
Net terug van een weekend weg 
met de motorclub ging Bas 
Langedijk met zijn Harley tan-
ken in Andijk. Plots werd er 
gevraagd of hij op de foto wilde 
en dan ook maar meteen met 
een artikel in de Andijker wilde 
staan. “Voor ik het wist stond ik 
op de foto”, lacht Bas. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Wij gingen op 
bezoek bij Bas om over zijn 
grote passie te praten: Harleys 
en motor rijden.

Een volle agenda
Achterop de motor bij zijn vader 
of moeder heeft Bas zijn passie 
hiervoor al op jonge leeftijd ont-
wikkeld. Op dit moment is hij lid 
van de Wervershoofse motorclub 
HDC Lakeside. Hier hebben ze 
om de week een clubavond, 
wordt er van alles georganiseerd, 
bezoeken ze ook andere clubs en 
gaan ze regelmatig weekendjes 
weg in Nederland of naar het bui-
tenland. Afgelopen bouwvak 
werd Frankrijk de bestemming 
van de motorclub. “We hebben 
32 leden. Bij elke rit gaan er mini-
maal 5 a 6 mensen mee en dit kan 
dus oplopen tot 32. Mooi toeren 
naar allemaal verschillende plaat-
sen, ik vind het gewoon hartstik-
ke mooi”, vertelt Bas.

Snertrit
Het seizoen van de motorclub 
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Bas Langedijk: De passie en vrijheid van motor rijden

Zo gauw het even kan stapt Bas op zijn Harley. Foto: KD/De Andijker

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?!

Afgelopen zaterdag 7 oktober waren Aaf 
en Hans Groot 40 jaar getrouwd. Door de 
slechte gezondheid van Aaf konden ze 
thuis geen feest geven en ja waar moet dit 
dan gevierd worden? Daar wisten Marcella 
Franx en Mariska Tesselaar wel een 
oplossing voor! Ze schakelden de Stichting 
Ambulance Wens in. Deze stichting werkt 
geheel gratis en maakt voor mensen die 
terminaal ziek zijn nog een laatste wens 
mogelijk!
Zo hebben ze het bruidspaar van huis met 
een ambulance opgehaald en naar feestzaal 
Cultura gebracht, waar van 16.00-18.00 
uur gezellig werd doorgebracht met 
familie,  vrienden en bekenden.
Er was een collectebus   aanwezig voor de 
Stichting Ambulance Wens. Daar werd 
door de gasten grif gebruik van gemaakt en 
zodoende kon er 300 euro aan deze 
fantastische Stichting gedoneerd worden 
waar ze erg blij mee waren. 
Als verrassing heeft Cantabilé, het koor 
waar Aaf lid van is, 3 liederen gezongen. 
Dit viel zeer in de smaak. Iets over 18.00 
uur werd het bruidspaar weer keurig thuis-
gebracht en werden de vrijwilligers heel 
hartelijk bedankt.

Aaf en Hans 40 jaar getrouwd!

Aaf en Hans afgelopen zaterdag  
Foto aangeleverd

Op zaterdag 14 oktober gaan Loek Boon 
en René Dol 50 jaar terug in de tijd. In 
1967 werd namelijk de Rock ‘n’ Roll meer 
achter ons gelaten en ontstond de Psyche-
delische Rock en ook The Beat. 

400 nummers op vinyl
Vanuit het buitenland was Engeland de 
hofleverancier met bv. Beatles, Stones, 
Who, Hollies, Beegees, Them, Manfred 
Mann, Kinks, Pink Floyd, Animals, Moody 

Blues, Cream en Procol Harum. Uit Ame-
rika kwamen ook grote namen o.a. Doors, 
Jimmy Hendrix, Mama’s & Papa’s, Byrds, 
Lovin Spoonfull, Aretha Franklin, Frank 
Zappa en Vanilla Fudge. Dankzij Marcel 
Visser uit Grootebroek die heel veel tijd in 
dit project heeft gestoken hebben we de 
beschikking over een kleine 400 nummers, 
allemaal uit 1967. Van dat aantal gaan we 
op zaterdag 14 oktober er ongeveer 100 
laten horen. Entree is gratis.

SMEW Classic in Hèt Café van Wervershoof

begint zo gauw het weer het toelaat en loopt door 
tot de afsluiter van het seizoen: De Snertrit. Deze 
staat gepland op 29 oktober. Iedereen kan aan de rit 
meedoen. Aanvang is om 12.30 in het café bij Beer 
en vanaf 13.00 uur wordt er gereden. Voor onder-
weg krijgt iedereen drie munten mee voor koffie en 
een appelpunt tijdens de stop. Rond 17.00 uur is de 
rit klaar en staat de snert en broeder bij Beer al 
klaar. De kosten voor de rit komen binnenkort op 
de site van HDC Lakeside te staan.

Unicycle
Stilzitten in de winter is voor de motorclub geen 
optie. “We gaan volgend iets unieks binnen onze 
club doen”, legt Bas uit. “Meerdere clubs doen al aan 

Unicycle racen en wij gaan daar ook mee beginnen. 
Je koopt een Japanner, hier sloop je de voorvork 
onder vandaan waarna je ski's eronder vastmaakt. 
De bedoeling hiervan is: sprinten tegen elkaar op 
één wiel. We moeten nog beginnen met bouwen, 
maar uiteindelijk zullen we dan met clubs onder el-
kaar Unicycle racen. De voorpret is al begonnen en 
we hebben er zin in”.
Voor iedereen die mee wil doen aan de snertrit of de 
sfeer wil meemaken is welkom. Voor meer informa-
tie en data: www.hdclakeside.com

“We hebben natuurlijk meer evenementen maar de 
Snertrit is iedere jaar een hele mooie en gezellige 
afsluiter van het seizoen en ook de Unicycle race 
wordt geweldig. Tegen die tijd zal ik de Andijker wel 
even tippen, zodat iedereen weet wanneer en waar”, 
lacht Bas. “Wordt vervolgd”!



COLUMN (41)

Redactie: K. Gorter †

Liefde (1) 

‘En toen Hij uit het schip ging, 
zag Hij een grote schare, en 
Hij werd met ontferming over 
hen bewogen en genas hun 
zieken.’ “”Mattheüs 14:14: De 
zin ‘met ontferming over hen 
bewogen’ betekent hier ‘be-
wogen tot actie’, niet alleen 
maar een passief medelijden 
maar iets doen aan de nood. 
Die innerlijke emotie zet aan 
tot daden. Jezus deed het on-
middellijk; hij genas de zie-
ken. Een diepe innerlijke 
emotie die gestuurd wordt 
door LIEFDE. In het Engels 
staat daar: compassion. Daar-
in zit het woord passie in : ge-
drevenheid, hartstocht. Jezus 
genas uit medelijden, gedre-
ven door hartstocht, gedreven 
door LIEFDE deed Hij won-
deren en tekenen. Zonder 
liefde kon Hij het niet eens! 
Zonder die liefde kunnen wij 
ook niets doen. 1 Cor.13: 1-3: ‘ 
Al zou ik alle talen spreken 
van mensen en engelen, als ik 
geen liefde heb ben ik alleen 
maar een schelle trompet. Al 
zou ik profetische gaven heb-
ben, en alle geheimen door-
gronden, en alles weten wat er 
te weten is, en al zou ik het 
grootste geloof hebben, zodat 
ik bergen kon verzetten, als ik 
geen liefde heb ben ik  niets. 
De gelovigen in Corinthe von-
den zichzelf heel wat, zij wa-
ren in hun eigen ogen super 
gelovigen! Paulus zegt dat de 
gaven van de Geest niet gege-
ven worden om te showen wat 
voor een super gelovige jij 
bent. Dat nederigheid past en 
dat de gaven van de Geest 
moeten samengaan met de 
vrucht van de Geest en de 
vrucht van de Geest is LIEF-
DE! De gaven van de Geest 
zijn er om elkaar en jezelf op 
te bouwen en om een wereld 
in nood goed te kunnen hel-
pen.  Efez.4:1 en 2, 15 en 16: 
‘Ik, die gevangenzit omwille 
van de Heer, vraag u dan ook 
dringend de weg te gaan die 
past bij de roeping die u hebt 
ontvangen: wees steeds be-
scheiden, zachtmoedig en ge-
duldig, en verdraag elkaar uit 
liefde. Dan zullen we, door 
ons aan de waarheid te hou-
den en elkaar lief te hebben, 
samen volledig toe groeien 
naar hem die het hoofd is: 
Christus.  Door elkaar lief te 
hebben groeien we samen 
naar Jezus toe. Helaas hoor je 
vandaag veel egoïstische mo-
tieven en uitspraken.  Fi-
lip.2:3: ‘Handel niet uit rivali-
teit of ijdelheid, maar wees 
nederig en sla de anderen ho-
ger aan dan jezelf. Bekijk din-
gen ook eens van het stand-
punt van een ander en heb 
niet alleen maar oog voor je 
eigen opvatting. Neem voor je 
houding een voorbeeld aan 
Jezus.‘ Als je gedreven wordt 
door liefde kom je in actie als 
je nood ziet. En vaak ligt de 
nood voor het grijpen! Wan-
neer kom jij/u  in actie? (Ite 
Wolters)

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

We zijn bemoedigd door uw warme belangstelling 
tijdens de ziekte en rond het overlijden op acht augustus 
van onze geliefde man, vader, opa en overgrootvader

                          
Klaas Gorter

Hartelijk dank daarvoor, het is ons tot steun en troost.
                           
                     Jannie Gorter-Loonstra
                     kinderen en (achter)kleinkinderen
                           
Andijk, oktober 2017

1957                              2017

Langs deze weg willen wij iedereen heel hartelijk bedanken  
voor de overweldigende hoeveelheid attenties die we kregen  

ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijksjubileum.

Simon & Dirkje de Vries-Tensen

Groot is Uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.

Onze fantastische, lieve, dappere moeder, schoonmoeder en oma 
is in dit gelovig vertrouwen van ons heengegaan

Alida de Kroon
Alie

gehuwd met Wim Veldhuizen, overleden 2 september 2017
eerder gehuwd met Cor Jan Gutter, overleden 12 juni 2003

beiden in liefdevolle herinnering

  26 april 1941                       Andijk                       8 oktober 2017

Bewonderingswaardig was haar moed en levenskracht.
Groot was haar liefde, zorgzaamheid en oprechte belangstelling.

Christien en Johan Boonstra-Gutter 
  Julian 
  Milan

Jan en Annet Gutter-Kors 
  Liz en Wesley 
  Suze 
  Zenna

Eduard en Dunja Gutter-Wierema 
  Michael 
  Sander 
  Marre

Peter en Robina Gutter-Noever 
  Nathan

Rick en Linda Veldhuizen-van der Gulik 
  Jordy 
  Sem

Sorghvlietlaan 146
1619 XZ Andijk

Onze moeder is thuis opgebaard. U bent welkom om afscheid te 
nemen en ons te condoleren op donderdag 12 oktober tussen 
19.00 en 20.15 uur in De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.

De dankdienst voor mama’s  leven is op vrijdag 13 oktober 
om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

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

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

Door God thuisgehaald onze lieve dappere vriendin

Alie de Kroon
We wensen de kinderen Gods troostende nabijheid toe.

Wij zullen haar missen

     Harry en Tiny
     Leen en Nelie

Op 9 oktober waren Andre en Johanna Abbekerk 
25 jaar getrouwd

Van harte gefeliciteerd!
     Laura en Mirna

Met verdriet, maar ook met grote bewondering voor haar positieve 
instelling, hebben wij afscheid moeten nemen van onze vriendin

Alie Veldhuizen-de Kroon
Wij wensen de hele familie sterkte in deze moeilijke tijd nu zij, 
zo kort na het overlijden van haar man Wim, ook van deze lieve 
en sterke vrouw afscheid heeft moeten nemen. 

    Piet Hein, Nel, Carla en Gert

Lieve mensen

Wij willen een ieder die ons feest onvergetelijk heeft gemaakt 
in de vorm van, kado's, bloemen, kaarten maar vooral uw 
belangstelling enz. bedanken met een diepe buiging, het 
heeft ons enorm goed gedaan. 

Ook danken wij een ieder die ons nog steeds hulp biedt 
in elke vorm tijdens het ziek zijn van ons aller Aaf.

    Aaf en Hans Groot
 

In gelovig vertrouwen is van ons is heengegaan onze lieve, 
zorgzame zuster, schoonzuster en tante 

Alie de Kroon
Alie was tot voor kort gehuwd met Wim Veldhuizen, die begin 
september dit jaar overleed. Eerder was ze bijna 40 jaar getrouwd 
met Cor Jan Gutter, overleden in juni 2003.

We gedenken Alie met respect en dankbaarheid voor al het goede 
wat ze ons gezin in al die jaren heeft gebracht. We denken daarbij 
in het bijzonder aan de zorg die ze aan onze zieke vader in haar 
jonge jaren heeft besteed.

 Andijk: Piet † en Stien
 Andijk: Jelle en Tineke
 Bunschoten: Akke en Henk
 Ens: Rein †  en Lidy †
 Den Haag: Marijke en Casper
 Andijk: Jan en Tine
 Enkhuizen: Gré
 Andijk: Rim en Gerda

  neven en nichten

Andijk, 8 oktober 2017

Verdrietig nemen wij afscheid van onze trotse en sterke

Oma Alie
We zijn intens dankbaar 

voor alle liefde, wijsheid en zorgzaamheid 
die wij van haar mochten ontvangen.

 
Oma, wat zullen we u missen!

Veel liefs,
Julian, Milan, Liz en Wesley, Suze, Zenna,

Michael, Sander, Marre, Nathan, Jordy, Sem

Heeft u een leuk verhaal 
voor onze kersteditie? 
Deze komt uit op woensdag 20 december a.s.
Laat het ons weten op info@andijker.nl of bel: 59 36 05.
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VERLAGING WINSTBELASTING BEDRIJVEN

De vier partijen die praten over een nieuw kabinet willen dat de 
vennootschapsbelasting voor bedrijven omlaag gaat. Zij willen hier 
3 miljard euro voor uittrekken. Het plan van VVD, CDA, D66 en de 
ChristenUnie is dat het belastingtarief over de eerste € 200.000 
winst van 20% naar 16% gaat. Het tarief voor winst boven dit bedrag 
gaat van 25% naar 21%.

Internationaal concurrerend blijven
Werkgeversorganisaties dringen al langer aan op verlaging van de 
winstbelasting. Dat is volgens hen nodig om internationaal concurre-
rend te blijven. In Groot-Brittannië gaat de winstbelasting in stappen 
omlaag naar 17% in 2020. De Verenigde Staten mikt op een verlaging 
van de winstbelasting van 35% naar 20%. In Europa is Ierland al jaren 
het aantrekkelijkst met een tarief van 12,5 procent.

MKB drijvende kracht achter de Nederlandse econo-
mie
Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter de 
Nederlandse economie. Ondernemers durven risico’s te nemen 
en creëren banen. Door de crisistijd zijn er veel ondernemers die 
het erg zwaar hebben gehad. Helaas zijn er ook veel werknemers 
die daardoor hun baan zijn verloren. Sommigen daarvan zijn zelf 
ondernemer geworden. Nu de economie weer op gang komt, zijn er 
steeds meer ondernemers die weer personeel in dienst durven te 
nemen. Degenen die voor zichzelf waren begonnen, maar het onder-
nemerschap toch niet zo prettig hebben ondervonden, kunnen soms 
al weer terugkomen in loondienst. We moeten het samen doen in 
Nederland en er voor zorgen dat er een sterk ondernemersklimaat 
blijft, zodat er veel banen zijn in alle sectoren en voor alle leeftijden.

GRATIS INLOOP: donderdag 
12-10 Andijk, 0228-592224 en 
dinsdag 17-10 Benningbroek 
0229-591264 van 9-17 en 19-21 
uur.

In ons gezin gelden niet veel 
regels. Alleen een paar onder-

linge afspraken. Zo blijven 
we bijvoorbeeld (meestal) 

van elkaars oplaadsnoertjes 
af, zijn er afspraken gemaakt 
over het alcoholgebruik en 

zetten we een prak apart als 
iemand rond (de variabele) 
etenstijd nog niet thuis is. 
Ook laten we het elkaar 
weten als we (veel) later 

thuis komen en waar we dan 
zijn. 

Misschien komt het op u over 
als een ongeorganiseerde 

samenlevingsvorm. Dat is het 
eigenlijk ook wel, maar toch 

is er sprake van een bepaalde 
orde en verloopt alles vrij 

harmonieus.
Over een tijd zal de 

Omgevingswet van kracht 
worden in Nederland. Deze 
wet vraagt om een cultuur-
omslag. Minder regels van 
hogerhand, meer creativi-
teit. Op provinciaal niveau 
wordt een Omgevingsvisie 
opgesteld, die zal moeten 
passen binnen die nieuwe 
Omgevingswet. CDA NH 
pleit al lange tijd voor meer 
vrijheid en ruimte voor de 

regio’s, vooral waar het gaat 
om woningbouw. Er moet 

ruimte zijn voor meer betaal-
bare woningen buiten het 

huidige bebouwd gebied en 
wat CDA NH betreft kan 
de regio in grote mate zelf 

bepalen in welke kernen die 
woningen moeten komen. 
Veel politieke partijen zijn 
bang voor verrommeling 
van het landschap als de 
provincie de regio’s, qua 

woningbouw, meer de vrije 
hand geeft. CDA NH is dat 
niet. Wij zijn er namelijk van 

overtuigd dat de regioge-
meenten zelf heel goed weten 
wat het beste is voor bijv. de 
regio West-Friesland. Dus; 

de provincie moet in vertrou-
wen loslaten en waar nodig 
begeleiden. Het lijkt wel een 
(overwegend) harmonieus 

gezin….

Heleen Keur
Lid Provinciale Staten – 

CDA NH

Heleen Keur

LET OP: Komende week, 16 t/m 21 oktober, 
komen leden van het 
ANDIJKS GEMENGD KOOR weer 
bij u langs met de jaarlijkse 
Amaryllisbollen actie.
Per bol €3,50 of 3 voor €10,-

Dinsdag 17 oktober, Open avond bij KVG

Dhr. C. de Boer (HHNK) 
Hoe houden we droge voeten

Mannen ook welkom! 
20.00 uur, Sarto. Gratis toegang

De dakgoot vrijhouden van bla-
deren is veelal een lastige en soms 
ook gevaarlijke klus. Als u te laat 
bent, lopen de goten over of de 
riolering raakt verstopt.Overlo-
pende dakgoten kunnen ernstige 
waterschade veroorzaken.

Gemiddeld maakt men minimaal 
1 keer per jaar de dakgoot schoon 
om problemen te voorkomen. 
De gootdrain is een dakgootbe-
schermer. Het houd  bladeren te-
gen en voorkomt verstoppingen. 
Gemaakt van flexibel kunststof 
gaas, snel en gemakkelijk te in-
stalleren voor elke handige doe-
het-zelver! De bladeren die op de 
gootdrain vallen, drogen op en 
waaien uiteindelijk weg.

Voordelen
Door toepassing van de goot-
drain bladvanger gaat uw dak-
goot langer mee. Het gootdrain 
gaas zorgt voor een scheiding. De 
gootdrain kan in vele situaties 
worden toegepast en bespaart op 
onderhoudskosten en ongemak. 
Bijkomend voordeel is dat de 
gootdrain in veel gevallen voor-
komt dat vogels zich onder de 
dakpannen gaan nestelen. Ook 
ideaal om nestvorming te voor-
komen onder de zonnepanelen!

Toepassingsmogelijkheden
De gootdrain kan toegepast wor-
den in verschillende dakgoten. 
De afstand van de dakpannen tot 
de gootrand, in combinatie met 
de diepte, is bepalend voor het 
type gootdrain. Doordat de ele-
menten van flexibel kunststof 
zijn (leverbaar in 3 verschillende 
diameters/types) kunnen deze op 
verschillende manieren in de 
dakgoot worden aangebracht.

“De flexibele gootdrain/blad-
stop kan snel en gemakkelijk in 
veel situaties worden toegepast 
en bespaart op onderhoudskos-

ten en ongemak” 

Meer info bij Zwartgroen in An-
dijk, tel. 0228-748123, dé specia-
list in onderhoudsarme tuinin-
richting. 

Zie ook www.zwartgroen.nl

Herfst weer in het land, 
oplossing voor bladvrije dakgoot! 

Op dinsdag 3 oktober vertrokken 
de Vrouwen van Nu, afdelingen 
Andijk Oost en West met een bus 
met “vaste” chauffeur Paulien, 
voor een gezamenlijk uitje. We 
gingen naar het Paleis van Justitie 
in Amsterdam. Bij binnenkomst 
van dit prachtige gebouw moes-
ten onze tassen en jassen en ook 
wijzelf door een scanner. Bij con-
statering van ijzer ging er een 
piep. Dus bij kunstheupen of te-
veel armbanden was het raak.
We kregen een rondleiding door 
de kamers waarin rechtszittingen 
plaatsvinden. We namen een 
kijkje in de cellen. En kregen uit-
leg waarom het gehele gebouw 
van marmer is: wel duur maar 
duurzaam (over 200 jaar staat het 
nog) en het heeft uitstraling. Ook 
zagen we op het balkon het 
prachtige uitzicht over het IJ.

Daarna gingen we naar Alkmaar, 
naar het Beatles-museum. Dit is 
in z’n soort het grootste ter we-
reld. Eerst kregen we koffie met 
wat lekkers en een rondleiding 

door de eigenaar van het muse-
um, die op humoristische wijze 
met diverse anekdotes over de 
Beatles en de opbouw van het 
museum vertelde.
Toen stapten we weer in de bus 
om naar Andijk terug te gaan. Tot 
slot genoten we in Cultura van 
een smakelijk diner. Zo hadden 
we met 45 vrouwen een gezellige 
dag, met dank aan de reiscom-
missies.  GDD
 
 

 Vrouwen van Nu

Het Beatles museum in Alkmaar. 
Foto aangeleverd

Uitvaartvereniging St. Barbara te 
Wervershoof bestaat dit jaar hon-
derd jaar. Al 100 jaar biedt de 
vereniging zijn diensten aan op 
het specifieke gebied van het ver-
zorgen van uitvaarten in Wer-
vershoof, Onderdijk, Zwaagdijk-
Oost en Andijk. Er zijn in de loop 
van het jaar al enkele activiteiten 
geweest ter gelegenheid van dit 
jubileum. 

Als afsluiting van het jubileum-
jaar organiseert St.Barbara in sa-
menwerking met Stichting Uit-
vaartcentrum Wervershoof en 
Omstreken op zaterdag 14 okto-
ber een open dag van 13.30 uur 
tot 17.00 uur in het Uitvaartcen-
trum aan De Gouw 3 te Wervers-
hoof.
U kunt onder andere de volgende 
activiteiten op de open dag ver-

wachten: Een presentatie van:
rouwtransporten en kisten, graf-
stenen/ monumenten, rouw-
drukwerk, bloemstukken.
De uitvaartleiders zullen aanwe-
zig zijn om uw vragen rondom de 
organisatie van een uitvaart te 
kunnen beantwoorden.

Er zullen die middag twee lezin-
gen gehouden worden:
14.30 - 15.00 uur: Mantel & 
Overtoom Notarissen over di-
verse zaken waarmee u te maken 
krijgt bij een overlijden 
15.30 - 16.00 uur: Vreeker Be-
graafplaats Service over hun 
diensten 

Iedereen, leden en niet leden, zijn 
van harte uitgenodigd om hier 
een kijkje te komen nemen. 
Uitvaartvereniging St. Barbara

Open dag ter ere van 100 jarig jubileum 
Uitvaartvereniging St. Barbara
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De Club van 50 van Sporting 
Andijk begroet iedere bezoeker 
die het complex betreedt want 
een prachtig bord heet een ie-
der welkom. Jaarlijks steken de 
thans 190 leden samen gemid-
deld een bedrag van tiendui-
zend euro in activiteiten en in 
de aankoop van materialen. 
Hiermee ondersteunen zij alle 
takken van sport die Sporting 
Andijk rijk is, te weten voetbal, 
handbal, korfbal en zaalvoet-
bal. ‘Het meeste geld gaat naar 
de jeugd.’

Sporting Andijk is officieel op 1 
juli 2014 ontstaan als gevolg van 
een samensmelting van Asonia 
en AVV Andijk.  ‘Voor de officië-
le fusie waren de drie Clubs van 
100 al samengegaan’, vertelt Rob 
Beek. Drie Clubs van 100? ‘Jaze-
ker’, knikt Arnold Vriend, die de 
PR-zaken behartigt. ‘Bij Asonia 
had zowel de voetbal als de korf-
bal een eigen  Club van 100. Tel 
daar die van AVV bij op. Die 
Clubs waren ontstaan in het gul-
dentijdperk. Bij onze eigen fusie 
hebben we daar 50 euro van ge-
maakt.’

De leden beslissen
‘Onze Club van 50 staat financi-
eel volledig los van de sportclub’, 
zegt penningmeester Conny de 
Wit. Wendy Vertelman beheert 
de portefeuille activiteiten en 

aanschaf materialen. ‘Teams of 
afdelingen van de vereniging 
kunnen een verzoek om een bij-
drage indienen. Die worden dan 
door ons beoordeeld. Daarna leg-
gen we een voorstel voor aan de 
jaarvergadering die elk jaar  in 
april plaatsvindt. Daar worden de 
toezeggingen officieel vastgesteld 
want niet het bestuur maar de le-
den beslissen.’

De Club van 50 voorziet in een 
behoefte. ‘Wij ondersteunen de 
vereniging door geld te steken in 
zaken waar het bestuur de mid-

delen eigenlijk niet voor heeft. 
Zoals alle sportverenigingen 
moet ook Sporting Andijk de 
touwtjes aan elkaar zien te kno-
pen. Dan is het lekker als er van-
uit een andere hoek geld beschik-
baar komt voor activiteiten en 
materialen’, licht voorzitter Ge-
orge Douma toe. 

Aanschaf nieuwe jeugddoelen
Niet alle aanvragen worden geho-
noreerd. ‘Het meeste geld gaat 
naar de jeugd’, weet Wendy Ver-
telman. ‘We leveren een financi-
ele bijdrage aan het jaarlijkse 

tentenkamp, aan het tweejaar-
lijkse internationale jeugdtoer-
nooi en jeugdteams krijgen elk 
jaar vijftig euro om gezamenlijk 
het seizoen af te sluiten. Daar 
kunnen ze een barbecue van or-
ganiseren of een speeltuin bezoe-
ken. Als tegenprestatie vragen we 
of ze na die activiteit een bericht 
op Facebook te plaatsen of op de 
site van de club.’ 

De Club pakt soms financieel 
flink uit. Bestuurslid Bert Dale-
man zorgde ervoor dat trainers 
en coaches door de Club van 50 

zijn voorzien van een jas. Een re-
cente grote uitgave betrof de aan-
schaf van nieuwe jeugddoelen. 
George Douma: ‘De KNVB 
kwam ineens met nieuwe regels 
voor het jeugdvoetbal. Toen 
stond de club voor een investe-
ring in nieuwe doelen. In dat gat 
zijn wij toen gesprongen.’

Geen elitegezelschap
Ook investeringen die de totale 
club ten goede komen, kunnen 
op een positieve benadering re-
kenen.  ‘De onderhoudsgroep van 
de maandagmorgen heeft met 
een bijdrage zitbankjes rondom 
de velden gemaakt en in de kan-
tine zijn muurschilderingen aan-
gebracht’, somt Wendy niet zon-
der trots op. 
De Club wil dit jaar graag de 
grens van 200 leden passeren. 
‘Veel mensen hebben het idee dat 
de Club van 50 een elitegezel-
schap is. Dat is absoluut niet 
waar: iedereen kan lid worden en 
graag zien we ook aanmeldingen 
van jongeren’, verwoordt Wendy 
de wens van het bestuur. Secreta-
resse Melanie Knol ziet een in-
gang. ‘Als alle seniorenteams zich 
als lid aanmelden hoeft iedereen 
maar een paar euro te betalen. 
Daarmee krijgen zij, net als wij, 
het voldane gevoel dat je echt iets 
betekent voor de jeugd van Spor-
ting Andijk én voor de club als 
geheel.’ 

Club van 50 ondersteunt alle takken van Sporting Andijk

Bestuur club van 50 van Sporting Andijk. Vlnr: George Douma, Conny de Wit, Wendy Vertelman,  
Rob Beek, Melanie Knol, Bertus Daleman, Arnold Vriend. Foto aangeleverd

Heeft u al een kijkje genomen in het vernieuwde Tuincentrum? Anders is dit uw kans. 

Komende week diverse aanbiedingen! Of knip uw kortingsbon uit en profiteer!

Skimmia van €7,95 voor €4,95 op=op

Bent u opzoek naar specifieke beplanting of wilt u graag advies?
U kunt bij ons terecht! Wij leveren alle soorten beplanting voor 
zowel binnen als buiten. 

Ook vindt u in ons assortiment grond, zaden, potterie 
en decoratie artikelen.

Van donderdag t/m zaterdag hebben wij verse bloemen voor u!

Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken 
van onze aanplant- of bezorgservice.

Vraag er naar in de winkel. Open van woensdag t/m zaterdag
van 9.30 tot 17.00 uur.

BLOEMBOLLEN, PLANT ZE NU!!!

Alle verpakte bollen
KORTINGSBON

25% KORTING
Op uw 2de kamerplant 

naar keuze

Geldig van 
11 t/m 14 oktober 2017

3 HALEN
2 BETALEN

AANBIEDI
NG W

EE

S E
R SNEL BIJ

✁
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Tussen 17 en 23 september gin-
gen in heel Nederland ruim 
70.000 collectevrijwilligers op 
pad voor de Nierstichting. In 
Andijk leverde dat zo’n 2433 
euro op. De inkomsten zijn 
hard nodig om nierpatiënten 
hun leven terug te geven. En dat 
is hard nodig, want dialyseren 
is geen leven, maar overleven. 
Daarom zet de Nierstichting al-
les op alles voor de draagbare 
kunstnier.
Donaties zijn de enige bron van 
inkomsten van de Nierstichting, 
die geen subsidie ontvangt van de 
overheid. “De collecte is essenti-
eel voor het werk van de Nier-
stichting”, benadrukt Annemarie 
Nierop,, collectecoördinator van 
de Nierstichting in Andijk. “Elke 
bijdrage, hoe klein ook,  geeft 
nierpatiënten hun leven terug.” 

Draagbare kunstnier en meer 
“Collectanten in Andijk hebben 
2433 euro opgehaald voor de 
Nierstichting. Daarmee komt de 
draagbare kunstnier weer een 
stapje dichterbij,” vertelt Anne-
marie Nierop.  Maar de Nier-
stichting doet meer: het financie-
ren van wetenschappelijk onder-
zoek, ondersteuning van nierpa-
tiënten in het dagelijks leven en 
het voorkomen van meer nier-
ziekten. Steun van collectanten 
en donateurs is daarbij onmis-
baar.” 

Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan als-
nog een donatie doen. 

Ga naar www.nierstichting.nl of 
sms NIER naar 4333 voor een 
eenmalige donatie van 2 euro. 

Collectanten nierstichting halen € 2433 op

Boekshop Josia is inmiddels al 
bijna 20 jaar een begrip in Andijk.
Als je een boek, kaart of cadeau-
tje wil kopen voor een belijdenis 
of doop heb je daar veel keuze. 
Maar ook voor een Bijbel in al-
lerlei vertalingen of interessant 
boek,     boeiende kinderboeken, 
prachtige kaarten, een leuke cd of 
mooie film ben je bij Boekshop 
Josia aan het juiste adres.

Er is altijd aandacht en tijd voor 

elke klant,   en als je wilt mag je 
gezellig een bakje koffie of thee 
aan de koffietafel komen drinken.
In Boekshop Josia werken alleen 
vrijwilligers; niemand werkt er 
betaald.   Daardoor kunnen we 
maar liefst 6 zendingsechtparen 
ondersteunen, die werkzaam zijn 
van Mozambique tot Moldavie. 
Dat betekent voor u als klant, dat 
als u iets bij Boekshop Josia 
koopt,   u tegelijkertijd een zen-
dingsdoel ondersteunt!

Het interkerkelijke vrijwilligers-
team bestaat uit 12 medewerkers.  
Een paar keer per jaar komen ze 
samen voor een teamvergadering 
of voor het balansen,   wat altijd 
weer ontzettend gezellig is.   Alle 
vrijwilligers zijn heel trouw en 
enthousiast,   en doen hun uiter-
ste best de klanten zo goed moge-
lijk te helpen.  
We hopen dat u als klant blijft 
komen,   zodat we nog vele jaren 
kunnen blijven bestaan.  

Het vrijwilligersteam van Boekshop Josia 

Het vrijwilligersteam van Boekshop Josia:  Lida, Netty, Dia, Femmelies, Marian, Ditte, Cobie, Nel en 
Miriam. Niet op de foto:  Boukje, Claudia en Vero. Foto: KD/De Andijker

De Stichting Wielerevenemen-
ten West-Friesland organiseert 
zondag 15 oktober voor de eer-
ste keer dit seizoen de MTB 
Vooroevertocht. Ook deze keer 
heeft de organisatie weer zijn 
best gedaan een afwisselend en 
uitdagend parcours samen te 
stellen. Het veelzijdige par-
cours bestaat uit veengrond, 
West-Friese klei, asfalt, schel-
penpaden en zand. 

Het parcours
Vanaf de start tussen 09:00 en 
09:30 uur bij de kantine van 
VVW aan de Theo Koomenlaan 
vertrekken de deelnemers over 
de Kagerbos richting Andijk. Ze 
rijden over het fietspad langs de 
Dijkweg richting de jachthaven 
van Andijk, vanaf daar rijden ze 
over het strandje bij de Koop-
manspolder richting de kom. Het 
parcours vervolgt over de dijk 
achter Onderdijk langs richting 
het Nesbos. Onderweg naar Me-
demblik komen de deelnemers 
langs de koek en zopie met kren-
tenbollen van Bakker Swart uit 
Wervershoof. Via het Regatta 
Center en Kasteel Radboud fietst 
men over de Brake door een koei-
enstal heen richting de Groote 
Vliet. Daarna splitst het parcours 
zich; de deelnemers van de 30 ki-
lometertocht gaan terug richting 
de finish bij VVW via het Over-
hoekse bos waar ook Schotse 
Hooglanders lopen. De deelne-
mers die de 40 kilometer rijden 
maken een extra lus langs het 

Egboetswater en Hauwert om via 
de Vok Koomenweg bij VVW te 
finishen. 

Na afloop van de tocht is er gele-
genheid om bij VVW de fietsen af 
te laten spuiten en te douchen. 
De kantine van VVW is open; 
hier kan onder andere erwten-
soep, koffie, thee of een broodje 
worden gekocht.

Noord-Hollandse 
MTB-tochten
Stichting Wielerevenementen 
West-Friesland werkt samen met 
MTB Noord-Holland, zij organi-
seren dit seizoen 14 MTB-toch-
ten. Een deelnemer die stempels 
voor deelname aan minimaal 8 
van deze tochten op zijn/haar 
stempelverzamelkaart heeft 
staan maakt kans op een Storm-
Nalu strandbike. Na de laatste 
tocht op 25 februari 2018 wordt 
de gelukkige uit de ingeleverde 

stempelkaarten getrokken. 

Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroever-
tocht kan op 15 oktober vanaf 
08:30 uur bij de (tijdelijke) kanti-
ne van VVW, Theo Koomenlaan 
7 te Wervershoof. De start is 
vanaf deze locatie tussen 09:00 en 
09:30 uur. De inschrijfkosten zijn 
voor iedereen 6 euro, het verzoek 
van de organisatie is om zoveel 
mogelijk gepast te betalen. 

Let op: een valhelm is verplicht 
bij deelname aan de toertocht. 
Niet NTFU-leden zijn niet verze-
kerd voor schade, zij kunnen 
vooraf via de website van de 
NTFU een dagverzekering afslui-
ten. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.mtbnoordholland.nl of op 
de Facebookpagina ‘MTB Wer-
vershoof ’.

Zondag 15 oktober: MTB Vooroevertocht

Foto: aangeleverd

 • 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

Wat is de zin van mijn leven?
Is er meer?

Ontdek het zelf! 

        Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. 
   De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over 

het christelijk geloof.  
Een praktische cursus van 8 avonden (donderdag). 

De cursus (incl. maaltijd) is vrijblijvend en gratis!

Wanneer:  donderdag 12 oktober om 18.30 uur
Waar:     Buurthuis IJsselzand, 
 Anjerstraat 1, Enkhuizen

Graag i.v.m planning aanmelden bij 
Gitta Klopper op 0228-593511 of 
cengklopper@gmail.com

Komende week zullen traditiege-
trouw koorleden van het Andijks 
Gemengd Koor weer op pad gaan 
met amaryllisbollen. Het geld dat 
met de verkoop wordt verdiend is 
hard nodig voor het 70-jarig Jubi-
leumconcert in de Gereformeer-
de Kerk dat voor februari 2018 
gepland staat.

Er kunnen rode en witte bollen 
gekocht worden voor €3,50 per 

stuk of 3 bollen voor €10,-  
Ook dit jaar zijn ze weer van 
goede kwaliteit, dus we hopen 
dat u ons koor zult steunen. 
Als u interesse heeft in een of 
meerdere amaryllisbollen stellen 
we het op prijs als u het juiste 
geldbedrag alvast klaar wilt leg-
gen.
Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage en hopelijk tot ziens op 
het Jubileumconcert!

Amaryllisbollen verkoop van 
het Andijks Gemengd Koor
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

www. 2wielerwacht.nl
Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk

06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

PraktijkAndijk aan de Landstraat 
5 te Andijk wordt gerund door 
Werner de Haan en Kelly Groot. 
Het is een praktijk voor acupunc-
tuur en fysiotherapie. Werner is 
een reguliere fysiotherapeut. De 
werkwijze van Kelly daarentegen 
valt onder de alternatieve genees-
kunde. Zelf spreekt zij liever over 
additieve therapie. ‘Deze is aan-
vullend op de normale genees-
kunde. Wij onderscheiden ons 
doordat we kleinschalig zijn en 
daarnaast staat bij ons een per-
soonlijke benadering voorop. 
Niemand is hetzelfde en iedere 
cliënt verdient een eigen gerichte 
aanpak.’
De bevlogenheid voor hun werk 
spat er tijdens het gesprek vanaf. 
Kelly legt uit dat de mensen in de 
westerse wereld veel stress op-
bouwen. ‘De gevolgen daarvan 
komen vroeg of laat tot uiting. 
Men gaat naar de dokter met 
vage klachten en de oorzaak 
wordt vaak niet gevonden. Ik 
krijg hier mensen die vastlopen 
in het reguliere circuit. In de 
meeste gevallen heb ik hen na 
drie bezoeken weer op de rit en 
kunnen ze zelfstandig verder. Of 
ik verwijs iemand terug naar de 
dokter maar dan is inmiddels wel 
duidelijk waar de klachten van-
daan komen.’

Energetisch doormeten
Hoe doet zij dat dan? Kelly wijst 
op een ingenieus apparaat in de 

behandelkamer. ‘Daarmee kan ik 
elk orgaan energetisch doorme-
ten. Ik stuur een trilling naar de 
klant en het lichaam geeft weer-
stand terug. Na een analyse van 
de informatie maak ik op waar 
het probleem zit. Het punt is dat 
het onderliggende probleem vaak 

uit een combinatie van factoren 
bestaat. Beweegt iemand wel ge-
noeg? Is de voeding gezond? Be-
vat het lichaam voldoende mine-
ralen en vitaminen?  Is de hor-
moonhuishouding in orde? Ik ga 
dat allemaal na. Maar het allerbe-
langrijkste is: hoe is de mindset? 

De westerse mens leeft veel te 
gehaast; dat is gewoontegedrag. 
In mijn aanpak ben ik daarom 
continu aan het coachen. Ik stel 
de mensen vragen en probeer ze 
bewust te maken van hoe zij le-
ven en op welke manier dat an-
ders zou kunnen.’

Zelf geven Werner en Kelly het 
voorbeeld door bewust parttime 
te werken en veel te bewegen. 
‘Dat geeft ons de nodige ontspan-
ning’, zegt Kelly.

Klachten vanuit verkeerde 
houdingen
Werner heeft, net als Kelly, de 
opleiding tot fysiotherapeut ge-
volgd. ‘Bij mij komen dus mensen 
met nekklachten maar ook klan-
ten die een nieuwe knie of heup 
hebben gekregen. De meeste 
klachten ontstaan uit het aanne-
men van verkeerde houdingen. Ik 
behandel én ondersteun bij reva-
lidatie. Op de bovenverdieping is 
een grote oefenzaal. Als het no-
dig is krijgen mensen materiaal 
mee naar huis om ook daar te 
oefenen. Dat past bij onze per-
soonlijke aanpak.’

Vergoeding vanuit 
aanvullend pakket 
Kelly en Werner zijn blij dat zij 
zoveel mensen kunnen helpen. 
‘Als mensen een aanvullend pak-
ket hebben bij hun ziektekosten-
verzekering dan wordt er ook het 
nodige vergoed’, vertelt Kelly. 
Mensen kunnen zonder verwij-
zing naar de fysiotherapeut en 
acupuncturist. 

PraktijkAndijk verwijst een klant 
uiteraard door -  bijvoorbeeld 
naar de huisarts - indien daar 
aanleiding voor bestaat.  

PraktijkAndijk: kleinschalig en met persoonlijke aandacht

Kelly en Werner testen het materiaal in de grote oefenzaal van PraktijkAndijk. 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






KERMIS
ANDIJK

   11.00-13.00 -> KERMIS BRUNCH
                              €3,- p.p. aanmelden tot zaterdag 14 okt.

   15.00-18.00 -> KINDERDISCO
   20.00-02.00 -> Marsha & Friends
          -> DJ M@URiCE

   16.00-20.00 -> VRIJMIBO
                             Alleen vrijdag 12 munten voor € 20,-

   20.00-02.00 -> THE BRETELS
13

OKTOBER

14
OKTOBER

ZATERDAG

15
OKTOBER

ZONDAG

VRIJDAG

SPORTHAL DE KLAMP

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT 

 

 

woensdag 22-11-2017 
 

Naar Leusden - Tuincentrum
Eurofleur (mooie kerstshows).

Prijs:  €  29,00 p.p.
 
Dit bedrag is inclusief: 
-  1x koffie / thee + gebak;                                   

Opstapplaatsen: Andijk (2x), Wervershoof (2x) en Medemblik

Voor info + reserveringen:             tel: 0228-542424
of kijk eens op onze site:              www.alphatours.nl/dagtochten         
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Raadhuislaan 21 a   
Grootebroek   
(0228) 51 58 83

www.keukencentrumstedebroec.nl

Moderne keukens
Type Mantelhof
Eigentijds design

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 41 Pagina 9



 

Wist u dat...

... op 20 oktober het 

klaverjassen in de kantine van 

Sporting Andijk weer begint?

… de Andijker ook digitaal is 

te lezen op www.andijker.nl?

… de kermis Halloweenavond 

op vrijdag a.s. om 19.30 uur 

begint?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… je jouw mooiste kermisfoto 

(minimaal 1 mb) naar 

info@andijker.nl  kunt sturen?

... wij de mooiste foto volgende 

week publiceren?

… AGK weer langs de deur 

komt met Amaryllisbollen?

… gas geven bij een 

versmalling niets oplevert?

 
Andijkertjes

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

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

Papier, Kleurenkopie of Zwart-wit 
tot 300 gram. 

Dijkprint , Industrieweg 1 Andijk
Tel. 59 3605 www.dijkprint.nl

India is een land van extreme ar-
moede en grote rijkdom. Deze 
tegenstelling heeft onder andere 
te maken met het kastensysteem. 
Ben je in een rijke familie gebo-
ren, dan behoor je tot de hoge 
rang van de kaste. Ben je in een 
sloppenwijk geboren, dan behoor 
je tot de laagste kaste en heb je 
eigenlijk geen identiteit. Veel kin-
deren die uit de lage kaste komen 
zijn wees, leven op de vuilnisbelt 
of bedelen op straat.

Project Held steunt verschillende 
projecten in India waardoor vele 
kinderen geholpen worden, kun-
nen studeren en kunnen bouwen 
aan hun toekomst. Iets wat niet 
mogelijk was gezien hun omstan-
digheden. Daarnaast krijgen de 
kinderen onderdak, drie maaltij-
den per dag en onderwijs.

Wij, de familie Hauwert uit An-
dijk, sponsoren al meer dan 8 jaar 
een kind in India. Wij kregen in 

mei een mail van Project Held 
met de mededeling dat er een 
mogelijkheid zou komen om ons 

kind te ontmoeten, door met een 
projectreis mee te gaan in januari 
2018. Na lang wikken en wegen is 

besloten dat de moeder en de 
oudste dochter samen op reis 
gaan. De reis is zo opgebouwd dat 

wij niet alleen de toerist gaan uit-
hangen, maar dat we ook daad-
werkelijk in actie komen. Wij 
zullen onder andere verschillen-
de kindertehuizen bezoeken en 
bij de sloppenwijken eten uitde-
len.

Om de reis te kunnen bekostigen, 
zijn we een verkoopactie voor 
houten hapjes- en serveerplan-
ken gestart. We verkopen origi-
nele planken van allerlei soorten 
hout: peren, pruimen, eiken en 
kersenhouten planken. Al deze 
planken zijn behandeld met een 
speciale olie zodat u uw etenswa-
ren erop kunt leggen. Elke plank 
kost 20 euro (ongeacht de grootte 
of het soort hout). 

Wilt u ons helpen op reis te gaan? 
Stuur dan een email met uw 
adresgegevens en wat voor soort 
hout u wilt, naar: daanhauwert@
msn.com. Wij brengen de plank 
dan bij u thuis in Andijk.

Wat heeft een houten plank met India te maken?

Laura en Matthanja Hauwert gaan in januari naar India. Foto: KD/De Andijker

In Planzuid in Andijk zijn een 
aantal bewoners die leuke plan-
nen hebben met een plein ach-
ter hun woning. Om te kijken of 
dit idee gedeeld werd, is er eer-
der dit jaar een bewonersavond 
georganiseerd. Na een tweede 
avond is er een buurtcomité 
MISP, wat staat voor Murillo-
laan, Ibislaan, Scarlet Ducstraat 
en Proserpinestraat, in het le-
ven geroepen. Vanaf het aller-
eerste begin ondersteund het 
Wijkteam Oost dit initiatief. 

Maar niet alleen vanuit het Wijk-
team Oost is er meegedacht en 
wordt dit idee gedragen. Maan-
dag 2 oktober hebben ze zelfs een 
cheque t.w.v. € 1000,-, uitgereikt 
gekregen door de Lidl. Het idee 
wat er tot nu toe ligt, was inge-

diend bij de Lidl in het kader van 
de actie “Lidl help lokaal”. Een 
landelijke actie die Lidl heeft op-
gezet omdat ze 20 jaar in Neder-
land bestaan. Elk filiaal had een 
bedrag van € 1000,- beschikbaar. 

In Andijk waren er 25 initiatieven 
ingediend, en daaruit werd het 
idee van deze buurtcomité uitge-
kozen. Een mooie steun in de rug! 
Het buurtcomité gaat nu verder 
met het vormgeven van de plan-
nen, met als doel om gezamenlijk 
iets te realiseren voor de jonge 
kinderen uit de wijk. 

Heeft  ook een (gedeeld) idee wat 
de leefbaarheid van uw buurt zal 
vergroten? Neem gerust contact 
op met het Wijkteam Oost, we 
helpen u graag! 

De cheque namens Lidl. Foto aangeleverd

Bewonersinitiatief Andijk 
wordt ondersteund

Mijn naam is Leona Duineveld. 
Ik ben 22 jaar, net afgestudeerd 
aan de ALO (Academie voor Li-
chamelijke Opvoeding) in Am-
sterdam en ik ben werkzaam als 
gymjuf op drie verschillende ba-
sisscholen in Heerhugowaard. 
Daarnaast werk ik sinds septem-
ber bij gymvereniging VVW als 
gymjuf bij het peuter- en kleuter-
gym in Andijk.

Toen ik vier jaar was, ben ik zelf 
begonnen met turnen en heb ik 
dit acht jaar lang gedaan. Na het 
turnen heb ik acht jaar volleybal 
gespeeld en tegenwoordig sport 
ik in de sportschool. Ik heb geko-
zen om gymdocent te worden 
omdat ik sporten zelf leuk vind, ik 
graag met mensen werk en ik het 
onderwijs een mooi vakgebied 
vind.

Op mijn basisscholen geef ik 
geen gymles aan de jongste groe-
pen, terwijl ik wel veel affiniteit 
heb met deze doelgroep. Ik ben 
heel blij dat ik nu binnen een 
gymvereniging alsnog met de al-
lerkleinsten mag gymmen. Tij-
dens de lessen vind ik het belang-
rijk dat alle kinderen bewegen 
met plezier en het plezier van 
bewegen ervaren.

Daarnaast wil ik kinderen een 
basis aan vaardigheden meege-
ven zodat zij buiten de gymles en 
later ook kunnen en willen bewe-
gen.

Ik geef op vrijdag peutergym (3-4 
jarigen) van 14.00 – 15.00 uur en 
kleutergym (5-6 jarigen) van 
15.00 – 16.00 uur in de Krimper 
in Andijk. Tot gauw in Andijk!

Leona mag graag met de allerkleinsten gymmen. Foto: aangeleverd

Even voorstellen... Leona Duineveld

GETUIGEN GEZOCHT
Wie weet waar ons opklapbare Magneet/schoolbord is 

gebleven? Het stond onder onze carport aan de Steenpoort-
estraat 3. Linsey wil hem graag terug. 59 24 90

GEVONDEN
Op de Kleingouw, een ronde fietscomputer 

van een electrische fiets. Merk Sparta. 

Informatie: redactie de Andijker. 59 36 05
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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 15 oktober 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met De 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Neem jij de 
uitnodiging aan?”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering. 
Dinsdag 17 oktober 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. 16.00 uur in Sorghvliet: 
Woord-Communieviering; voor-
ganger: pastor Nellie Pronk.
*Een misverstand: Zondag is er wel 
een viering in onze kerk.
*Zondag nemen de pastores 
Suidgeest en Koning afscheid in 
Wervershoof. En maandag hoopt 
pastor Suidgeest 79 jaar te wor-
den. Namens de hele parochie-
gemeenschap alvast van harte 
gefeliciteerd en een prettige dag 
toegewenst. Sterkte met de ver-
huizing en in Voorhout nog vele 
mooie, rustige jaren toegewenst in 
goede gezondheid!

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

OKTOBER
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
Zaterdag 14 oktober 
• ‘t Ankertje Andijk, D-struction & SanSaiga. Trance, Bigroom, Raw 

& Hardcore. 21:00 - 02:00 uur
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.
Zaterdag 4 november
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis centr.

10 – 16 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

JANUARI 2018
Zondag 21 januari 2018 
• MTB Vooroevertocht, 30 of 40 km., start 9.00-9.30 uur, 

VVW, Theo Koomenlaan 7 Wervershoof

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

Oud papier  Zaterdag 21 oktober, 4 & 18  november, 2, 16 & 30  
 december.
Plastic:  Dinsdag 17 oktober, 14 november en 12 december
Restafval:  Dinsdag 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 was eigen-
lijk om in woorden uit te druk-
ken zeer slecht. De oorzaak 
moet jezelf bij je eigen zoeken.
Al liep het ook veel tegen het 
is altijd je eigen schuld maar 
wat het ook mogen zijn het 
is nu eenmaal niet prettig om 
geen enkele partij te winnen 
dit was zowel C.J. Verhoogt als 
G.P. Grent die allebei in het van 
de haven averij kregen. Toch 

lagen we daar niet wakker van 
verbeeld je de winst en verlies 
horen bij biljarten. De slotzin 
is deze keer, Je stopt niet met 
lachen omdat je oud wordt, 
maar je wordt oud omdat je 
stopt met lachen. Adios biljar-
tos.

Sportgroeten 
G.P. Grent 
Aflevering 1126

Kerkdiensten, zondag 15 oktober

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. J. Veltrop te Vianen

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   Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Daniel Oosterhuis

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

De samenwerkende ouderenbon-
den en de Zonnebloem in Andijk 
verzorgen op 12 oktober a.s. een 
thema avond over het onderwerp 
”Voltooid leven”.

Wat is een voltooid leven? Hoe 
kijken de senioren er zelf tegen-
aan en hoe zou onze samenleving 
hiermee om kunnen 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 onderlig-
gende probleem en dat de samen-
leving zich vooral moet inzetten 
op het voorkomen van lijden aan 
een voltooid leven. De organisa-
ties pleiten voor een dialoog tus-
sen 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, scholingsconsulent 
voor het CDA in Zuid-Holland 
en provinciaal coördinator van de 
PCOB in Zuid-Holland en ver-
zorgt veel lezingen binnen KBO/
PCOB over diverse onderwer-
pen.

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

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

Thema avond: Voltooid leven

Eten, ontmoeten, praten, lachen, 
leren en luisteren. De Alpha-
cursus geeft heldere en aanspre-
kende uitleg over het christelijk 
geloof. De cursus is vrijblijvend 
en gratis. 
De Alpha-cursus is iets voor jou 
als je: meer wilt weten over het 
christelijk geloof, wilt weten of 
er meer is tussen hemel en aarde, 
nieuwe mensen wilt ontmoeten, 
je kennis over het christelijk ge-
loof wilt opfrissen.
Op de cursus worden een aan-
tal verschillende thema’s van het 
christelijk geloof besproken, zo-
als: Is er meer? Wie is Jezus? Bid-
den: waarom en hoe? Hoe rele-
vant is het christelijk geloof? Hoe 
leidt God ons?
Op de Alpha-cursus maak je in 
acht weken tijd kennis met het 
christelijk geloof. Wekelijks kom 
je als groep bij elkaar. De cursus 

start met een gezellige maaltijd. 
Na het eten luister je naar een 
boeiende inleiding over het chris-
telijk geloof. Daarna praat je in 
kleine groepjes door. Lijkt het je 
wat? Kom dan eerst naar de start-
avond en kijk zelf of het iets is 
voor je. Stel al je vragen en praat 
met andere deelnemers door 
over vijftien inspirerende onder-
werpen. De cursus wordt gehou-
den op tien donderdagavonden. 
Deelname aan de cursus is gratis.
Donderdag 12 oktober starten 
we in de Buurthuis IJsselzand, 
Anjerstraat 1 in Enkhuizen. We 
starten met de maaltijd (gratis) 
om 18.30. Zin om te komen? 
Meld je ivm planning eten even 
bij Gitta Klopper op 0228-593511 
/ cengklopper@gmail.com. Meer 
informatie over de Alpha cursus 
is te vinden via de website www.
alpha-cursus.nl.

Kennismaking Christelijk geloof
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13-14 en 15 oktober Kermis Andijk

Andijkers opgelet

Tot ziens op het (kermis) terrein bij sporthal de Klamp

38 munten voor de botsauto’s

7 vliegtuigkaartjes

10 zweefkaartjes

2 waterbalkaartjes

18 Triple X kaartjes (de bank)

Powerdeal: Jouw kermispakket voor 75 euro!
Wat krijg je daarvoor?


