 
het woord, Wil kan verschrikke-
lijk mooi vertellen over haar ver-

zameling hoeden en petten.
Om 12.00 uur stond er een heer-
lijke uitgebreide lunch voor ons 
klaar.
Na de lunch kreeg Annet Mantel 
het woord, zij geeft lezingen over 
het werk van haar broer Marius 
van Dokkum, zij heeft daar een 
doorlopende expositie met al het 
werk dat Marius maakt, hij heeft 
veel schilderijen gemaakt zoals 
portretten, stillevens en hilari-
sche voorstellingen van vooral 
oudere mensen, maar hij heeft 
ook kinderboeken geschreven 
met prachtige tekeningen, de 
boeken gaan over Opa Jan en zijn 
scheve huisje, na afloop kreeg ie-
dereen de mogelijkheid om alles 
te bekijken.

Het was een geslaagde dag waar 
we allen van genoten hebben.

Bestuursleden in de expositieruimte De Mantel. Foto aangeleverd

Vrouwen van nu afd. Andijk-Oost

Schaatstrainingsgroep geeft cli-
nics op 30 september 2017 van 
14.00 tot 16.00 uur op ijsbaan de 
Westfries. Je kunt onze trainin-
gen dan ervaren. We hebben 
aandacht voor techniek, conditie, 
jeugd, langebaan, marathon en 
toerschaatsen. Is het iets voor 
jou? Je bent welkom! De entree is 
zaterdag 30 september maar € 
1,-. Deelname aan de clinic is gra-
tis. 

Schaatstrainingsgroep (STG) So-
lid Aqua start 2 oktober 2017 
weer met de trainingen op het ijs 
van kunstijsbaan De Westfries in 
Hoorn. Jeugdleden die al een 
beetje kunnen schaatsen (bijv. 
geleerd bij het jeugdschaatsen via 
de ijsclub), zijn welkom bij STG 
Solid Aqua om met plezier beter 
te leren schaatsen. Je kunt vanaf 
2 oktober 2017 op het ijs trainen 
op maandag- en woensdagavond 
van 18.00 tot 19.15 uur. 

Als de ijsbaan dicht gaat in maart, 
kun je meedoen met de training 
(schaatsen gerelateerde oefenin-

gen) op de landijsbaan in Hoog-
karspel en de fietstraining op 
vrijdagavond startend vanaf De 
Sluis in Hoogkarspel. 

We hebben trainingen voor de 
leeftijdscategorie van 8 tot 88, 
voor wedstrijdrijders en recrean-
ten.  Zie voor meer informatie 
www.solidaqua.nl of mail sale-
denadm@gmail.com. We hebben 
ook een Facebook pagina: STG 
Solid Aqua. 

Je mag je aanmelden voor een 
gratis proeftraining bij saleden-
adm@gmail.com. Je hoort dan 
wanneer dit mogelijk is. Je mag je 
individueel aanmelden of met 
een groepje. 

Schaatsen met plezier! = Schaat-
sen bij schaatstrainingsgroep So-
lid Aqua.
Andere activiteiten van de zeer 
actieve vereniging Solid Aqua:
Duintraining – Streekbostraining 
– ATB weekend Ardenne – eigen 
selectie: Team Solid Aqua - 
jeugdkamp                                                                                                                          

Schaatsen met plezier!

De herfst kleurt nog mooier met de 
producten uit Israël. 

Laat je verrassen en kom kijken bij:

Marleen den Boer, 
Middenweg 33, 1619 BM Andijk

Woensdag 4 oktober 
van 10.00 tot 16.00 uur

Gratis een leuk cadeau voor jou 
bij aankoop vanaf €25,00.
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Yvonne de Vries is afgelopen 
week één van de 38 winnaars in 
Nederland geworden voor de 
film première van “Alles voor el-
kaar “.

Tijdens de actie weken (een aan-
tal weken geleden) konden klan-
ten bij aankoop van 2  NI-
VEA producten bij alle DA win-
kels een actie kaart invullen, 

waarbij de klant kans kon maken 
op één van de 38 kaarten die lan-
delijk werden verloot.
Tijdens de trekking kwam Yvon-
ne de Vries als één van de win-
naars uit de bus.

Yvonne gefeliciteerd met je prijs, 
en heel veel plezier op de rode 
loper op 11 oktober in Hilver-
sum.

DA Drogisterij Vroegop 
geeft première kaartje weg

Pedicure Praktijk
Wilt u uw voeten laten verzorgen in mijn praktijk 
of kunt u moeilijk het huis uit? Ik kom graag naar u toe. 

U kunt bellen voor een afspraak naar 06 28 48 68 94. 
Woensdag t/m vrijdag geopend.

Met vriendelijke groet, Ursula

Elzenbaan 76, 1602 RD Enkhuizen



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 

 

 

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

• 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

In Hoorn woont een bijzondere 
groep alleenstaande minderja-
rige vluchtelingen (AMV’s). 
Henk de Vries, groepsleider: 
“Deze kinderen zijn na een 
lange en vaak heftige reis, in 
Nederland aangekomen zonder 
ouders.” Parlan begeleidt ze 
naar zelfstandigheid en hierbij 
hoort ook een vakantiebaan!

Melissa Houtsnee van Werk-
Saam, is de samenwerking aange-
gaan met Select Uitzendbureau 
en heeft hen  in contact gebracht 
met het Jongerenloket en Parlan 
Jeugdhulp Noord Holland Noord. 

Door het benaderen van werkge-
vers in de regio en tevens het 
vervoer te organiseren hebben 20 
jongeren oer-Hollandse werker-
varing op kunnen doen door 
pruimen te plukken, bloembollen 
te sorteren en paprika te snijden. 

“Door de verbinding te 
leggen is er een mooi 

resultaat bereikt.”

John Overgaag is als directeur 
van Select, maatschappelijk be-
trokken bij meerdere Social Re-
turn projecten. “Het verschil in 
cultuur en ervaring mag geen re-
den zijn om deze jongeren op de 
bank te laten zitten. Wij kijken 
niet naar leeftijd of nationaliteit, 
want voor iedereen die op zoek is 

naar een baan en de wil heeft om 
te werken, kunnen we iets bete-
kenen.” En dit geldt ook voor deze 
vakantiekrachten!

Bij Interpack West-Friesland, een 
verpakkingsbedrijf, konden een 

zestal jongeren aan de slag voor 
het verpakken van voer voor bui-
tenvogels en andere producten 
met een agrarische oorsprong 
zoals bloembollen, plantuien, 
zaad en zakjes potgrond. 

Adri Beerepoot, als regionaal on-
dernemer betrokken bij de lokale 
samenleving, is tevreden over de 
inzet van de jongeren. Ze mogen 
volgend jaar zomer weer rekenen 
op een vakantiebaantje in Andijk.
                                                    

Voor meer informatie:
Select Uitzendbureau 
(088) 11 87 200 
WerkSaam Westfriesland 
(0229) 25 87 58 
Interpack Andijk 
(0228) 59 33 05  

Minderjarige vluchtelingen doen vakantiewerk

Yonas Zemichael Mokonen & Justyna Wojtala aan de slag bij Interpack in Andijk. Foto: KD/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

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

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

naar 0228 59 16 13, 
mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Speelgoed
Toys & More

www.toysenmore.nl •  06-30255550

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

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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



 

Wist u dat...

... ... de amaryllisbollen-actie 

van het Andijks Gemengd Koor 

in week 42  gaat starten?

... Toneelvereniging KNA een 

advertentie in deze Andijker 

heeft geplaatst, speciaal voor 

de kinderen?

... Christiaan Klopper en 

Jasmijn Lagerweij 

morgen gaan trouwen 

in Apeldoorn?

... het straatcomité van de 

Steenpoortestraat weer een 

hele leuke dag had georgani-

seerd afgelopen zondag?

… er automobilisten zijn die 

fietsers inhalen op de brug 

van de Middenweg/Kleingouw 

en dan op de linkerhelft van de 

weg komen?

... dat niet handig is wanneer 

er tegenliggers komen?

… de kermis in Andijk begint 

op vrijdag 13 oktober?

… berichten van gevonden en 

en verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Andijker kermisfoto’s van 

minimaal 1 mb naar 

info@andijker gemaild 

kunnen worden?

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

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

selhof team ontvangt u graag.

C.J. Smeenk verhuist op 
30 september naar: 

Sorghvlietlaan 58, 1619 XC Andijk

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

Bloemen mooie Lisianthus
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

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

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

Natuurliefhebbers kunnen zon-
dag 1 oktober o.l.v. IVN-gidsen 
een rondwandeling maken door 
het terrein van het Staatsbosbe-
heer ten noorden van Groote-
broek. 
Voor deze gelegenheid speciaal 
geopend.
Verzamelen om 14.00 uur bij het 
hek van SBB-terrein aan de Dijk-
graaf Grootweg / Grootslagweg 9 
te Andijk. De excursie is gratis en 
duurt zo’n anderhalf uur. 
In verband met de begroeiing 
worden deelnemers aangeraden 
een lange broek en stevig, water-
dicht schoeisel te dragen.

Gewoonlijk is dit natuurgebied 
niet geopend voor het publiek. 
Het Zanddepot ligt midden in de 
kleipolder en heeft een afwijken-
de flora en fauna tov de omge-
ving.  Tijdens de verkaveling in de 
jaren ’70 was het een zandopslag-
plaats voor wegen die werden 
aangelegd. Nu een natte cel met 
rietvelden, plas-drasgebied en 
omsloten door bos. Het hele jaar 
door zijn er gewone, maar ook 
bijzondere soorten paddenstoe-
len te vinden. Zoals deze Zwavel-
zwam, een sterk geurende grote 
zwam die voorkeur voor gezonde 
bomen heeft.

Herfst in het Zanddepot

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

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

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

Zwavelwam op wilg. Foto: Toos Brink

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Gidsen van IVN West-Friesland 
verzorgen zondag 1 oktober een 
rondleiding op het Wonderpad 
voor mensen met een visuele be-
perking.
De IVNers die deze wandeling 
hebben ontwikkeld benadrukken 
dat het ook een aanrader is voor 
zienden die eens op een andere 
manier de natuur willen beleven. 
Wat te denken van het voelen van 
diverse boomschorsen en ruiken 
aan verschillende soorten bes-
sen? De rondleiding staat stil bij 
kastanjes, bladvormen en insec-
ten en vooral de herfstgeur van 
het bos.
De route is gemarkeerd met ge-
nummerde paaltjes met een witte 
bovenkant. De rondleiding be-
gint om 14.00 uur bij het IVN 
vanuit het Streekbos Paviljoen, 
Veilingweg 21a te Bovenkarspel. 

Aanspreekpunt voor informatie 
en opgave is Irene Eekhout, 06 
15614849.

Reptielen als huisdier 
Dezelfde zondagmiddag 1 okto-
ber zijn er vanaf 14.00 uur ook 
reptielen op bezoek bij IVN in 
het Streekbos Paviljoen. Iedereen 
is welkom om enkele schildpad-
den en agamen te bekijken en aan 
te raken. Een beetje prehistorisch 
zijn ze wel. Mychiel Cornelissen 
staat paraat om boeiend over zijn 
koudbloedige agamen en schild-
padden te vertellen en geeft in-
formatie over de verzorging van 
deze dieren. 
Deelnemers van de Wonderpad-
wandeling kunnen uiteraard deze 
gelegenheid aangrijpen om baar-
dagamen en schildpadden te voe-
len. 

Wonderpad  -   Wandelroute voor 
mensen met een visuele beperking

Wonderpad. Foto: Toos Brink

Vorige week werd er een molen geplaatst in polder Het Grootslag. Foto: KD/De Andijker

Langs de weg...
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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

Zaterdag 30 september 15.30 
uur: Dopen.
Zondag 1 oktober 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorgangers 
van groep Zwaagdijk.
Thema: “Keer om!”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering. 
*Overleden: Cees Kreuk. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*Met dankbaarheid kijken 
wij terug op het afscheid van 
de pastores. Eerst een hele 
mooie viering met als thema: 
Verbondenheid, dankbaar-
heid en herinneringen. Daarna 
gezellig samenzijn in Sarto. Daar 
kon ieder persoonlijk afscheid 
nemen. Ceremoniemeester Piet 
Ligthart had zelfs een prachtig 
lied gemaakt.
We kunnen terugzien op een 
waardig afscheid. 

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
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, 30 of 40 km., start 9.00-9.30 uur, 

VVW, Theo Koomenlaan 7 Wervershoof
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, 

entree € 7,50
Woensdag 29 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 

DECEMBER
Zondag 3 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 12 december
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 13 december
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 15 december
• KBO, Kerstmiddag m.m.v The Dutch Vocals, Sarto 13.30 uur. 
Zondag 17 december
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 19 december 
• KVG, Sarto, 18.00 uur kerstavond
Dinsdag 19 december        

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

Oud papier  Zaterdag 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  20 oktober, 17 november 

en 15 december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Deze biljartmiddag is min of 
meer niet zo wij allebei wens-
ten m.a.w. we probeerden alle 
twee naar ons vermogen op 
biljartgebied te vervolmaken. 
Dit gelukte ons beide gedeel-
telijk, zowel C.J. Verhoogt als 
G.P. Grent zagen geen kans 
om tot een zekere hoogte te 
komen, maar we gingen niet-
temin vrolijk huiswaarts vanuit 
café de Welkomst te Onderdijk 
waar het op biljartgebied goed 
toeven is. 

We moesten wel even wennen 
want er waren nieuwe biljart-

lakens opgekomen, maar dat 
zullen wij als prof geen enkele 
moeite mee hebben volgende 
keer, laat het wat grootspraak 
zijn van mijn kant en dat moet 
kunnen. De einduitslag van 
deze gezellige en sfeervolle 
biljartmiddag was vijf punten 
voor C.J. Verhoogt en vijf pun-
ten voor G.P. Grent, de buit 
werd dus broederlijk gedeeld, 
over en sluiten.

De slotzin is: “Je kunt geen posi-
tief leven leiden 
met negatieve 
gedachten.”

Kerkdiensten, zondag 1 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. K. Goverts te Dordrecht, Israëlzondag

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 Pastor Gert Scholten Avondmaal
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Zwaagdijk, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg            de aloude woorden  8

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

De plaatselijke Raad van Kerken 
organiseerde in het kader van de 
Vredesweek op woensdag 20 sep-
tember in de RK Parochiekerk 
van Andijk een avond met als 
thema de Islam.
Pastor Suidgeest opende als 
voorzitter deze avond in de kleine 
en gezellige zaal van de kerk en 
gaf dhr. Edwin Ruigrok die ver-
bonden is aan vredesorganisatie 
Pax het woord. Hij heeft in di-
verse moslimlanden gewoond en 
gewerkt zoals Jemen, Ruwanda, 
Zuid Soedan en zelfs 10 jaar in 
Zuid Afrika bij de Bosjesmannen. 
Het werd een inhoudelijke dis-
cussie omdat verschillende aan-
wezigen studie van de Islam ge-
maakt hadden

Ruigrok hield ons voor, wees niet 
bang voor de Islam, heb geen 
angst en blijf in gesprek. Ook in 
de koran is liefde de universele 
kracht. Heb liefde voor je naaste. 
De koran niet gebruiken voor 
aanslagen. . Er waren vele goden 
in de stammencultuur waarvan 
Allah de belangrijkste.  Als je vol-
gens Ruigrok de koran vertaald is 
het best een mooi boek. De laat-
ste 100 jaar is de Islam wereld 
wijd enorm gegroeid. Door het 
wegvallen van vaste structuren 
en machtsverhoudingen ge-

steund door een uitzichtloze toe-
komst speciaal voor jongeren 
heeft de geradicaliseerde IS zich 
ontwikkeld.
IS wordt bij moslims afgekeurd 
en is een vijand van de Islam.

Er zijn vele stromingen binnen de 
Islam waarvan een grote groep 
Soennieten (90%) en Sjiíeten 
(10%). Het negatieve van de Islam 
kan volgens Ruigrok het beste di-
plomatiek bestreden worden, 
want militair is lastig vanwege de 
vele trauma’s welke het gevolg 
zijn. Een moslim moet altijd aan 
vijf voorwaarden voldoen: 1e God 
is 1 en Mohammed is 2
2e vijf  keer per dag gebed met 
gezicht naar Mekka.
3e één maand vasten
4e geld en voedsel voor de armen
5e Een keer naar Mekka.
Ruigrok hoopt dat er in Irak een 
burgerstrijd voorkomen kan wor-
den want dan ontstaan er claims 
op landen en grenzen.

Pastor Suidgeest dankt de aanwe-
zigen voor hun komst en de inlei-
der voor zijn informatieve en 
openhartige inbreng en spreekt 
zijn droom uit dat we in vrede 
verder kunnen leven.
Raad van Kerken: Andijk, Wer-
vershoof, Zwaagdijk.

Verslag Vredesweek 2017 
“De kracht van verbeelding”

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

VERLOREN
Zondag 24 september 

heb ik mijn Reversspeld in 
de omgeving RK kerk/

Sarto verloren.
Deze bestaat uit een 

gouden vijfje en 
metalen speld.

Thea Bakker 591964.
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 • 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

Muziekscholen MOW en SMS 
organiseerden met de vrijwilli-
gers van de Schoof het event 
Muziek doet er toe. Dat resul-
teerde in een muziekmiddag  
waar een breed scala van muziek 
werd aangeboden. 
Het programma werd geopend 
door muziekvereniging St. Caeci-
lia, dat nu eens ander repertoire 
kon brengen. En dat deed ze. 
Dansschool  Moves uit Opper-
does nam daarna het podium 
over. Eerst werden ingestudeerde 
dansen met veel inzet en enthou-
siasme gebracht. Het plezier 
spatte er van af. Als extraatje  
werd er even een workshop geor-
ganiseerd. Veel jongeren uit het 
publiek deden daar graag aan 
mee. Daarna iets heel anders, 
maar zeer de moeite waard, Be-
lano, het senioren orkest van 
MOW-SMS. Zij speelden muziek 

van Mozart tot Kleschmanmu-
ziek, jiddische muziek van een 
lach en een traan.
Toen mocht Hedwig Brieffies het 
podium op. In een toespraak van 
Cor Gorter, voorzitter MOW, 
werd zij gehuldigd als Veelbelo-
vend Talent. Dat ze dat verdiende 
liet ze daarna horen. We horen 
nog van haar.

Na de pauze iets heel anders. Het 
podium werd in beslag genomen 
door de slagwerkgroep “De Sla 
om Westfriesland. Een geweldige 
show met licht en veel geluid. Fijn 
dat de Schoof goed geïsoleerd is.     
De afsluiting werd verzorgd door 
Big Band L-star, uit Hoogwoud. 
Lekker als je zo muziek kunt ma-
ken. Een prachtige muziekmid-
dag, goed in het licht en geluid  
gezet door DML. Er werd gezegd 
tot volgend jaar  

Veel jongeren deden graag mee aan de workshop. Foto aangeleverd

Muziek doet er toe

Binnenkort is er weer kermis in Andijk, door-
gaans een vermakelijk volksfeest voor jong en 
oud. Tot onze schrik werden we recent gecon-
fronteerd met het bijkomende thema “Hal-
loween” met bijgaand een afschrikwekkende 
bloederige foto in de Andijker. Het karakter van 
dit Halloween feest is de laatste jaren veran-
derd. ‘Eerst waren het onschuldige pompoenen, 
nu gaan kinderen en ouderen gekleed in bizarre 
(horror) uitmonsteringen.’ De negatieve effec-
ten van zulke uitdossingen zijn wetenschappe-
lijk bewezen. Ze zouden variëren van leerpro-
blemen op school tot angststoornissen.

Volgens de aankondiging “barst de hel los in 
Andijk” met oa een tiental griezels die de kin-
deren de stuipen op het lijf jagen. “Je leven zal 
nooit meer hetzelfde zijn.” Hebben we het hier 
nog steeds over een volksfeest?!

Wij en onze kinderen worden daar niet echt 
vrolijk van. De normen en waarden die we als 
ouders en kind-vriendelijke-organisaties de kids 
mee willen geven komen in de verste verte niet 
overeen met deze “Fright Night”.
In onze ogen gaat het hier om spelen met de 
dood en de angst die jongelui niet opbouwt, 
maar afbreekt. Graag verwijzen we daarbij ook 
naar het EMOVO onderzoek 2015/2016 die hier 
in Noord Holland is gehouden. Hier zien we oa in 
terug dat; 42,9% zich eenzaam voelt, 36,1% zich 
weleens onveilig voelt, 19,9% psychisch onge-
zond is en 17,9% het afgelopen jaar wel eens 
aan zelfdoding heeft gedacht.

Hier steken we met de maatschappij veel geld 
en energie in en worden er oa programma’s ont-
wikkelt die de jongelui weghouden van dood en 
angst.)

Dan lijkt ons het promoten van een fright night 
ervaring contra-productief. Op diverse algeme-
ne forums is oa te lezen hoe mensen het afraden 
om fright nights te bezoeken. 
Hiermee vinden we dat de Kermis-organisatie 
gewaarschuwd is dat het te heftig kan zijn voor 
kinderen en jongeren. Ik denk dat de organisa-
tie te weinig notie heeft in hoeverre dit on-
schuldig lijkt te zijn. 
Los van bovenstaande feiten houden wij ons 
vanuit oa onze persoonlijke christelijke levens-
overtuiging liever verre van deze reële (geeste-
lijke) wereld. 
We hebben contact gezocht met de organisatie 
en vinden het jammer dat zij dit anders ziet en 
zo haar eigen gedachten heeft met het confron-
teren van de jongeren met dit negatief griezelf-
eest in Andijk. Het is weliswaar vrijblijvend om 
hier heen te gaan maar we vinden het niet ge-
tuigen van een gezonde smaak voor onze jonge-
ren/kinderen. 
Afijn, ik hoop dat jullie beseffen waar dit feest 
werkelijk voor staat en over gaat. 
“Het feest van de hel, inclusief angstaanjagen-
de griezels”; wij kennen leukere feesten…

Ook niet enthousiast over de Halloween-kermis 
in Andijk? Laat het weten aan de organisatie; 
info@autoscooter-vonck.nl tav Patrick Vonck.

Dit artikel is naast ondergetekenden ook na-
mens een aantal bezorgde ouders in Andijk. 
Daarnaast is oa de directie van de Kuyper- en 
Idenburgschool niet enthousiast over dit thema 
voor kinderen.

Fam. M.van Dokkum
Fam R. Drenth 
Fam. E. Winter 

Ingezonden
Kermis Andijk – angst of plezier?!
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Van 10 tot en met 16 september 
is er door vrijwilligers van het 
Prinses Beatrix Spierfonds gecol-
lecteerd in Andijk Samen hebben 
zij een prachtige opbrengst van € 
1.603,77 opgehaald voor weten-
schappelijk onderzoek naar 
spierziekten. “De inzet van onze 
vrijwilligers is onmisbaar. De col-
lectanten en donateurs maken 
mede mogelijk dat het fonds in 
het komende jaar meer onder-
zoek naar spierziekten kan finan-
cieren”, aldus Joanna van Dronge-

len, hoofd collecte- & vrijwilli-
gersorganisatie Prinses Beatrix 
Spierfonds. 

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, 
maar wilt u toch nog een bijdrage 
overmaken? Doneren kan ook via 
de online collectebus van het 
fonds. Ga naar www.prinses-
beatrixspierfonds.nl/collectebus 
en doneer een bedrag naar keuze 
voor wetenschappelijk onder-
zoek naar spierziekten.

Vrijwilligers in Andijk halen € 1.603,77 
op voor onderzoek naar spierziekten

Bij de Vrouwen van Nu in Cultu-
ra op de eerste avond na de zo-
merstop. We verwelkomen twee 
gasten en helaas is, deze zomer, 
ons oudste lid Mevrouw Joukje 
Swart op 100 jarige leeftijd over-
leden. Diana heeft een kleine in 
memoriam. We gedenken haar 
met een ogenblik stilte. Dan zijn 
we ook weer blij, dat Truus Ruiter 
er weer bij is. Zij werd door ex-
terne omstandigheden zwaar 
ziek op vakantie. Gelukkig gaat 
alles de goede kant weer op. 

Dan krijgt de Heer Carel de Jong 
het woord. Hij was jaren conser-
vator bij het Westfries museum 
in Hoorn. Aan de hand van en-
kele “borden” begint de heer de 
Jong zijn verhaal o.a. over de 
VOC. Een rijke tijd en eerst werd 

er porcelein voor de gegoede bur-
gerij met de zeeschepen ver-
voerd, maar later produceerden 
de Chinese en Japanse fabrieken 
ook voor het gewone volk. U kent 
het wel. Het zo genaamde thee-
kastje met servies bij diverse 
oma’s in huis. Dus veel exempla-
ren = weinig waard. Uiteraard 
gingen de Nederlanders ook aan 
de slag en dat wordt aardewerk. 
De Porceleinen Fles, Delfts aar-
dewerk met de hand geschilderd 
= kostbaar. Maar ook hier werden 
prints vervaardigd en op het aar-
dewerk geplakt en gebakken. Se-
rie werk. U raadt het al. De waar-
de vliegt naar beneden. Omdat er 
vaak weer een hang naar het ver-
leden is, zal er altijd wel handel in 
blijven, van rommelmarkt tot an-
tiquairs.

Na de pauze worden een aantal 
meegebracht objecten behan-
deld. Een fietsje uit de jaren 20/30 
en mooie houten kinder klomp-
jes. Beide door dezelfde man ge-
bruikt. De klompjes werden van 
perenhout gemaakt. Is wat zach-
ter van structuur, net als de hand-
grepen van o.a. de bedstede. Een 
domino spel van (varkens) been, 
een stukje kornalijn = deel van 
een suikerschep. Een kistje, bo-
venop ingelegd met speksteen 
werd gebruikt voor speelkaarten 
en fiches. Komt uit 1900. 
Een mijnwerkerslampje; Tsje-
chisch glas; een platelen (over)
potje om alleen maar mooi te zijn 
uit 1920, een koffie maat bekertje 
= een loodje, een tabakspennetje 
van massief zilver, alsook een 
priem en een mesje voor de boe-
ren van stand om mee te pronken 
als men een borreltje nam na af-
loop van het kerk bezoek. Het 
mooiste vond mijnheer de Jong 
een opwindbaar blikken speel-
goed roeibootje met het originele 
doosje.

Het oudste = een deel van een 
vuurstenen sikkel uit Sleeswijk 
Holstein ca. 1550 voor Chr. En 
gevonden in een nieuwe tuin in 
de Fruittuinen. Een zo gaan we 
rijk aan kennis weer naar huis en 
kijken uit naar onze doe-avond 
op 11 oktober.

Een aantal meegebrachte objecten. Foto aangeleverd

Is het Kunst of Kitsch


