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Pastor Jan Suidgeest: het is goed zo!
Op 15 oktober 2017 gaat Jan 
Suidgeest voor het laatst voor 
als pastor Suidgeest. Hij neemt 
in de kerk van Wervershoof 
afscheid om te gaan genieten van 
een meer dan verdiend emeri-
taat. Nog jaren na zijn pensi-
oengerechtigde leeftijd werkt hij 
door in de parochies van Andijk, 
Onderdijk en Wervershoof, staat 
hij heel veel mensen bij in heu-
gelijke en verdrietige momenten. 
Een man op wie wij kunnen bou-
wen, die altijd klaar staat voor 
zijn parochianen en dorpsgeno-
ten, 38 jaar lang. Tot 15 oktober 
aanstaande, dan is het voorbij.

Het is bijzonder leuk om hem 
bevestigend te horen antwoorden 
op de vraag hem te mogen inter-
viewen. Een innemende vriende-
lijke man, die enthousiast vertelt 
over zijn tijd in onze dorpen en 
over zijn naderend afscheid. 

En nu?, is de eerste vraag.
 “Ja, wat nu? Ik ga verhuizen 
naar Voorhout, naar het woon-
servicecentrum BNS. Het is 

een parkachtige locatie met een 
hoofdgebouw en een aantal huis-
jes, waarvan ik er dus één huur. 

Het hoofdgebouw levert onder 
andere gemeenschappelijke 
maaltijden, activiteiten en zorg, 

waarvan ik gebruik kan maken. 
Er wonen ongeveer 150 mensen, 
onder wie 25 emeriti, collegae 
van mij dus. Mijn broer Jaap, ook 
emeritus, woont daar al 16 jaar 
en ik vind het bijzonder prettig 
om in zijn buurt te gaan wonen. 
Hij is al 60 jaar priester, maar veel 
eerder met pensioen gegaan dan 
ik. Ik heb er ontzettend veel zin. 
Ik wil nog zoveel doen, waar ik 
nooit eerder aan toe ben geko-

men. Ik ga meer klassieke con-
certen bezoeken en naar optre-
dens van koren. Ik heb een aan-

tal van die Capitool reisboeken 
gekocht. Ik ga bijvoorbeeld naar 
de Waddenzee, heerlijk om daar 
rond te banjeren. Gewoon leuke 
dingen doen, wat op mijn pad 
komt.”

Naderend afscheid of niet. 
Suidgeest blijft tot het einde een 

druk bezet pastor. De telefoon 
gaat tijdens het interview meer-
dere keren. (Vervolg op pagina 3)

Jan Suidgeest. Foto PL/de Andijker

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 

Jan Suidgeest is op 16 oktober 1938 geboren in het dorpje 
Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer. In 1941 verhuist de 
familie Suidgeest naar de Wieringermeer om een akkerbouw-
bedrijf te beginnen. Hij gaat in 1951 na de Lagere School naar 
Kleinseminarie Hageveld te Heemstede (gymnasium) om het 
priesterschap in te gaan. Na deze voorbereidende opleiding gaat 
hij in 1957 naar Grootseminarie Warmond, waar hij de laatste vijf 
jaar theologie studeert. In 1963 wordt hij ingewijd als priester in 
de Haarlemmermeer. In 1979 is men in Wervershoof naarstig op 
zoek naar een geschikte pastor. Suidgeest wordt benaderd en na 
overleg met het bisdom, pastor Janssen en de kerkbesturen van 
Wervershoof en Andijk stemt hij in en wordt hij benoemd. Op 15 
december 2013 viert de pastor zijn 50-jarig priesterschap. 

Volle bak in het Dorpshuis, 
vrijdag 29 september. De 
PCOB (Protestants Christelijke 
Ouderenbond) had oud-Andij-
ker Jan Pijpker uitgenodigd 
om op de ledenvergadering te 
komen vertellen over ‘Andijk 
van vroeger’. Dit naar aanlei-
ding van zijn regelmatig ver-
schijnende stukjes in onze ‘de 
Andijker’. En over ‘vroeger op 
Andijk’ ging het! Op een uiterst 
aangename en zeer humorvol-
le wijze verhaalde Jan Pijpker 
over zijn jeugd op Andijk, over 
zijn ouders – vader was een 
immigrant uit Friesland – en 
grootouders.

Jan Pijpker (1942) groeide op aan 
het Kerkepad, in het pand met 
woonhuis, smederij en winkel op 
nummer 21. De smederij was 
voor een kleuter als Jan natuurlijk 
een machtig interessant domein. 
De kleuterschool (er was er toen 
ook één aan de Oosterweg) kon 
hem dan ook niet boeien. Na de 
Idenburgschool kwam de MULO 
in Enkhuizen en vervolgens 
ging hij naar de kweekschool 
in Amsterdam. (Aan de manier 
waarop hij ons – zonder tech-
nische hulpmiddelen - wist te 
boeien moet hij voor zijn leerlin-
gen wel een geweldige leraar zijn 
geweest.) 
Er werd volop meegeleefd met 
de verhalen van Jan Pijpker over 

zijn jongensjaren op Andijk. Zijn 
beeldende verteltrant bracht 
veel beelden en herinneringen 
aan ‘toen’ naar boven. Evenals de 
meeste van de deze middag aan-
wezigen groeide Jan Pijpker op 
zonder telefoon, televisie, com-
puter en zwembad. En dus met 
veel buiten spelen en ‘s zomers 
zwemmen in het IJsselmeer. 
Zwemles bestond al wel. Les van 

Dirk Kool bij ‘Zwemlust’ achter 
de dijk aan de Oosterdijk. En als 
het water nog te koud was bij 
Kool thuis: hangend aan een paar 
touwen aan een boom zwembe-
wegingen oefenen. Aan dit en 
de vele andere verhalen zullen 
velen nog lang met een glimlach 
terugdenken. Al het vertelde hier 
weergeven zou een hele Andijker 
vergen.

Het was werkelijk een middag vol 
herkenning en humor. Heel veel 
dank aan Jan Pijpker die ons zo 
wist te  boeien met de zo herken-
bare verhalen uit zijn jeugd. In de 
Andijker zijn al veel verhalen van 
zijn hand verschenen, hopelijk 
volgen er nog meer. Dank aan Jan 
Pijpker, dank aan het bestuur van 
de PCOB voor de organisatie. 
Jan R. Koen               

Volle bak

Jan Pijpker terug op Andijk. Foto: KD/De Andijker



COLUMN (40)

Redactie: K. Gorter †

Woorden van Jezus (18) 

De storm op het meer  En het 
geschiedde op een van die da-
gen, dat Hij in een schip ging 
met zijn discipelen, en Hij zei-
de tot hen: Laten wij overste-
ken naar de overkant van het 
meer; en zij staken van wal. 23 
En terwijl zij varende waren, 
viel Hij in slaap. En er sloeg 
een stormvlaag neder op het 
meer en zij kregen water in en 
verkeerden in nood. 24 Toen 
kwamen zij en maakten Hem 
wakker en zeiden: Meester, 
Meester, wij vergaan! En Hij, 
wakker geworden, bestrafte de 
wind en de wilde wateren. En 
zij kwamen tot rust en het 
werd stil. 25 En Hij zeide tot 
hen: Waar was uw geloof? En 
zij werden bevreesd en zeiden 
met verbazing tot elkander: 
Wie is toch deze, dat Hij ook 
aan de winden en aan het wa-
ter bevelen geeft en zij Hem 
gehoorzaam zijn? Lucas 8:22-
25 Op één van die dagen is 
Jezus moe. Hij zegt: ‘ Laten we 
in de boot stappen.  Even in de 
rust.’ Jezus was zo moe dat Hij 
in slaap viel en niets meer 
merkte van wat er om Hem 
heen gebeurde. Er kwam een 
storm opzetten en de boot 
maakte water. De boot dreig-
de te zinken. En Jezus sliep  
Uiteindelijk maken de leerlin-
gen Hem wakker. Jezus 
spreekt de storm ferm toe. Hij 
bestraft de storm en...Hij be-
straft ook de leerlingen. Van-
wege hun ongeloof. ‘Waar is 
jullie geloof?’ En over de hoof-
den van de leerlingen komt 
die vraag ook naar ons toe. 
Waar is ons geloof? Ja, als de 
zee rustig is en ons levens-
bootje dobbert op de golven, 
de wind in je rug en het zon-
netje op je bol, dan is het niet 
zo moeilijk om te geloven. 
Maar als de storm opsteekt en 
het water spoelt over je heen 
en je dreigt te zinken, dan 
wordt het iets anders. Wat is 
dan geloven? Roepen dat er 
niets aan de hand is en je kop 
in het zand steken? Of beden-
ken dat de Koning van hemel 
en aarde bij jou aan boord is, 
ook al lijkt Hij alleen maar te 
slapen. De leerlingen moesten 
leren dat de Vader ervoor 
zorgt dat Zijn Zoon Zijn taak 
op aarde kan volbrengen. En 
in dat vertrouwen mogen wij 
ook leven. “Moet je door het 
water gaan- ik ben bij je; of 
door rivieren- je wordt niet 
meegesleurd. Moet je door 
het vuur gaan- het zal je niet 
verteren, de vlammen zullen 
je niet verschroeien.” (Jesaja 
43:2) Gebed: Here God, soms 
staat het water ons tot aan de 
lippen en dreigen wij te ver-
gaan. Soms stormt het zo hard 
in ons leven dat we dreigen te 
zinken. En soms moeten we 
door de dood heen. Maar gelo-
ven betekent: uitspreken dat U 
bij ons bent, ook al merken we 
er soms niets van. Amen 
(W.Durieux)

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

De opening van Tuincentrum 
De Weet was een succes! Zo 

veel belangstelling en positieve 
reacties ontzettend motiverend. 

Bedankt en graag tot ziens.  
Foto's aangeleverd.

✃
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GESPREK OVER VOLTOOID LEVEN... 
IS NOG NIET VOLTOOID

De samenwerkende ouderenbonden en de Zonnebloem in 
Andijk, verzorgen op 12 oktober 2017 een thema avond 
over het onderwerp ; ”Voltooid leven”.

Wat is een voltooid leven? Hoe kijken de senioren er zelf 
tegenaan en hoe zou onze samenleving hiermee om kun-
nen gaan? Dit is een kwestie van de ouderen zelf. Zoveel 
mensen, zoveel kanten zijn er aan een voltooid leven. Er 
moet worden ingestoken op het beter begrijpen van het 
onderliggende probleem en dat de samenleving zich vooral 
moet inzetten op het voorkomen van lijden aan een voltooid 
leven. De organisaties pleiten voor een dialoog tussen de 
senioren en de groepen die er bij betrokken zijn. Niet steken 
blijven in discussies of een debat.

Voor deze avond is de inleider de heer A.Slob, scholingscon-
sulent voor het CDA in Zuid-Holland en provinciaal coördina-
tor van de PCOB in Zuid-Holland en verzorgt veel lezingen 
binnen KBO/PCOB over diverse onderwerpen.

Deze avond wordt gehouden in het Dorpshuis Centrum, 
Sportlaan 1 in Andijk. Belangstellenden zijn ook van harte 
welkom.
Aanvang 19.30 uur, (inloop 19.15 uur voor koffie of thee)

Te huur gevraagd:
± 2 ha. bouwland 

voor pioenenteelt voor meerdere 
jaren of eventueel te koop

Tel. 06 15 08 46 65

Het Noord Hollands Ouderen 
Orkest bestaat in 2018 40 jaar 
en is weer op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om te zingen 
en die willen optreden met een 
groot koor. Op zondagmiddag 
15 en 22 april 2018 in schouw-
burg Het Park te Hoorn. Dan zijn 
namelijk de voorjaarsconcerten 
van het NHOO. 
Naast het harmonieorkest schit-
teren op het podium een bekende 
klassieke sopraan en tenor en het 
nog te vormen jubileumkoor.

Gedurende 10 repetities studeert 
het naar schatting 90 leden tel-
lende koor een afwisselend pro-
gramma in. Kosten voor deel-
name zijn 45 euro.

De repetities vinden van 9.30 
– 12.00 uur plaats in Cultureel 
Centrum ”Het Trefpunt”, Sport-
laan 11, 1687 BP, Wognum.
Repetities zijn onder leiding van 
Luc Mager.
Repetitiedata zijn: 23-30 janu-
ari, 6-13-20 februari, 6-13-20-
27 maart, 3 april. Gezamenlijke 
repetitie met orkest en artiesten: 
Donderdag 12 april 9.30- 12.30 
uur in de schouwburg.

Maak deel uit van het grote muzi-
kale voorjaarsconcert van het 
NHOO en geef je vandaag nog 
op voor het gelegenheidskoor via 
het inschrijfformulier op www.
nhoo.nl, of bel 0229 582237, 
of e-mail:  ina.vader@quicknet.nl

Zing mee met jubileumkoor

Aktie
Zodra het redelijk weer is 
komen er insecten op de 
bloemen af.
Bestuiving van bloemen 
om de vrucht tot ontwikke-
ling te brengen is van groot 
belang. De laatste dagen is 
het nog al op en neer met 
de temperatuur en krijgen 
de insecten het moeilijk. 
Op rottend fruit wat u beter 
kunt laten liggen zie je dan 
ook bij gebrek aanbloemen 
de vlinders snoepen.
Deze honingbij (werkster) 
kwam op de nog bloeiende 

Tuincentrum geopend

Lezing met Heleen Bénard
Thema: Joodse Feesttijden

Het Trefpunt
Keizerskroon bij nr. 60 in Andijk

Toegang 
€ 2,50 

Maandag 9 oktober 2017

14.00 uur | zaal open om 13.45 uur

>Info: Gitta Klopper, 06-30240199

>cvi.nl/agenda 

Israël-lezing met verkoop van  
Israël-producten

Lezing met Heleen Bénard
Thema: Joodse Feesttijden

Het Trefpunt
Keizerskroon bij nr. 60 in Andijk

Toegang 
€ 2,50 

Maandag 9 oktober 2017

14.00 uur | zaal open om 13.45 uur

>Info: Gitta Klopper, 06-30240199

>cvi.nl/agenda 

Israël-lezing met verkoop van  
Israël-producten

Hedera af en had bijna de boodschap-
pen tassen vol met stuifmeel goed 
voor de imker. D. Greydanus 



LUIDRUCHTIGE BUREN
Als iedereen mee feest, dan heeft niemand overlast. Het feest in 
het kader van het 200 jarig bestaan van Wervershoof was werkelijk 
fantastisch, met z’n allen genieten en niemand die er klaagt. Maar wat 
als je een woning hebt gekocht in een rustige buurt/woonomgeving 
en je ondervindt overlast van de buren? Voor de rechter komen veel 
zaken tussen buren, die klagen over geluidshinder. Onlangs speelde 
er een zaak, waarbij de kopers achteraf hun verkopers aanklaagden 
voor geluidsoverlast veroorzaakt door de buren. 

Wat is de hoofdregel?
De hoofdregel is, dat de verkoper een woning verkoopt in de staat 
waarin deze zich bevindt ten tijde van het sluiten van de koopover-
eenkomst, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken van dien. 
Alleen als de gebreken zo ernstig zijn, dat niet gezegd kan worden, 
dat het verkochte de eigenschappen heeft die nodig zijn voor het 
normaal gebruik als woning, kan de koper met succes klagen. Dit 
noemt met non-conformiteit. In deze zaak klaagden de kopers bij 
de rechter over het feit dat de buren een meervoudig gehandicapt 
kind bleken te hebben, dat veel geluid maakte en regelmatig per bus 
werd vervoerd. De kopers zeiden dat zij hierdoor ernstig werden 
aangetast in hun wooncomfort.

Wat zegt de rechter ervan?
Het hof oordeelde, dat er alleen sprake is van non-conformiteit bij 
ernstige structurele geluidsoverlast. Iemand die een woning koopt 
in een woonwijk tussen andere woningen moet rekening houden 
met burengerucht, zeker in de zomerperiode waarin het leven zich 
deels buiten afspeelt en ramen en deuren vaak openstaan. Dat geldt 
ook voor een ‘rustige buurt’ waarbij te gelden heeft, dat de ene 
buur meer, en als hinderlijk te ervaren, geluiden produceert dan 
de andere. Als kopers burengeluid willen 
uitsluiten, dan moeten zij dit zelf vooraf 
onderzoeken, eigen verantwoordelijk-
heid dus. GRATIS INLOOP: 12-10 Andijk 
0228-592224 en 17-10 Benningbroek 
0229-591264 van 9-17 en 19.21 uur.

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

(vervolg van de voorpagina)

Uiterst correct antwoordt hij: 
“Ik heb nu iemand op bezoek. 
Ik kom straks naar u toe, maar 
ik moet eerst nog naar iemand 
anders. Dan kom ik bij u. Goed?” 
Het werk gaat dus door. De afge-
lopen twee weken had hij nog 
uitvaarten in Andijk, Onderdijk 
en Wervershoof. Dat is veel werk, 
dat van hem een mooie en per-
soonlijke afsluiting van een moei-
lijke tijd moet zijn. 

38 Jaar
“Vanaf 1979 ben ik hier pries-
ter. In 1979 voor Wervershoof 
en Andijk, en in 1984 na het 
overlijden van pastor Simons ook 
in Onderdijk. Ik werkte in deze 
parochies lange tijd met veel ple-
zier samen met pastor Janssen. 
In 1993 vertrok hij en werd ik 
naar Wervershoof doorgescho-
ven. Onderdijk en Andijk werden 
opgepakt door Maria Voss. In 
2008 stopte zij er door gezond-
heidsredenen mee. Sindsdien doe 
ik de drie parochies. Ik werk daar-
bij veel samen met mijn collegae 
Kees Koning van Zwaagdijk en 
Jan van Dril in Medemblik. Wij 
vervangen elkaar ook wel. Het is 
best bedrijvig, maar ik heb heel 
veel hulp van andere mensen, 
ieder met zijn kwaliteit binnen 
de parochies, allemaal erg hard 
nodig. Al dat werk alleen doen is 
onmogelijk. Dat is ook één van de 
mooiste dingen in mijn werk. Het 
samenwerken met anderen en de 
verbinding daarbij, magnifiek. De 
parochies onderling werken ook 
veel samen, waarbij ik wel merk 
dat elk zijn eigen identiteit heeft.”

Verantwoordelijkheidsbesef 
valt weg
Pastor Suidgeest is een betrokken 
man, die tot en met de laatste 
minuut de pastor van zijn paro-
chies zal zijn. “Ik heb een groot 
verantwoordelijkheidsbesef voor 
de parochies. De parochianen wil 
ik zo goed mogelijk van dienst 
zijn. Ik ben dan ook altijd heel 
attent op zaken en waak ook 
voor een goede voortgang daar-
van. Die verantwoordelijkheid 
voor de parochie valt straks weg. 
Dat had ik ook toen ik weg ging 
uit de Haarlemmermeer, hoewel 
ik direct nieuwe verantwoor-
delijkheid kreeg. Nu hoeft dat 
niet meer. Elke maandag pakte 
ik mijn agenda op om te zien 
wat ik moest doen. Ik zag het 
altijd als een uitdaging om mijn 
werk goed te plannen, maar ook 
om ruimte te vinden buiten het 
werk, voor familiebezoek en zo. 
Nu zoek ik bijvoorbeeld tijd om 

op te ruimen. Ik ga kleiner wonen 
en heb dus minder ruimte om te 
bewaren. Dat kost veel tijd, want 
je gaat weer lezen. Dat moet ik 
eigenlijk niet doen, maar herin-
neringen lezen is leuk.”

De mensen
“De mensen zelf ga ik straks mis-
sen. De samenwerking met hen, 
maar ook het werk voor hen. 
De doopjes, de huwelijken, de 
uitvaarten, koorrepetities, de 
vergaderingen, noem maar op. 
Buurman de Lange zei vroeger 
wel: Wat lopen er toch een men-
sen over dat padje van u. Ik vind 
dat prachtig, dat zij binnen lopen. 
Het is bijzonder om door de dor-
pen te lopen. De mensen begroe-
ten mij en maken een praatje met 
mij. Dat gaat heel spontaan en 
men is erg open naar mij toe. 

De laatste tijd beginnen die 
gesprekjes meestal met de vraag: 
U gaat weg, hé? Dat zal ik straks 
wel missen. De gemeenschap-
pen van Andijk, Onderdijk en 
Wervershoof voelen als een 
warme deken om mij heen, aan-
genaam is dat. Hoe mooi was bij-
voorbeeld de viering van het 200-
jarig bestaan van Wervershoof. Ik 
vond dat heel indrukwekkend. De 
muzikale wandeling in Onderdijk 
tijdens de Kerstdagen of hoe de 
kinderen in Andijk bezig zijn 
met de voorbereiding van Pasen. 
Al die gezamenlijke dingen, net 
als de fiets- en boottochten voor 
ouderen. Ik vind het geweldig dat 
jonge mensen met nieuwe ideeën 
komen.” 

Afscheid
Het is bijna zover! Het tijdperk 
Suidgeest is voorbij. Wat zal de 
pastor tijdens de laatste mis op 
15 oktober tegen zijn parochi-
anen zeggen? “Dat weet ik nog 
niet. De viering doe ik onder 
andere samen met mijn broer 
Jaap, Jan van Dril, Sjaak de Boer 
en de ook afscheid nemende 
Kees Koning. Na deze dag neemt 
kapelaan Peter Piets mijn taken 
over. Hij zal daarin de verbin-
ding en samenwerking zoe-
ken met Jan van Dril en André 
Dekker (Andijk, Onderdijk en 
Zwaagdijk). En misschien zal ik 
nog een keer als gast een mis 
in één van mijn parochies voor 
gaan. Je blijft je leven lang pries-
ter en dus ook bevoegd om de 
Heilige Mis voor te gaan. Maar 
eerst verhuizen. Ik ga weg met 
dankbare herinneringen, maar 
vooral met de gedachte: het is 
goed zo!”

Gerard Bot.

Een vervolg op de spinrag foto's van vorige week.  
Deze is van Jannie van Kampen
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www.christelijkekinderboekenmaand.nl
Actieproducten nu verkrijgbaar  bij:

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Reflectie
Na 3,5 week zijn we weer 
geland van een vakantie in 

Israël en begint het dagelijkse 
leven weer. De begroting 

wordt besproken, die er trou-
wens positief uit ziet en er 

staan weer belangrijke beslis-
singen op de agenda van 

de raad. De meest indruk-
wekkende ervaring van de 

vakantie was de viering van 
Yom Kipoer, de dag van de 

verzoening. Een klein stukje 
geschiedenis, het begin van 
de 6-daagse oorlog met de 
buurlanden. Het hele land 

ligt plat, er rijden geen auto’s 
en families zijn bij elkaar, niet 
met een gezellige maaltijd of 
koffie, het is vastendag. De 

synagoge is de hele dag bezet, 
men belijdt de zonden en 

vraagt vergeving aan elkaar. 
Een mooie start voor een 

nieuw jaar. En dat eindigt na 
de zonsondergang met het 

blazen van de hoorn (sofar) 
en het eten van heel veel 

zoete dingen. Dit zette me 
wel aan het denken. 

Hoe vaak zeggen we sorry 
of geven onszelf de rust om 

over onszelf na te denken. De 
zondagsrust is bij ons al een 
behoorlijke discussie. Toch 

blijf ik geloven dat de 24-uurs 
economie niet de beste is, 

wel als we aan geld denken. 
Maar dat mag en kan niet 

altijd centraal zijn. Dat is een 
andere God die dan gediend 

wordt.
De begroting gaat ook over 
geld en zover de CU het kan 

beïnvloeden, zal het geld 
goed besteed worden aan 

burgers die het nodig hebben. 
Kinderen die niet in het pas-
send onderwijs opgevangen 

worden, ouderen die eenzaam 
zijn en ga zo maar door. Er is 
genoeg om voor op te komen.
Ik wens u en jullie een heel 

zoet nieuw jaar met een zoete 
begroting. 

Silva Visser
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Silva Visser



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
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Fysio WFO  is aangesloten 
bij het landelijk netwerk van 
claudicatiotherapeuten (eta-
lagebeen-therapeuten).  Ook 
zijn zij aangesloten bij het 
Claudicatio-netwerk West-
Friesland.   Dit betekent dat 
zij gespecialiseerd zijn in de 
behandeling van ‘etalagebe-
nen’.

Wat zijn etalagebenen
‘Etalagebenen’ of ‘perifeer arterieel vaatlijden’ 
(PAV) betekent dat er te weinig zuurstof wordt 
aangevoerd in de slagaders van uw benen. 
Dit tekort aan zuurstof veroorzaakt pijn in de 
benen en u zult hierdoor noodgedwongen een 
rustpauze houden tijdens het lopen. Omdat 
u zich een houding wilt geven ‘kijkt u dan bv 
even in een etalage van een winkel’, en daar 
komt de benaming etalagebenen’ vandaan. In 
rust neemt de pijn weer af.

Wat zijn de oorzaken van etalagebenen?
De oorzaken van etalagebenen kunnen ont-
staan door hoge bloeddruk, suikerziekte, ver-
hoogd cholesterol of erfelijke aanleg. Maar 
roken, overgewicht, slechte leefgewoonten 
kunnen ook een oorzaak zijn voor etalage 
benen.

Door wie wordt ‘etalagebenen’ gediagnos-
ticeerd?
Bij een vermoeden van ‘etalagebenen’ doet de 
huisarts een onderzoek dat wordt aangevuld 
door een onderzoek van een laborant. Zij zul-
len samen tot de juiste diagnose komen en u 
voorlichten over het juiste te volgen behandel-
traject.

De behandeling bij etalage-
benen door een gecertifi-
ceerd Fysiotherapeut
Uit wetenschappelijk onder-
zoek is gebleken dat loop-
training op de lange termijn 
tot een beter resultaat leidt 
dan dotteren. Uiteraard zal 
er gedurende de training de 
risico verhogende factoren 
worden besproken en worden 
aangepakt. Ook kracht- sta-

biliteit- en coördinatietraining zijn onderdeel 
van de behandeling. Deze behandeling zal 
worden uitgevoerd door een gecertificeerde 
fysiotherapeut.

Vergoeding 2017: 
Fysiotherapie bij etalagebenen
Er worden 37 behandelingen uit de basisver-
zekering vergoed gedurende een periode van 1 
jaar. U dient wel een verwijzing van huisarts of 
specialist te hebben.  De zorgkosten voor een 
traject gesuperviseerde looptherapie bij etala-
gebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen 
risico. Ook in 2017 bedraagt het eigen risico 
€385,- (indien men niet gekozen heeft voor een 
vrijwillige verhoging). Dus de eerste €385,- die 
aan zorgkosten gemaakt wordt (voor zover die 
kosten niet van het eigen risico zijn uitgezon-
derd), zijn voor rekening van de patiënt. 

Mocht het traject na 1 jaar niet zijn afgerond 
en u heeft een aanvullende verzekering dan 
kan hierop worden overgeschakeld.

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan con-
tact op met onze gespecialiseerde therapeuten 
bij Fysio WFO, tel.nr. 0228 582270

Fysio WFO en etalagebenen
De hele maand oktober organi-
seert boekshop Josia  te Andijk de 
Christelijke Kinderboekenmaand. 
Het thema is ‘Bibbers in je buik!’ 
Dit thema heeft raakvlakken 
met het thema van de algemene 
Kinderboekenweek ‘Griezelen’. De 
Christelijke Kinderboekenmaand 
biedt met het motto ‘Je hoeft niet 
bang te zijn, want God is bij je’ 
een positief christelijk geluid ten 
opzichte van het motto van de 
Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng!’. 
Kijk voor meer informatie op www.
christelijkekinderboekenmaand.nl 
(www.boekshopjosia.nl).

Prentenboek Bange Barend leert 
vliegen (onderbouw) 
Barend is een kleine arend. Maar hij 
durft niet te vliegen. Angstig zit hij op 
het puntje van de rots. Allerlei dieren 
en mensen komen voorbij. Ze pro-
beren Barend over te halen om zijn 
vleugels uit te slaan. Maar Barend 
blijft zitten waar hij zit. Totdat…
Dit vrolijke prentenboek over het 
overwinnen van angst zal peuters en 
kleuters zeker aanspreken!

Dieven in de buurt! (middenbouw)
In de buurt waar Hidde woont is 
ingebroken. Via burgernet verspreidt 
de politie het signalement van de 
dieven. Als Hidde ontdekt wie het 
zijn, krijgt hij de schrik van zijn 
leven. Een van hen komt hem heel 
bekend voor!

Samen met zijn klasgenootje Lynn 
gaat hij op onderzoek uit. Maar dan 
wacht hem een onaangename ver-
rassing … Dit boek is geschreven 
door Judith van Helden, de illustra-
ties zijn van Willeke Brouwer. 

Als je durft! (bovenbouw)
Stan baalt van de verhuizing van een 
dorp naar de stad. Waarom moet hij 
in groep 8 nog van school wisselen? 
In de stad probeert hij zijn draai te 
vinden, maar dat valt niet altijd mee. 
Gelukkig heeft hij zijn vriend Kondo, 
en samen voetballen ze veel met 
oudere jongens. Als de bal op een 
hoog hek wordt geschoten, bewijst 
Stan dat hij nergens bang voor is 
door op het hek te klimmen. Maar 
dan daagt Buck, een van de voetbal-
lers, hem uit om te stelen uit winkels. 
Dat durft Stan niet. Dat wil hij niet 
eens! Maar wat kan hij doen tegen 
de dreigementen van Buck? Kan hij 
Lotte, dat leuke meisje uit zijn klas, 
in vertrouwen nemen? Auteur van 
dit boek is Ineke Kraijo, de illustra-
ties zijn van Roelof van der Schans.

Oké4Kids-cd en werkboek
Tijdens de Christelijke Kinder-
boekenmaand 2017 verschijnt een 
nieuwe cd in de serie Oké4kids. Voor 
leerkrachten van de basisscholen is 
een werkmap gemaakt (vrij kopieer-
bare werkbladen) met lessuggesties 
en verwerkingen rond het thema. 

Christelijke Kinderboekenmaand hele 
maand oktober bij boekshop Josia



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

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



 
Andijkertjes

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

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

Cor Deen, 
hartelijk dank voor een 

prettig verlopen verhuizing 
afgelopen zaterdag.

Gevraagd, 
Hulp voor 4 uur per week.

Wij zijn geïnteresseerd in jou als 
huishoudelijke hulp.

Graag zouden we de volgende 
dingen van je willen weten:
-Wat is je beschikbaarheid

-Heb je referenties
-Hoelang heb je ervaring
Stuur je informatie naar:
info@companycoach.nl

Of bel 06 3765 2862

Meters maken in het zwembad

Namens de gemeente tekent locoburgemeester Fit. Foto's aangeleverd
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Wist u dat...
... Guido en Ingrid Sierkstra 

deze week 

25 jaar getrouwd zijn?

… het vandaag dierendag is?

… het de hele maand oktober 

Christelijke boekenmaand is 

bij Josia?

…  de redactie nog twee gratis 

kaarten voor West-Friesland 

Plat in de aanbieding heeft?

… de medewerkers van de 

groenvoorziening hun best doen 

om Andijk onkruidvrij 

te houden?

...Kees Sijm al 11 jaar het 

aantal mm regen bijhoudt? 

En dat er in september 2017 

192 mm is gevallen?

... dit de natste september van 

de laatste 11 jaar is?

... Willem Smits (illustrator/

kunstschilder) binnenkort in 

Andijk komt te wonen? 

Hij op zoek is naar voordelige 

atelier ruimte? 

Afgelopen vrijdagavond was het 
zover. Tijdens de vrijwilligers-
borrel werd het koopcontract 
getekend waarmee Stichting 
Vrienden van De Weid formeel 
de gronden, gebouwen, bassins 
en installaties van de gemeente 
Medemblik koopt. “We wilden 
dit graag doen samen met onze 
vrijwilligers en niet in een kamer-
tje op het gemeentehuis” zegt 
Elwin Houwen van De Weid. 
“Gelukkig dacht men daar bij de 
gemeente hetzelfde over. Zonder 
vrijwilligers zou er immers hele-
maal geen zwembad meer zijn in 
Andijk”. Vanuit Medemblik was 
wethouder en locoburgemees-
ter Joset Fit aanwezig om haar 
handtekening te plaatsen. In haar 
korte toespraak roemde ze de 
inzet van de Andijkers die voor 
het behoud van De Weid zorgt 
en wees nog eens op het belang 
hiervan voor de leefbaarheid. 

Daarna werd de akte door een 
aantal bestuurders van de Weid 
en mevrouw Fit ondertekend.

Vroege start
Hoewel de laatste vrijwilligers 
rond 02.00 naar huis gingen ston-
den enkelen van hen op zaterdag-
ochtend om 07.30 alweer in het 
zwembad. De start werd gemaakt 
met het omvangrijke graafwerk 
wat uiteindelijk het hele pers-
leidingstelsel van aan- en afvoer 
van het grote bassin bloot moet 
leggen. Aan hulp gelukkig weer 
geen gebrek. De vrijwilligers heb-
ben een drainageput gemaakt die 
de komende week de diepere 
zandlaag droog bemaald. Daarna 
kan het graafwerk worden afge-
rond en ligt alles open. Tientallen 
meters PVC-drukleiding is 
inmiddels bij het zwembad afge-
leverd zodat er daarna met de 
montage kan worden begon-
nen. Via De Andijker blijft u de 
komende weken op de hoogte. 
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Stichting koopt grond 
en gebouwen De Weid

Zwemmen met dolfijnen. Foto's aangeleverd

Zin in een unieke vakantie? Ga 
mee naar Egypte en zwem met 
vrije dolfijnen. Onder begelei-
ding geniet je van een geheel ver-
zorgd verblijf op een luxe boot. 
Voor de reis op 23 oktober zijn 
nog plaatsen vrij.

Ingrid Bakker–Schukking uit 
Wervershoof is Reiki Master. 
Sinds kort organiseert zij dol-
fijnreizen. Voor een vakantie vol 
heling en plezier.

Magie van zwemmen met 
dolfijnen
In 2004 kwam ze op La Palma in 
aanraking met dolfijnen. Ingrid: 
‘Na die close encounter kwamen 
ze steeds opnieuw op mijn pad. 
Wat wilden ze mij vertellen? In 
2015 ging ik op dolfijnreis in 
Egypte en ervoer ik de magie van 
zwemmen met dolfijnen in hun 
natuurlijke omgeving. Toen wist 
ik: dít is mijn werk, dit ga ik met 
anderen delen.’

Helend en rustgevend
‘Op die boot, tussen de dolfijnen, 
ben ik opnieuw geboren. Ik liet 
alle ballast uit het verleden los 
en kwam weer thuis bij mezelf. 
Dolfijnen zijn erg intelligent en 
hebben het vermogen je al vanaf 
kilometers afstand te scannen. Ze 
weten precies wat je nodig hebt. 
Met hun sonar zenden ze jou 
liefde en heling. Er ontstaat een 
bijzonder contact.’

Volledig verzorgde 
8-daagse reis
Op 23 oktober vertrekt Ingrid 
voor 8 dagen naar Egypte met 
een groep van maximaal 15 per-
sonen. Om ook hen te laten erva-
ren wat dolfijnen voor je kunnen 
doen. ‘Na een dolfijnreis voel je 

je weer helemaal vrij. Buiten het 
helende aspect is het ook erg 
gezellig aan boord. We worden 
ontzettend verwend door het 
personeel.’

Hoe ziet de reis eruit?
De reis duurt van 23 tot 30 okto-
ber. We vliegen naar Egypte en 
vertrekken naar rif Sataya waar 
we 6 dagen op een29 meter lange 
boot verblijven. Aanwezig perso-
neel legt ons in de watten. Drie 
keer per dag varen we met zodi-
acs naar de dolfijnen. Heb je even 
geen zin? Geniet aan boord van 
rust, zon en diverse activiteiten 
zoals zingen, meditatie, tekenen, 
yoga. De reis is inclusief eten en 
(alcoholvrij) drinken. 

Voor wie is de reis geschikt?
Voor iedereen die kan zwem-
men. Handig als je kunt snor-
kelen, maar de snorkelinstruc-
teurs leren het je graag. Ook zeer 
geschikt voor mensen met een 
verstandelijke beperking en kin-
deren. Uiteraard onder begelei-
ding.

Geef je nu op voor 23 oktober of 
bekijk de geplande reizen voor 
2018. 
Kijk op www.dolfijnmomenten.
com of bel Ingrid 0228-583 480

Ga mee op dolfijnreis 
op 23 oktober

Ingrid Bakker-Schukking

GEVONDEN
Zondagmiddag 

1 oktober is er een 
bordeaux-rode etui 
gevonden met een 
huissleutel erin. 
Ter hoogte van 

Sorghvlietlaan 31. 
Bent u deze kwijt? 

U kunt hem afhalen op 
de redactie van 

De Andijker, 
Industrieweg 1.

GETUIGEN 
GEZOCHT

Op dinsdag 26 septem-
ber om +/- 16.00 uur 
heeft iemand mijn 
witte canvas bood-
schappentas met 
opdruk van katten 
meegenomen vanaf 

de parkeerplaats voor 
Primara. Als iemand 
informatie heeft dit 
graag melden bij de 

klantenservice van de 
Dekamarkt.

OPENING NIEUWE SALON 
 

 

 

 
 

 

  

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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Kerkdiensten, zondag 8 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat

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

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, Viering van het Heilig Avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Aart Haverkamp             Elia 13

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 8 oktober 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Breng jij vrucht voort?”.
De collecte is voor onze paro-
chie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering. 
*Gedoopt: Niek Cornelis, zoon 
van Manus Laan en Suzan 
Grooteman (Kadijkweg).
*Overleden: Cees Kreuk. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hen.
*Daar er vorige week al een 
mooie viering was met beide 
koren voor de scheidende pas-
tores is er geen speciale viering 
van opening van het werkjaar. 
Dus is deze nu alsnog stilzwij-
gend geopend en proberen wij 
er weer met elkaar een goed jaar 
van te maken. Met dank voor 
ieders inzet!

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

Zaterdag op afspraak

OKTOBER
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  
Woensdag 11 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk West Creatief aan de slag, 

met Trudy Vroling, Cultura, 20.00 uur
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
• Koppelbiljarten, Café pension ‘t Ankertje. Aanvang 14.00 uur
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.
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
• Volkorenfestival in Cultura
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        
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: KERST-

AVOND, Broodmaaltijd en de heer Jaap Saarloos met  muziek.
Woensdag 20 december 
• Vrouwen van Nu Andijk West Kerstavond

Een avond vol liedjes Karin Wildoër, Cultura, 20.00 uur

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 31 oktober, 28 nov. 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

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

Het populaire humorgezelschap 
West-Friesland Plat is begonnen 
met  alweer een heerlijk seizoen 
West-Friese humor op z`n best. 
De afgelopen twee seizoenen 
trok de groep bomvolle zalen en 
theaters met een heerlijke mix 
van conferences, liedjes en sket-
ches in het West- Friese dialect. 
Met het gloednieuwe program-
ma van dit seizoen heeft de groep 
zich opnieuw weten te overtref-
fen. Tot eind Maart speelt West- 
Friesland Plat een flink aantal 
voorstellingen kris kras door 
Noord- Holland. 

Op zaterdag 21 oktober speelt 
West-Friese Plat haar gloednieu-
we voorstelling in zaal Cultura, 
Kleingouw 112/113, Andijk, tele-
foon 06 12867806. Telefonisch 
reserveren kan ook. Bel dan met 
De Reserveerlijn onder tele-
foonnummer 074 3841718 en 
Uw kaarten liggen  voor aan-
vang voor U klaar aan de kassa. 
De entreeprijs bedraagt € 12,50 
per persoon. Aanvang van de 
voorstelling is 20.00 uur. West 
Friesland Plat Op Toernee is een 
heerlijk avondje uit. Mis het niet!!
www.west-frieslandplat.com 

 • 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

West-Friesland Plat 
21 oktober in Cultura

West-Friesland Plat. Foto aangeleverd

Sinds twee weken weet West-
Friesland en weet de kop van 
Noord Holland dat er laagvlie-
gende routes zijn getekend van 
overvliegend verkeer vanuit 
Lelystad Airport.
Op twee kilometer hoogte komen 
in 2018 vliegtuigen over West 
Friesland. 
Bestuurlijk West-Friesland wist 
van niets van routes boven 
Noord Holland. Deze zijn ook 
sinds kort veranderd. Zonder 
dat men hier regio-
naal op heeft kun-
nen reageren. Dat is 
de omgekeerde weg 
bewandelen. Eerst 
vandaag beslissen 
in de tweede kamer 
dat het doorgaat, en 
erna mag de inwo-

ner van West Friesland in okto-
ber zijn mening geven. Alsof dat 
dan nog enige invloed heeft! Dus: 
teken de petitie: Stop! Geen laag-
vliegroutes boven West-Friesland 
(en de kop van NH) op www 
petitie.nl
Vandaag las ik in de NHD dat 
Schiphol vindt dat ze best nog 
uit mogen breiden. Er zijn maar 
24.000 mensen met erge slaap-
problemen. En dat er maar een 
vliegtuig per dag boven West-

Friesland komt. Dat 
zijn de prognoses. 
Zegt Schiphol. Nou, 
laat ze dat ene vlieg-
tuig per dag dan 
maar op Schiphol 
houden. Teken de 
petitie AUB. 
Maria Weeber

Stop! Geen laagvliegroutes 
boven West-Friesland
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Voor de 13e keer georganiseerd door Atie’s Smartlappenkoor 
op zondag  8 oktober 2017  in het Vereenigingsgebouw 
 

Met dit jaar als gasten : 

Viswijvenkoor “Dulle Griet” (Enkhuizen) , Shantymen Kaap Hoorn (Hoorn) , Smartlappenkoor Dolorosa 

(Heemskerk) en uiteraard Atie’s   Smartlappenkoor  

 
De entree is gratis.  

      Vereenigingsgebouw,  Hoofdstraat 206, Bovenkarspel 

13.00-13.30 uur: Ontvangst met gratis koffie of thee voor de  
deelnemers   

13.30 uur:       Opening door S. Oud  

13.35-14.00 uur: Smartlappenkoor Dolorosa  

14.05-14.30 uur: Shantymen Kaap Hoorn  

14.35-15.00 uur: Viswijvenkoor Dulle Griet 

15.05-15.30 uur: Atie’s  Smartlappenkoor  

15.30-16.00 uur: Tombola 

16.05-16.30 uur: Smartlappenkoor Dolorosa  

16.35-17.00 uur: Shantymen Kaap Hoorn 

17.05-17.30 uur: Viswijvenkoor Dulle Griet   

17.35-18.00 uur: Atie’s  Smartlappenkoor 

18.00 uur:           AFSLUITING  
 
De optredens duren vijfentwintig minuten per set,  
dus zes of zeven nummers.  

 

18.30 uur :.  

   

 
 
 
 
 

Voor al uw vragen kunt u terecht bij Atie Oud tel. 0228541707  
 e-mail : atie.oud@atiessmartlappenkoor.nl 

 
 
 
Chinees buffet.  
Kosten € 8,00 per persoon.  
Opgave s.v.p. per koor  
via e-mail bij:  
 ATIE.OUD@TELFORT.NL 

Voorkom bladval/dakgoot
verstopping met onze
bladstop/gootdrain!

Simpel principe, 

snel en makkelijk te installeren! 

Past in elke dakgoot! 3 varianten.

Diameter Ø: 70-200 mm.

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk  -  (0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl
Tevens eigen installatie- en schoonmaakservice!    Bel voor offerte

Herfst weer in het land?!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide
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Het Driebankoor. Foto aangeleverd

Op 14 oktober 2017 zingt het Driebankoor 
en de zanggroep Anima-Mea vanaf 20.00 
uur in de Geref. Kerk te Andijk om geld in te 
zamelen voor de Stichting ALS Nederland. 
Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) 
is één van de meest ernstige en invalide-
rende aandoeningen van het zenuwstel-
sel.  Nederland telt op dit moment onge-
veer 1500 patiënten. Gemiddeld overlijden 
er elk jaar 500 patiënten en komen er 
500 bij. Hoewel er wereldwijd onderzoek 
wordt gedaan naar de ziekte is de oorzaak 
tot op heden onbekend.  Hoop op een 
toekomst – met een gemiddelde levens-
verwachting van 3 tot 5 jaar na de eerste 
symptomen – is er voor deze 1500 pati-
enten nog niet.  Het relatief kleine aantal 
patiënten maakt dat onderzoeksbudgetten 
van de farmaceutische industrie en de 
overheid nihil zijn; verreweg het meeste 
wetenschappelijk onderzoek naar ALS in 
Nederland wordt gefinancierd door giften 
aan Stichting ALS Nederland.

Het Driebankoor is een enthousiast 
Westfries gemengd koor dat haar thuis-
basis heeft in  Venhuizen. Mede dankzij 
de werkwijze van dirigent Jan Verhoef, 
die met zijn enthousiaste en stimulerende 
aanpak steeds weer nieuw elan  brengt in 
de toch al zo hechte groep van zo’n 75 
zangers en zangeressen. 

Tijdens dit concert in Andijk zingt ook 
‘Anima-Mea’. Zoals ze zelf zeggen: gewoon 

vier gelijkgestemde zielen, Charles & 
Margreet Drijver en Jos & Wilma van 
Ophem. Bij toeval (als dat bestaat) ont-
dekten zij dat hun stemmen ‘kleurden’. Dit 
leidde ertoe dat het viertal in 2013 besloot 
invulling te geven aan hun hartenwens: A 
capella zingen vanuit een innerlijke bezie-
ling. ‘Anima - Mea’ betekent ‘Mijn Ziel’. 
Hierdoor ‘geraakt’ hoopt de zanggroep op 
eigentijdse wijze en met veelal eigen (lied)
teksten iets waardevols toe te voegen aan 
het verhaal van God en mensen.

Het Driebankoor wordt begeleid door twee 
virtuoze musici: pianist Rens de Winter en 
organist Jan Rozendaal. Zij zullen ook 
voor een instrumentale solo’s zorgen.

Het concert begint om 20.00 uur, de 
kerk is open vanaf 19.15 uur. Kaarten 
zijn voorafgaande aan het concert in de 
kerk aan de Middenweg 4 te Andijk ver-
krijgbaar. Vrij parkeren naast de kerk. 
Om de drempel zo laag mogelijk te 
laten zijn kosten kaarten slechts € 10.   
Aan het einde van dit concert worden 
de bezoekers bovendien in de gelegen-
heid gesteld een vrijwillige gift te depo-
neren. Deze vrijwillige bijdrage wordt 
samen met de opbrengst van de kaart-
verkoop minus de onkosten overge-
maakt aan de Stichting ALS Nederland.  
De organisatie hoopt op een volle kerk! 

Verdere info: www.zingenenzo.com 

Benefietconcert voor ALS op 14 
oktober a.s. in Geref. Kerk Andijk

Zaterdag 7 oktober spelen Ed Venekamp 
en Johan Keeman met band in Cultura. 
Zanger/gitarist Johan Keeman deed in 
mei eindexamen gitaar aan het conserva-
torium. Een sterk programma met eigen 
Nederpop/rock met een blues randje. Vier 
dagen later speelde hij in Cultura en 7 
oktober is hij terug. Ed Venekamp staat 
al jaren bekend om zijn geweldige stem, 
heerlijk gitaarwerk, altijd rock ‘n roll. Puur 
en oprecht. Van mooie liedjes tot en met 
het ruigere werk, Erwin Nyhoff, Pearl Jam 
maar ook eigen werk van Jivin’ Sister Fanny. 
Samen zullen ze voor een mooi program-
ma zorgen met eigen nummers en klas-
siekers. De band bestaat verder uit Chris 
van der Vlies (drums), Jeroen Schothorst 
(bas), Jos Kolenberg (gitaar), Erik Bogers 
(toetsen/hammond). Dat wordt een avond 
Nederpop/rock en onvervalste Rock ‘n 
Roll! Entree €7,50 vvk en €10 aan de deur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cultura en 

kunnen gereserveerd worden door een 
mailtje te sturen naar johankeemanmu-
ziek@gmail.com. Aanvang 20.30 

Ed Venekamp & Johan Keeman in Cultura


