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150 jaar protestants christelijk 

basisonderwijs in Andijk

Het eerste schoolgebouw van de Christelijke school. Foto's aangeleverd

Afgelopen zaterdag vertoonde 
verschillende Chinese wolhand-
krabben zich voor mijn lens in 
Andijk.
Met z’n pantser van ruim 7 cm en 
z’n vrij lange poten is de Chinese 
wolhandkrab (Eriocheir sinensis) 
veruit de grootste krabbensoort 
in de zoete
en brakke wateren van Neder-

land. Deze kunnen een gewicht 
hebben van 80 tot 200 gram en 
soms wel tot een halve kilo. Met 
die grote haken trekken ze zich 
gemakkelijk de hoge kant op 
zodra ze iemand zien rennen ze 
weg. Nu maar op zoek naar de 
Amerikaanse rivierkreeft.

Douwe Greydanus.

Gezellig. Foto Douwe Greydanus
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De heer Jan R Koen heeft een mooi overzicht gemaakt van de afgelopen 150. 
Compliment. Het startte allemaal in 1867, toen werd de eerste school met de 
Bijbel gesticht. Het Protestants-Christelijk onderwijs in Andijk had zijn 
geboorte beleefd. Tot nu toe 150 jaar lang Christelijk basisonderwijs, eerst 
aangestuurd door de Vereniging voor Protestant Christelijk basisonderwijs en nu 
door Stichting Kopwerk.  Dat het Christelijk onderwijs dus zijn plek heeft 
binnen onze (Andijkse) samenleving is duidelijk. De heer Jaap Meijles sprak in 
het jubileumboek 125 jaar Christelijk onderwijs: “Ik spreek de wens uit dat dit 
jubileum geen afsluiting is, maar een moment van omzien, van nadenken. Een 
goede reden om door te gaan, om onze doelstellingen trachten te realiseren in 
het belang van het Protestant Christelijk onderwijs.” 

Ik denk inderdaad dat we een uitstekende reden hebben! Naast het geven van 
goed onderwijs en kinderen voorbereiden om op een prima manier in de 
maatschappij te kunnen participeren, is het ook heel goed om dit te doen met de 
waarden en normen die Jezus  ons geleerd heeft: een boodschap van liefde tot 
God, van liefde tot de medemens, van liefde tot de schepping, maar ook van 
vrede en gerechtigheid in heel ons bestaan. Ik durf de stelling aan: op naar de 
250 jaar! En dan kan het best zijn dat er grote schoolgebouwen komen waar 
meerdere scholen in worden gehuisvest. Maar het gebouw bepaalt onze 
Christelijke identiteit niet. Die zit in ons zelf en die waarde blijven we met 
liefde doorgeven.

Jan van Lieshout

Directeur Idenburgschool en Kuyperschool.

De tafels op rij en daarop al 
houten gevaartes. Dus bij bin-
nenkomst schrikt iedereen zich 
rot, want zo’n groot exemplaar 
hadden ze op de doe-avond niet 
verwacht. Maar we zien het voor-
beeld en het valt mee. 

Vooraf had Lex Vroling, de man 
van leidster Trudy, de frames 
gemaakt. 2 blokken hout met de 
tussenstuk. Trudy zegt dat we 
hem voor alles kunnen gebrui-
ken en dat geeft hilariteit, maar 
bij het spijkeren of het gebruik 
van een hamer is soms wat hulp 
nodig. We knippen eerst de fiets-
banden in de lengte door, zodat 
we met twee stroken het hout 
kunnen omwikkelen. Te kort, dan 
nog een knippen. Vast zetten met 
een spijkertje en voor de pauze 

hebben dit allemaal gedaan. We 
krijgen een blokje berkenhout in 
de midden gelijmd en een waxi-
nelichtje. Zelf kunnen we nu in 
de groenvoorziening duiken die 
ruim voorhanden is en de hor-
tensia’s, kalebassen, oranje lam-
pion bloemetjes. Maak op beide 
uiteinden een herfsttukje naar 
eigen smaak. Thuis kan je de oase 
nog nat maken dmv een ijsblokje 
te laten smelten of de planten-
spuit, maar je kan het ook laten 
indrogen en in december er weer 
een kerststukje van maken. De 
basis is er. 
Een doe avond is een heel gedoe 
en we sluiten ook wat later dan 
tien uur de avond af. Sommigen 
moesten hierna nog wat finesses 
aan hun stukje doen en kleurrijk 
gaan we naar huis.

Doe-avond bij de Vrouwen van Nu. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
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Volgende week:
een verslag van de viering van 
150 jaar protestants christelijk 

basisionderwijs in Andijk.

Van wie?

Wij vonden in onze tuin deze 
globetrotter, hij mag terug 
naar de eigenaar maar van 

wie is hij?

Aafke van der Veek 
Kleingouw 22

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 

Vandaag, woensdag 18 oktober 
2017, groot feest voor en met de 
kinderen van de Kuyperschool 
en de Idenburgschool. 

Feest omdat het dit jaar 150 
jaar geleden is dat de eerste 
protestants christelijk school 
op Andijk in gebruik genomen 
werd.

Op pagina 4 en 5 vindt u een 
overzicht door Jan. R. Koen.
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Liefde (2) 

‘En toen Hij (Jezus) uit het 
schip ging, zag Hij een grote 
schare, en Hij werd met ont-
ferming over hen bewogen en 
genas hun zieken.’ Mattheüs 
14:14 Je vraagt je misschien af: 
hoe krijg je die liefde? Je 
merkt soms bij jezelf dat je er 
in te kort schiet. Er is veel 
misverstand over liefde. Deze 
wereld heeft een totaal ver-
keerd beeld van de liefde; lief-
de is slechts een gevoel dat 
komen en verdwijnen kan. De 
Bijbel spreekt anders over 
liefde. Jezus zegt tegen Zijn 
discipelen: ‘Ik geef jullie een 
nieuw gebod: heb elkaar lief. 
Zoals ik jullie heb liefgehad, 
zo moeten jullie elkaar lief-
hebben. Aan jullie liefde voor 
elkaar zal iedereen zien dat 
jullie Mijn leerlingen zijn.’ Joh. 
13:34 en 35. Liefde is niet al-
leen een gevoel; het is een op-
dracht! Dat kost je inspan-
ning, daar moet je een duide-
lijke keuze voor maken; de wil 
om lief te hebben! De liefde 
heb je al, het is zelfs in je hart 
uitgestort! Rom.5:5: ‘En met 
die hoop komen we niet be-
drogen uit, omdat God Zijn 
liefde in ons hart heeft uitge-
stort door ons de heilige 
Geest te geven.’ De liefde heb 
je al, je moet het alleen active-
ren! Hoe activeer je het? Door 
het te doen! De Bijbel spoort 
ons daartoe op verschillende 
plekken aan.Alles wat u doet, 
moet u met liefde doen.’ Gala-
ten 5:13 en 14: ‘ U bent geroe-
pen om vrij te zijn,  Maar ge-
bruik die vrijheid niet als 
voorwendsel voor zelfzucht. 
Nee, wees elkaar juist dienst-
baar in een geest van liefde. 
Want de hele wet is vervat in 
dit ene gebod: Heb uw naaste 
lief als uzelf.’ Liefde heeft alles 
te maken met nederigheid en 
zelfverloochening. ‘Wie ach-
ter Mij aan wil komen, moet 
zichzelf verloochenen, zijn 
kruis op zich nemen en Mij 
volgen.’ (Marcus 8:34, Mat-
theüs 16:24). Zelfverlooche-
ning is de weg gaan die Jezus 
ging, de ander hoger achten 
dan jezelf. In Col.3:14 wordt 
gezegd dat we liefde kunnen 
aandoen, ‘En bovenal, bekleed 
u met de liefde, dat is de band 
die u tot een volmaakte een-
heid maakt. ‘Liefde kan groei-
en als het geloof groeit: ‘Wij 
moeten God altijd voor u 
danken. Daar is alle reden toe. 
Want uw geloof groeit krach-
tig en de liefde die u elkaar 
zonder uitzondering toe-
draagt, wordt steeds groter.’ 2 
Thess.1:3.Als je wilt weten of 
iemand namens God spreekt: 
de toetssteen is de liefde. Kijk 
naar de vrucht zei Jezus, en de 
vrucht moet liefde zijn. We 
sluiten af met de prachtige 
tekst uit 1 Cor.13:13: ‘.Ons 
resten geloof, hoop en liefde, 
deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde.’Zie je die 
vrucht van liefde bij jezelf? 
(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

Verdrietig, maar ook dankbaar terugkijkend  
op zoveel fijne jaren samen, moeten wij nu afscheid nemen 
van onze lieve, altijd zorgzame moeder, schoonmoeder en 

allerliefste oma

Dit Groot-Heemsbergen
echtgenote van Simon Groot, overleden november 1988

1 april 1930 Andijk 10 oktober 2017

Betty, in herinnering en Sjors

Jaap, in herinnering 
   Rick

Arjen en Bianca 
  Maura 
   Sam

Buttervin 36, 1619 DD Andijk

Veel dank aan het Omring thuiszorgteam en aan een ieder  
die er voor onze moeder en oma is geweest.

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Toch nog onverwachts is van ons heengegaan  
onze lieve zorgzame zus en schoonzus

Dit Groot-Heemsbergen
Akke en Wout
Bets, Gerrit, in herinnering, Herman
Marian en Bob, in herinnering

neven en nichtenAndijk, 10 oktober 2017

Wat blijft, zijn de goede herinneringen

Wij zijn bedroefd om het overlijden 
van onze voormalige fractievoorzitter

Alie de Kroon
Gemeenteraadslid voor het CDA Gemeente Andijk 1992-2002

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor 
nu en in de toekomst.

  Namens CDA bestuur gemeente Medemblik 
  Namens CDA fractie gemeente Medemblik
  Gerard Kuin, voorzitter    
  Ed Meester, fractievoorzitter

Lieve papa en mama, 

Wij zijn super trots om te mogen zeggen dat 
onze ouders al 25 jaar getrouwd zijn. 

              ❤ 

We houden van jullie.

Dikke kus

Frank , Laura en Mirna. 

Lieve papa en mama, 

Wij zijn super trots om te mogen zeggen 
dat onze ouders al 25 jaar getrouwd zijn. 

We houden van jullie.

   Dikke kus, Frank,     Laura en Mirna

Griepvaccinaties
Praktijk dr. de Groot & dr. Wever-van der Linden

Woensdag 1 november 2017 van 16.00 - 18.00 uur.

De griepvaccinatie is voor mensen met een verhoogd risico. 
Hiermee wordt bedoeld:

Patiënten met: 
•	 afwijkingen	en	functiestoornissen	van	de	luchtwegen	en	longen	
 (bv astma/COPD)
•	 een	chronische	stoornis	van	de	hartfunctie
•	 suikerziekte
•	 chronische	nierafwijking	(slechte	nierfunctie)
•	 recente	beenmergtransplantatie
•	 HIV-	besmetting
•	 verstandelijk	gehandicapten
•	 verminderde	weerstand	tegen	infecties:	
 levercirrose, chemotherapie, asplenie
•	 leeftijd	van	60	jaar	en	ouder
 
N.B. Vaccinatie op eigen verzoek, dus zonder medische noodzaak, 
wordt gegeven tegen betaling van de vaccinatiekosten. (van tevo-
ren aangeven, zodat extra vaccins besteld kunnen worden)

Geef uw mening op de internet-
site van de overheid over vlieg-
tuiglawaai in West-Friesland

Er is een internetsite door de 
overheid aangemaakt, waarop 
burgers hun mening kunnen 
geven over de laagvliegroutes 
boven Westfriesland: internet-
consultatie.nl. 
En dat raden wij u ernstig aan, om 
hierop te reageren. Anders gaat 
het goed fout met de geluidsover-
last in Medemblik. Het is zo dat 
het luchtruim pas in 2022 gaat 
herverdeeld worden. Daardoor 
moeten alle vliegbewegingen van 
Lelystad aiport in 2018 laag blij-
ven vliegen, (ze moeten onder 
de drukke routes blijven van 
Schiphol). Dat maakt dat er ern-

stige geluidsoverlast en milieus-
chade gaat ontstaan. Er is een 
MER (onderzoek) gemaakt over 
de routes, maar deze MER gaat 
uit van snel opstijgen tot lucht-
ruimhoogte. Dus deze MER gaat 
het bij de rechter waarschijnlijk 
niet redden. Dan is het laagvlieg-
gevaar van de baan.

Er is ook een nieuwe vliegrou-
tekaart uit, waarop de route nu 
op 2 kilometer hoogte boven 
Andijk, Wervershoof, Onderdijk 
Midwoud en Abbekerk gaat. 

Teken de petitie: stop laagvlieg-
routes boven Westfriesland en 
geef uw mening op nietover-
westfrieslandvliegen.petities.nl
Maria Weeber  Zwaagdijk

De vliegroutekaart. Foto aangeleverd

Vliegtuiglawaai boven Andijk?

 IJSCLUB ANDIJK

VOOR ALLE LEDEN 
VAN IJSCLUB ANDIJK

Donderdag 26 oktober 2017
Gratis éénmalig entree ijsbaan De Westfries te Hoorn

 entree van 14.00 - 15.30 uur of 19.30 – 21.30 uur.

Op vrijdag 20 oktober is er weer 
een open Schrijfcafé Enkhuizen. 
Van 10 tot 12 uur in grand café 
Van Bleiswijk, Enkhuizen. Voor 
wie zin heeft om samen te schrij-
ven bij een heerlijk kopje thee of 
koffie, de gedachten de vrije loop 
te laten op papier, herinneringen 
op te halen en te spelen met 
woorden aan de hand van inspi-
rerende schrijfopdrachten. Het 
gaat om plezier in het schrijven, 

niet om een foutloze tekst. Het 
schrijfcafé is ook geschikt voor 
mensen die weinig ervaring heb-
ben met schrijven en het graag 
eens willen proberen. 
Kosten per ochtend €12 (inclu-
sief 2 koffie/thee). Reserveren 
hoeft niet. Neem zelf pen en 
papier mee. De eerstvolgende 
schrijfcafés zijn op 17 novem-
ber en 15 december. Inlichtingen: 
c.vandenhombergh@quicknet.nl 

Lekker los schrijven in Schrijfcafé Enkhuizen
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“De Zondag is ooit bedoeld als dag om uit te rusten.”

EEN GOEDE TIP TIJDENS DE 
ONDERNEMERSVERENIGING WERVERSHOOF

Ook al heb je energie voor tien, soms is het goed om eens even 
niets te hoeven doen. Ons leven zit vaak zo vol met allerlei - meestal 
leuke - activiteiten. Van veel van deze dingen, zoals de activiteiten 
van de ondernemersvereniging krijg je energie. Weet de toerist ook 
Wervershoof te vinden? Dat was de vraag tijdens de ondernemers-
avond vorige week. De gemeente liet zien wat zij allemaal doen op 
het gebied van recreatie binnen onze gemeente en staan open voor 
input en ideeën uit de gemeenschap. 

Het was een inspirerende interactie tussen de gemeente en de 
ondernemers. Wanneer je na afloop dan nog gezellig met elkaar aan 
het praten bent, dan krijg je af en toe nuttige tips van elkaar. Zo zei 
een mede-onderneemster dat het helemaal niet erg is om op zon-
dag af en toe niets te doen. Soms voelen we ons schuldig wanneer 
we niet hier of daar naar toe gaan, of onze tijd niet “nuttig” invullen. 
Dan is het goed om eens van iemand anders te horen: “dat we ons 
echt niet schuldig hoeven te voelen, als we de zondag gebruiken 
voor onze rust, want dat deze daarvoor ooit bedoeld is.” 

Een goede tip voor iedereen, want dan begin je de week ook weer 
met nieuwe energie. In het kader van het afscheid van Pastor 
Suidgeest van onze gemeenten, een mooie zin om in gedachten te 
houden. Ons kantoor wenst hem nog goede tijden in gezondheid 
toe. 

GRATIS INLOOP: 
26/10 Andijk 0228-592224 
en 31/10 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

Vorige week dinsdagochtend 
heeft peuterspeelzaal en kinder-
dagverblijf  ‘t Dijkje  het officiële 
Boekstart keurmerk in ontvangst 
mogen nemen.
Dit keurmerk geeft aan dat in 
deze locatie een speciaal voor-
leesplan  aanwezig is  voor de 
kinderen, met een voorleescoör-
dinator, pedagogisch medewer-
kers die deskundig zijn in het 
interactief voorlezen voor jonge 
kinderen en natuurlijk een heer-
lijke leesplek. Jessica Dip, de 
jeugd  bibliothecaresse van de 
West-Friese bibliotheken  reikte 
het certificaat uit tijdens de fees-
telijke opening van de boeken-
hoek.
BoekStart is een programma dat 
het lezen met heel jonge kinderen 
wil bevorderen én ouders met 

jonge kinderen wil laten genieten 
van boeken.
BoekStart gaat uit van de gedach-
te dat kinderen die al op jonge 
leeftijd in aanraking komen 
met boeken een voorsprong (op 
school) ontwikkelen waar ze hun 
hele leven voordeel van hebben. 
Samen een boekje kijken, plaatjes 
aanwijzen en benoemen, vers-
jes leren, verhaaltjes vertellen 
en ernaar luisteren, versterken 
bovendien de band met een kind.
Er zal dus op 't Dijkje  nog meer 
voorgelezen worden. En de  boe-
kenhoek is nog mooier gewor-
den  en uitgebreid met prachtige 
collectie prentenboeken voor 
baby’s en peuters.

Want..... ‘Meer voorlezen, beter 
in taal’ 

TONEELVERENIGING KNA zegt: 
“Yeah herfstvakantie!“

Wat een topper om deze vakantie te starten met een 
bezoekje aan onze kindervoorstelling BELLENBENDE!!

Koning Blaziwir van Soppolonië houdt erg van bellenblazen, 
maar het sop raakt op. En dan wordt het restant zeep-

sop ook nog eens gestolen! Zit Koningin Viesuela van 
Prutterije achter deze diefstal of heeft zij het te 

druk met het trainen voor het WK Gewichtheffen?

Deze soap is te zien op zaterdag 21 oktober 
in Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 te Andijk 

en start om 16.00 uur en om 19.00 
uur. Entreekosten zijn € 4,50 t/m 

12 jaar en € 3,50 vanaf 13 jaar. 
Verloting na de voorstelling –  

1 euro per lot! 
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De boekenhoek is nog mooier geworden. Foto aangeleverd

Hoera, ’t Dijkje is een boek-
start locatie geworden!

Het zijn weer
Kinderspaarweken!
Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.

Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor
uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sparen en krijg een cadeautje*

Vrolijk Verzekeringen
Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl
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De collecte voor KWF heeft in 
de eerste week september in 
Andijk dit mooie bedrag opge-
bracht.. Dankzij uw vrijgevigheid 
kan KWF investeren in nieuwe 
doorbraken in kankeronderzoek, 
zodat we samen de dag steeds 
dichterbij brengen dat niemand 
meer hoeft te sterven aan kanker.

Over KWF Kankerbestrijding
Tijd vul je elke dag opnieuw in 
met ervaringen. Mooi, droevig, 
leuk, lekker, druk of saai. En tijd 
is misschien wel het meest waar-
devolle dat je hebt. Meestal besef 
je dat pas als het niet meer zo 
vanzelfsprekend is. 

Dankzij doorbraken in kankeron-
derzoek overleven patiënten nu 
bepaalde soorten kanker waar ze 
vroeger aan zouden zijn gestor-
ven. Sinds de oprichting van 
KWF in 1949 is het percentage 
patiënten dat 5 jaar na hun diag-
nose nog in leven is, gestegen van 
25% naar 62%. Door innovatie 
en techniek kunnen we nieuwe 

doorbraken in kankeronderzoek 
versnellen. Als je geld geeft voor 
onderzoek, geef je dus eigenlijk 
tijd aan iemand met kanker. Lees 
meer over actuele ontwikkelin-
gen op het gebied van kankeron-
derzoek op kwf.nl/nieuwedoor-
braken

De opbrengst van de winkelbus-
jes was dit jaar € 230.73. 
KWF wil de winkeliers hartelijk 
bedanken voor hun medewer-
king. De winkelbusjes staan bij 
de kassa van Kapsalon ’t Buurtje, 
Drogisterij Vroegop, Electro 
Andijk, Dorpshuis Cultura, 
Danny’s Garden, Bakkerij Stevers, 
Mariska’s Corner, Snackbar 
’t Skaffie, Restaurant Dijkhuis, 
Sammy-Jo, Sporting Andijk.

Heeft u belangstelling om de 
afdeling van Andijk te willen hel-
pen, we zoeken nog collectanten 
voor volgend jaar. 
U kunt zich aanmelden bij Ank 
Goudsblom. E-mailadres 
ank.goudsblom@gmail.com.

€ 3059.71 voor KWF Kankerbestrijding
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Langs grazige weiden?
Waar in West-Friesland grazi-
ge weiden steeds vaker ruimte 
moesten maken voor woning-
bouw, bloemkool  of bollen-

teelt zullen in de toekomst ook 
zonneweides gaan verrijzen. 
In de gemeenteraad van juli 

kwamen plannen aan de orde 
voor grootschalige zonnevel-

den op het IJsselmeer (20 
Ha) en op het land bij Marees 
in Andijk (12 Ha). Dat laatste 
park had wat de VVD betreft 
wel wat kleiner gekund, om 
ook ruimte te houden voor 

landbouw en/of toekomstige 
bedrijvigheid. De wethouder 
wilde de Chinese investeerder 
echter alle ruimte bieden. Wij 
stemden daarom tegen, samen 
met Arie Schouten en Anita 
Wakelkamp van het CDA. 
Wél hebben we op initiatief 

van een dorpsgenoot nog een 
onderzoek naar een taxushaag 
eromheen voor elkaar gekre-
gen én verzocht om een the-

maraad over duurzaamheid en 
beleid voor zonneweides.

Nog geen 3 maanden later 
een aanvraag van HVC (!)  

voor een zonnepark aan 
de Tripkouw in Midwoud. 
Buiten het feit dat slimme 

(buitenlandse) investeerders 
enorme bedragen subsidiegeld 

opstrijken is deze trend ook 
nog eens enorm schadelijk 

voor de lokale land- en tuin-
bouw, de plaatselijke midden-

stand en economie. 
In Nederland, maar zeker ook 
in West-Friesland is de laatste 

jaren sprake van een stij-
gende vraag naar grond voor 
wegen, huizen, bedrijvigheid  
én een toenemende behoefte 
aan landbouwgrond door het 
mestbeleid, de schaalvergro-

ting en de verduurzaming van 
de landbouw. Veel van onze 

inwoners zijn werkzaam in de 
agrarische sector of bij toele-
veranciers. Moeten we daar 
niet even bij stilstaan als we 
grond waarop gewerkt kan 
worden voor 30 jaar vol leg-
gen met zonnepanelen waar-
van alleen bij de investeerder 
het zonnetje gaat schijnen? 

De VVD wil dat Medemblik 
hierin politieke keuzes gaat 
maken. Zonnepanelen zijn 

een prima optie maar wat ons 
betreft vooral op de daken! 
Duurzaamheid moet geen 

modewoord worden en leiden 
tot besluiten waar we later 

spijt van krijgen.
Andrea van Langen 

raadslid VVD.

Andrea van Langen



150 jaar geleden: de aanleiding
“Ja!” Wanneer er kinderen gedoopt wor-
den, klinkt van harte het JA! als ant-
woord op de doopvragen die aan de 
ouders gesteld worden. In de 19e eeuw 
was dat niet anders. Maar één van die 
doopvragen gaf Andijker ouders tot 1868 
een onrustig gevoel. Deze vraag: “Belooft 
u uw kind(eren) te onderwijzen en te 
laten onderwijzen in de christelijke leer?”. 
Van dat laatste – het laten onderwijzen 
– kwam tot voor 150 jaar terug weinig 
terecht. Immers: er was op Andijk alleen 
een openbare school waar schoolgaande 
kinderen totaal geen christelijk onderwijs 
kregen.

Het verlangen naar goed christelijk onder-
wijs brengt in 1865 de kerkenraad van de 
Christelijk Afgescheiden Gereformeerde 
Gemeente van Andijk (de huidige 
Gereformeerde Kerk te Andijk) tot het 
voorstel om te streven naar een christe-
lijke school op Andijk. Een commissie 
van zes leden wordt daarop aangesteld 
om ‘onder biddend opzien tot den Heere 
werkzaam te zijn ter verkrijging van het 
voorgestelde en zeer gewenschte doel’. 

De bouw
De inzet van de commissieleden heeft – 
met erkenning van ‘de goedertierenheid 
des Heeren, die zo kennelijk de werkzaam-
heden had willen zegenen’ - tot resultaat 
dat met de bouw van een schoolgebouw 
met één lokaal en een onderwijzerswoning 
kan worden begonnen. Alles onder één 
dak, behalve het ‘sekreet’: dat stond aan 
de slootkant.

Opening
Op 5 december 1867 is het dan zover: de 
Gereformeerde Gemeenteschool wordt in 
gebruik genomen! Een dag van blijdschap 
die ‘s avonds wordt afgesloten met een 
bidstond om ‘de zegen des Allerhoogsten 
bij de voortgang af te smeken’. 

Voortgang
Het gaat goed met de school. Begonnen 

met 40 kinderen groeit het al snel naar 
70 kinderen – met nog steeds één lokaal 
en één onderwijzer. Uitbreiding wordt 
nodig, ook doordat er uit Medemblik en 
Enkhuizen aanvragen komen om kinde-
ren te plaatsen. In 1889, er zijn inmid-
dels 90 kinderen op de school, wordt het 
besluit genomen om een tweede lokaal te 
bouwen en een tweede onderwijzer aan 
te stellen. In 1897 wordt de school een 
driemansschool met drie lokalen. In de 
lokalen staan lange banken waaraan min-
stens vier kinderen zitten. In 1899 wordt 
besloten dat de school niet meer van de 
kerk uit moet gaan, maar van de ouders. 
Per 8 mei is de school van de ‘Vereniging 
voor Gereformeerd Lager Onderwijs’. Het 
uitgangspunt blijft hetzelfde: ‘de vreze des 
Heren is het beginsel der wijsheid’ (Psalm 
111:10).

En wéér te klein!
Eind 1910 telt de school 121 leerlingen, 
uitbreiding is noodzakelijk, en de vraag 
dringt zich op: één nieuwe school bouwen 
of moeten we naar twee scholen toe? Een 
commissie, bestaande uit zeven leden van 
de vereniging, gaat aan de slag om tot een 
goed plan te komen. Op 1 oktober 1912 is 
het zover dat er grond in het centrum van 
Andijk eigendom wordt van de vereniging 
en op 1 mei 1913 het naastgelegen ‘huis 
met de boet’. Een vlotte bouw ligt in het 
verschiet.

Maar helaas! Er komt onenigheid onder 
de leden. Op West wil men de bestaande 
school behouden; op Oost moet dan maar 
een tweede school komen. Wat volgt is 
anderhalf jaar gesteggel, pas in 1914 – 
inmiddels zijn er meer dan 150 leerlingen 
-, kan men beginnen met de bouw van 
een nieuwe school met vier lokalen en een 
woning voor het hoofd der school; daar 

waar nu de huizen Dijkweg 138 t/m 143 
staan. Bouwkosten plm. 18.000 gulden. 
Deze school zal later de naam ‘Dr. A. 
Kuyperschool’ krijgen. 
Een aantal leden bedankt als lid, zij zijn 
het niet eens met de locatie. Zij kopen 
in 1914 grond en huis Oost-op voor de 
bouw van een tweede, kleinere, school. De 
oorlog en daarmee gepaard gaande mobi-
lisatie zorgt voor veel onrust, maar ook de 
gewone dingen gaan door. In 1916 wordt, 
voor plm. 6000 gulden, deze ‘School met 
den Bijbel’ gebouwd naast het bestaande 
huis. Bij de start zijn er 36 leerlingen en 
twee onderwijzers. In 1921 komt daar een 
derde lokaal bij en In 1931 (eerste steen 20 

oktober 1930) komt er een nieuw, vierklas-
sig, schoolgebouw (nu Dijkweg 30) en in 
1946 verandert de naam in ‘Mr. A.W.F 
Idenburgschool’. 

Groei zet door
In 1927 groeit de Gereformeerde School 

De eerste spreuk die de kinderen 
moesten leren was: ‘Ik heb lief, die Mij 
liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, 

zullen Mij vinden’. 
(Spreuken 8:17 SV. Een tekst waarin 

een prachtige belofte ligt opgesloten.)

De eerste onderwijzer was J.de Vries 
uit Koudum. Hij ontving zo’n 500 à 600 

guldens per jaar en daarbij nog wat 
schenkingen: in de herfst duizend lange 

turven en in de slachtmaand een varken. 

Voor het schoonhouden van de school 
kreeg hij nog eens fl. 7,50 per jaar en 
verder verdiende hij nog iets bij met 

voorzingen in de kerk. 
In 1895 overleed de heer De Vries, na 28 
jaar zijn beste krachten aan de school te 

hebben gegeven.

De morgenschooltijd was van 9 tot 11, 
de middag van 1 tot kwart over drie. 

Kinderen die ver weg woonden bleven 
over op school. De meester zette dan een 
emmer water op school met een houten 

napje erbij, zodat de dorst gelest kon 
worden. En de muizen die op de kruimels 

afkwamen werden met de aanwijsstok 
verjaagd ….

School met den Bijbel, ca. 1920, de eerste Idenburgschool

Kuyperschool ca. 1918

150 jaar protestants christelijk 
basisonderwijs in Andijk

1

                       

_________________________________________________________________________________

De heer Jan R Koen heeft een mooi overzicht gemaakt van de afgelopen 150. 
Compliment. Het startte allemaal in 1867, toen werd de eerste school met de 
Bijbel gesticht. Het Protestants-Christelijk onderwijs in Andijk had zijn 
geboorte beleefd. Tot nu toe 150 jaar lang Christelijk basisonderwijs, eerst 
aangestuurd door de Vereniging voor Protestant Christelijk basisonderwijs en nu 
door Stichting Kopwerk.  Dat het Christelijk onderwijs dus zijn plek heeft 
binnen onze (Andijkse) samenleving is duidelijk. De heer Jaap Meijles sprak in 
het jubileumboek 125 jaar Christelijk onderwijs: “Ik spreek de wens uit dat dit 
jubileum geen afsluiting is, maar een moment van omzien, van nadenken. Een 
goede reden om door te gaan, om onze doelstellingen trachten te realiseren in 
het belang van het Protestant Christelijk onderwijs.” 

Ik denk inderdaad dat we een uitstekende reden hebben! Naast het geven van 
goed onderwijs en kinderen voorbereiden om op een prima manier in de 
maatschappij te kunnen participeren, is het ook heel goed om dit te doen met de 
waarden en normen die Jezus  ons geleerd heeft: een boodschap van liefde tot 
God, van liefde tot de medemens, van liefde tot de schepping, maar ook van 
vrede en gerechtigheid in heel ons bestaan. Ik durf de stelling aan: op naar de 
250 jaar! En dan kan het best zijn dat er grote schoolgebouwen komen waar 
meerdere scholen in worden gehuisvest. Maar het gebouw bepaalt onze 
Christelijke identiteit niet. Die zit in ons zelf en die waarde blijven we met 
liefde doorgeven.

Jan van Lieshout

Directeur Idenburgschool en Kuyperschool.

De heer Jan R Koen heeft een mooi overzicht gemaakt van de afgelopen 150 
jaar. Compliment. Het startte allemaal in 1867, toen werd de eerste school met 
de Bijbel gesticht. Het Protestants-Christelijk onderwijs in Andijk had zijn 
geboorte beleefd. Tot nu toe 150 jaar lang Christelijk basisonderwijs, eerst 
aangestuurd door de Vereniging voor Protestant Christelijk basisonderwijs en 
nu door Stichting Kopwerk.  Dat het Christelijk onderwijs dus zijn plek heeft 
binnen onze (Andijkse) samenleving is duidelijk. De heer Jaap Meijles sprak in 
het jubileumboek 125 jaar Christelijk onderwijs: “Ik spreek de wens uit dat 
dit jubileum geen afsluiting is, maar een moment van omzien, van nadenken. Een 
goede reden om door te gaan, om onze doelstellingen trachten te realiseren in 
het belang van het Protestant Christelijk onderwijs.” 

Ik denk inderdaad dat we een uitstekende reden hebben! Naast het geven van 
goed onderwijs en kinderen voorbereiden om op een prima manier in de maat-
schappij te kunnen participeren, is het ook heel goed om dit te doen met de 
waarden en normen die Jezus  ons geleerd heeft: een boodschap van liefde tot 
God, van liefde tot de medemens, van liefde tot de schepping, maar ook van vre-
de en gerechtigheid in heel ons bestaan. Ik durf de stelling aan: op naar de 250 
jaar! En dan kan het best zijn dat er grote schoolgebouwen komen waar meer-
dere scholen in worden gehuisvest. Maar het gebouw bepaalt onze Christelijke 
identiteit niet. Die zit in ons zelf en die waarde blijven we met liefde doorgeven.

Jan van Lieshout

Directeur Idenburgschool en Kuyperschool.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 42 Pagina 4



(later: Kuyperschool) naar 5 lokalen en 
wordt er centrale verwarming aangelegd. 
Tien jaar later is de school weer te klein, 
een tijdelijke oplossing wordt gevon-
den in een lokaal van de Gereformeerde 
Kerk. Door de School met de Bijbel (later: 
Idenburgschool) is in de afgelopen jaren 
gevraagd om een aantal leerlingen naar 
hen over te hevelen, maar daar komt geen 
overeenstemming over. De matige onder-
linge verhouding blijkt ook weer als in 
1937 bij de feestelijke ingebruikname van 
de nieuwe uitbreiding geen afvaardiging 
van de School met de Bijbel aanwezig is. 
Er is wel thee, koffie en koek, ja, zelfs siga-
ren worden aangeboden!

Oorlogsjaren
In augustus 1940 zijn de Duitse bezet-
ters de baas. Anti-Duitse boeken moe-
ten worden verwijderd uit de bibliotheek 
en vlaggen en koninginnefeesten worden 
verboden. In oktober moeten de onder-
wijzers schriftelijk verklaren dat ze geen 
Joods bloed in de familie hebben en een 
verklaring tekenen waarin ze gehoorzaam-
heid aan het gezag beloven. Een jaar later 
wordt een opgave gevraagd van de Joodse 
kinderen op school. Deze behoren ‘in een 
andere omgeving’ onderwijs te ontvangen. 
Het bestuur acht dit in strijd met haar 
beginsel en weigert gehoor te geven aan 
deze anti-Joodse maatregel. Er zijn inmid-
dels 250 leerlingen. 

Later in de oorlogsjaren ontstaat er 
papierschaarste en komt er een gebrek 
aan brandstof. De school is dan ook soms 
gesloten. In 1944 worden brandblussers 
aangeschaft in verband met het drukke 
vliegverkeer boven ons dorp. 

Samenwerking
In 1945 komt men dan toch tot een 
samenwerking van de beide christelijke 
scholen (met samen 406 kinderen) en de 
vorming van één schoolbestuur: de ver-

eniging ‘Gereformeerd School Onderwijs’. 
De schoolgrenzen blijven echter door de 
jaren heen een twistpunt: één of meerdere 
kinderen van school te laten wisselen om 
één van de onderwijzers voor de school te 
behouden.

In 1966 vertrekt het hoofd van de 
Idenburgschool en wordt er over gespro-
ken of er wel een nieuw hoofd moet 
worden benoemd of dat deze school een 
dependance van de Dr. A. Kuyperschool 
gaat worden. Er wordt met grote meer-
derheid van stemmen beslist dat de 
Idenburgschool zelfstandig zal blijven 
bestaan. 

Kleuterschool
In januari 1946 wordt een bestuur samen-
gesteld dat moet komen tot het starten van 
een christelijke kleuterschool. Nog voor er 
een lokaal beschikbaar is stromen de aan-
meldingen al binnen. Aan het Hornpad 

stelt W.Mantel de bovenverdieping van 
zijn schuur ter beschikking. Na de aan-
schaf van 28 banken wordt op 5 mei 1946 
de Christelijke Kleuterschool geopend. Op 
2 december van het jaar daarop wordt op 
west de tweede Christelijke Kleuterschool 
geopend. In 1951 is het aantal kleuters 
sterk teruggelopen. Er worden twee leid-
sters ontslagen, zodat op iedere kleuter-
school één leidster overblijft. Die tegen 
een geringe vergoeding ook nog de school 
schoonmaken …. 

In 1954 tellen de kleuterscholen ieder 
ongeveer 40 kinderen van 4 tot 6 
jaar. Er komen plannen voor het bou-
wen van een nieuwe kleuterschool aan 
de Prinses Marijkestraat. Deze ‘Prinses 
Marijkeschool’, met 99 kinderen in drie 
lokalen en een speellokaal, wordt op 4 
oktober 1957 geopend. 

1974: gezamenlijk
De besturen van de kleuterschool en de 
lagere school gaan samen. Op 28 maart 
1974 wordt de nieuwe Protestants 

Christelijke Vereniging voor Kleuter- en 
Basisonderwijs opgericht. Met de kleu-
terschool gaat het goed. Er ontstaat een 
wachtlijst van 22 kleuters. Er komt een 
nieuw lokaal en een vierde juf bij.

Idenburgschool
In 1977 wordt de Idenburgschool gereno-
veerd en met twee lokalen uitgebreid. De 
opening vindt op 31 augustus 1977 plaats. 
In 1979 raakt de Idenburgschool een aan-
tal kinderen kwijt aan een school voor kin-
deren van de Gereformeerde Gemeente in 
Lelystad. Er moet een leerkracht vertrek-
ken en er komt een lokaal leeg te staan.

Kuyperschool
Eveneens in 1977 raakt het gebouw van de 
Kuyperschool ‘op’. Er komen plannen voor 
nieuwbouw. De nieuwe school – de hui-
dige Kuyperschool – wordt op 14 januari 
1983 geopend. Later komen hier ook de 
kleuters, de groepen 1 en 2, op school. De 
kleuterschool aan de Prinses Marijkestraat 
wordt gesloopt, daar staan nu huizen. 

Bestuurlijke fusies
Fusienoodzaak ontstaat doordat scholen 
steeds meer ondernemingen worden met 
de nodige risico’s op financieel en per-

soneel vlak. Na eerder al een samen-
werkingsverband te zijn aangegaan met 
Medemblik en Opperdoes (in onderwijs-
vereniging Meander) is de vereniging 
sinds 4 december 2003 gefuseerd met 
zes Helderse basisscholen en scholen in 
Wieringen en de Wieringermeer onder de 
stichting Kopwerk. Totaal 21 protestants-
christelijke basisscholen met samen plm. 
3500 leerlingen (in Andijk dit jaar ruim 
300 leerlingen).

Overzicht samengesteld door Jan R. Koen. 

Voornaamste bron: het boek ‘In een 
Ommezien’, uitgegeven ter gelegen-
heid van het 125-jarig bestaan van de 
Vereniging voor Protestants Christelijk 
Basisonderwijs te Andijk.

Prinses Marijke Kleuterschool 1982

Idenburgschool 1985

Kuyperschool 1982

Handwerkles. Het handwerkonderwijs 
moest bestaan uit nuttige handwerken: 
breien en naaien. Haken werd niet toe-

gestaan, dat was niet nuttig genoeg.

Schoonmaak. Tot in 1900 was het nog 
steeds de gewoonte dat het hoofd der 

school de school schoonhoudt. Dat 
begon het toenmalig hoofd, meester 

Broekstra, te vervelen. Hij kon zijn tijd 
wel beter gebruiken. Het bestuur besloot 
daarop om een werkster aan te stellen.

in 1924 wilde het bestuur van de ver-
eniging ‘School met den Bijbel’ (nu 
Idenburgschool) t.g.v. het 10-jarig 

bestaan van de vereniging de voorzitter, 
Gerrit Prins Jbzn., een wandelstok aan-
bieden. Hij vond dat niet nodig. Uit de 

notulen: ‘Het bestuur meent echter dat 
‘t niet misplaatst is waar de voorzitter 
de grijze haren sieren, hem een staf ter 

hand te geven tot steun als de avond des 
levens daar is’.

Oproep: Wie weet de namen?

Het is een schoolfoto van de eerste Christelijke school aan de Broekoord 
van ca. 1904. De kinderen die er op staan zijn allemaal Andijker kinderen.
Het zullen allemaal de opa’s en oma’s zijn van mensen zijn die nu nog 
leven. Alleen heb ik van geen enkele kind een naam.
Nu hoop ik eigenlijk dat er mensen zijn die ook deze foto nog ergens heb-
ben. En dat die misschien hun opa of oma weten aan te wijzen.

In die tijd werden alle broertjes en zusjes bij elkaar op de foto gezet.
Waarschijnlijk is dat ook bij de twee jongens met dezelfde trui vooraan 
het geval.
 
Hessel de Greeuw
Dijkweg 80, 0228-591965 hdegreeuw@quicknet.nl
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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

Kleine ongemakken, vage klach-
ten? Stress of fysieke pijn? 
Iedereen heeft er wel eens last 
van. Voor veel klachten kunt u 
terecht bij de huisarts. Daarnaast 
kunt u door een voetreflex 
behandeling van de erkende voe-
treflexoloog uitstekende resulta-
ten bereiken. Veel verzekeraars 
vergoeden een behandeling.

In alle rust
In Andijk aan Burgemeester 
Doumastraat 57 woont voetre-
flexologe en Bach bloesem the-
rapeute Jacquelien ter Veld. Zij 
heeft een praktijk aan huis waar 
zij behandeld. “Mensen komen 
bij mij met heel diverse klachten. 
Na een kort gesprekje begin ik 
met een voetenbadje. Dat ont-
spant. Vervolgens masseer ik de 
voeten in het geheel. Daarbij raak 
ik met gepaste kracht en druk de 
diverse punten aan die in verbin-
ding staan met de rest van het 
lichaam. Dit alles geeft rust en 
gebeurt ook in alle rust”, zo licht 
Jacquelien de behandeling kort 
toe. Eventueel kan zij ook bij u 
aan huis komen voor de behan-
deling. 

Wat is reflexologie?
Reflexologie is het aanraken 
van en het druk uit oefenen 
op bepaalde plekken van het 
lichaam om elders in het lichaam 
blokkades op te heffen en de 

doorstroming te bevorderen. 
“Het klinkt misschien gek, maar 
iedereen doet het. Bij jeuk, wrijft 
men. Bij botsen duw je de pijn 
weg. Vaak is dat precies wat het 
lichaam nodig heeft om zichzelf 
te herstellen. Zonder dat er pillen 
en drankjes bij komen kijken.” 
Jacquelien ter Veld is voetreflexo-
loge. Dat betekent dat zij heeft 
gekozen voor het gebruiken van 

de drukpunten op de gehele voet. 
“Alle onderdelen uit het lichaam, 
bijvoorbeeld de darmen, komen 
uit bij de voet. Met een behande-
ling van de voet is het dan ook 
heel goed mogelijk de darmen 
(bijvoorbeeld bij obstipatie) weer 
in balans te krijgen.”

Geen arts
“Ik ben geen arts,” zegt Jacquelien 

heel stellig. “Zie ik aanleiding 
tijdens een behandeling, om 
iemand naar een huisarts te ver-
wijzen, zal ik dat altijd meteen 
doen. De geneeskunde en de voe-
treflexologie kunnen heel goed 
naast elkaar bestaan en elkaar 
ondersteunen. Voor het beste 
resultaat spreek ik meestal 4 
behandelingen af. ” Naast voetre-
flexologe is Jacquelien ook Bach 

bloesemtherapeute. Dat staat 
volledig los van de reflexologie. 
“Maar ook hier kan het één het 
ander wel ondersteunen of aan-
vullen. Dat is juist zo mooi.”

Balans (her)vinden
Naast het verhelpen van klach-
ten die heel duidelijk aanwijsbaar 
zijn, helpt een behandeling bij 
Jacquelien ook heel goed om de 
balans in je leven en je lichaam 
terug te vinden. “De tijd nemen 
voor jezelf, even helemaal los te 
laten, energie laten stromen, alle-
maal dingen die gebeuren tijdens 
een behandeling en die de cliënt 
de eigen balans helpen (terug) te 
vinden,” aldus Jacquelien. 

Sommige mensen reageren 
meteen tijdens het drukken op 
bepaalde punten en ervaren 
kippenvel of rillingen, anderen 
genieten in stilte. Bij de één is het 
effect meteen zichtbaar en bij een 
ander zie je de reactie pas enige 
tijd na een behandeling. 

Uniek
”Ieder mens is verschillend, 
iedereen is uniek. Dat maakt mijn 
werk interessant en bijzonder. 

Wie dat zelf wil ervaren is van 
harte welkom en kan een afspraak 
maken via cwjtv@kpnmail.nl of 
bellen met 06-289 282 01” 

Uw hele lijf knapt op van een voetreflexbehandeling

Jacquelien ter Veld helpt u graag bij het terug vinden van de balans. Foto: Olga de Boer/De Andijker
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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



Het was weer 
een mooie kermis!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 42 Pagina 8



Activiteiten in de herfstvakantie

Spectaculaire indoor Obstakel Run

Op dinsdag 24 okt organiseert het 
Buurtsportwerk van de gemeente 
Medemblik in samenwerking met 
Everland een spectaculaire indoor 
obstakel run. Deze dag zal er in de 
grote zaal van sporthal de Bloesem 
een gigantische stormbaan van meer 
dan 80 meter staan. Jeugd vanaf 10 
jaar kan tussen 14:00-16:00 uur 
gratis deelnemen en er zijn leuke 
prijzen te winnen.

Buiten sporten is “hot” momenteel! 
Tegenwoordig zien we massaal men-
sen in de natuur over obstakels ren-
nen en door de modder ploeteren in 
de populaire obstacle-run. Onder de 
jongeren is Freerunning/Parcours 
populaire waar juist in de stad over 
muurtjes en andere objecten een zo 
snel mogelijke route wordt gezocht. 
Op televisie zijn er kampioenschap-
pen van Ninja Warrior waar tech-
nische parcours genomen moeten 
worden. Om Iedereen in Wognum 
en omstreken de kans te geven 

aan zoiets deel te nemen gaan we 
Indoor een grote baan neer zetten 
waar jeugd veilig kan deelnemen 
en we niet van het weer tijdens de 
herfstvakantie afhankelijk zijn.
In de grote zaal van De Bloesem 
komt een bedrijf een gigantisch 
parcours neerzetten waar jeugd 
overheen kan. Deelname is gra-
tis. Hoewel het natuurlijk om de 
lol gaat mag iedere jongere mag 
3 pogingen doen om een zo snel 
mogelijk tijd neer te zetten. Voor 
de snelste zijn leuke prijzen te win-
nen zoals een Bluetooth-speaker. 
Van 14:00-15:00 uur is bedoeld voor 
leeftijd 10-14 jaar en 15:00-16:00 
uur voor de jeugd van 14+jaar. 

Meld je aan door een mail te sturen 
naar WognumRun@gmail.com en je 
krijgt je starttijd via mail te horen. 
Inchrijven is niet verplicht maar 
dan ben je wel verzekerd van een 
plaatsje want vol=vol ! 

De Witte Schuur
In de herfstvakantie, van 23 tot en 
met 26 oktober, is er van alles te 
doen in MEC De Witte Schuur! Leuke 
activiteiten om te onthaasten voor 
het hele gezin en natuurlijk  ook 
voor opa’s en oma’s met de klein-
kinderen.

We beginnen op maandag met 
“Mindfull family fun”. Buiten spe-
len, Inspannen, maar ook (leren) 
ontspannen. Je maakt, op een 
laagdrempelige manier kennis met 
mindfulness. De workshop wordt op 
maandag 23 oktober 3 x gegeven. 

Op dinsdag de altijd succesvolle 
workshop “Pompoenen”. Er liggen 
20 pompoenen te wachten om uit-
gehold en uitgesneden te worden 
tot de meest enge of lieve pom-
poengezichten. Met een beetje 
geluk blijft de pompoen goed tot 
Halloween op dinsdag 31 oktober. 

Op donderdag is er de workshop 
“Herfstwindlichtje “. Het glazen 
potje wordt versierd met herfstbla-
deren, waarbij je ook het netje gaat 
knopen om het in op te hangen.

Kijk op onze site voor alle infor-
matie en geef je snel op! www.
mec-dewitteschuur.nl Mec de Witte 
Schuur, Wilhelminaplantsoen 2, 
Enkhuizen. tel 0228 320310

Op reis met de oudste locomotief

Tijdens de Herfstvakantie van 21-29 
oktober, biedt de Museumstoomtram 
een uitgebreid programma met 
extra activiteiten voor de jongste 
bezoekers. Tijdens de speurtocht 
Stoomsafari ontdek je deze herfst 
hoe de oudste nog rijdende loco-
motief van Nederland met water en 
vuur in beweging komt.
 
Oudste nog rijdende locomotief
Locomotief NS 6513 is de oudste nog 
rijdende locomotief in Nederland. 
De locomotief uit 1887 rijdt sinds 
dit jaar weer na een restauratie in 
het museum. In de herfstvakantie 
kan met deze en nog een andere 
stoomlocomotief worden meege-
reisd van Hoorn naar Medemblik. 
Iedere ochtend wordt de locomotief 
opgestookt voor de reis en daar kun 
jij bij helpen.

Stoomsafari
Naast het stoken van de kolen kun 
je je onderweg verkleden als Ot en 
Sien of helpen met het inladen van 
de goederen. Tijdens de herfstva-
kantie ontvang je een gratis kof-
fer vol opdrachten waarmee je Op 
Stoomsafari gaat!
De stoomtrams vertrekken uit Hoorn 
om 10.40 uur en 11.40 uur, vanuit 
Medemblik om 13.20 uur en 15.20 
uur. De grote historische veerboot 
‘Friesland’ vertrekt uit Enkhuizen 
om 10.40 uur en uit Medemblik 
om 13.20 uur. Op zaterdag 28 en 
zondag 29 oktober vindt onderhoud 
aan het spoor plaats en worden de 
bezoekers met historische bussen 
vervoerd tussen tramstations Hoorn 
en Wognum, waar de stoomtramrit 
op die dagen begint en eindigt. 
Informatie: www.stoomtram.nl

Spinnen kijken

Herfst is spinnentijd - binnen en 
buiten. (Groot)ouders en grotere 
kinderen, doe zondag 22 okto-
ber mee aan een leuke, leerzame 
spinnenquiz tijdens een wande-
ling door het herfstige Streekbos 
o.l.v. IVN-gidsen. Vertrek om 14.00 
vanuit het Streekbos Paviljoen in 
Bovenkarspel. Na de spinnenquiz 
wordt de opgedane kennis binnen 
creatief omgezet in een smake-
lijke smulspin. Deelnemen is gratis; 
een kleine bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

De meeste mensen vinden spinnen 
maar griezelig ongedierte. Maar wie 
zich een beetje in spinnen verdiept 
gaat er heel anders over denken. 
Ze zijn slim en bijzonder en hebben 
een belangrijke taak in de kringloop 
van de natuur. We kennen allemaal 
de kruisspin en zijn wielweb, maar 
het verhaal over b.v. spintepel, 
manetende spinvrouwtjes, eieren-
dragende spinnenmoeders, ijzer-
sterk spindraad, huisspinnen van 5 
jaar oud, dat is niet zo bekend. 
Foto Web: Toos Brink 
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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

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

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

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

Jammer, afgelopen winter heeft 
koning winter ons wederom in de 
steek gelaten. Daarom willen wij 
onze leden de mogelijkheid bie-
den de schaatsvaardigheden uit 
te oefenen, zodat het de komende 
winter niet al te onwennig op 
het ijs zal zijn. Op donderdag 26 
oktober 2017 kunnen alle leden 
van ijsclub Andijk éénmalig 
gratis naar ijsbaan De Westfries 
in Hoorn. Bestuursleden zullen 
van 14.00 tot 15.30 aanwezig zijn, 
de baan sluit om 17.00 uur en ´s 

avonds van 19.30 tot 20.30 uur, 
de baan sluit om 22.00 uur. 
We hopen veel leden (er is een 
ledenlijst ) te verwelkomen, Voor 
uw veiligheid, handschoenen zijn 
verplicht. Het is betaald parkeren 
houd daar rekening mee te beta-
len met pinpas.
De jeugdschaatsers zijn goed van 
start gegaan en voor hun veilig-
heid dragen de kinderen altijd 
handschoen en tegenwoordig 
een helm, ijs is hard en daarom 
geen overbodige luxe. 

De jeugdschaatsers dragen tegenwoordig een helm. Foto aangeleverd

IJsclub Andijk

Cavia. Foto internet
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Wist u dat...

... Twenty Sicks in 't Ankertje 

speelt voor Paul Schaper zijn 

verjaardag?

... Excelsior a.s. zaterdagavond 

speelt tijdens de dienst in de 

RK kerk?

…..toneelvereniging KNA in 

deze Andijker een advertentie 

heeft geplaatst?

... er maandag een IPhone is 

gevonden aan de Dijkweg?

… de Chinese wolhandkrab 

gemakkelijk de walkant op 

kan kruipen?

… leden van IJsclub Andijk op 

donderdag 26 oktober éénmalig 

gratis naar ijsbaan de  

Westfries mogen?

… u als burger uw mening mag 

geven over het vliegtuig 

lawaai boven ons dorp op 

nietoverwestfrieslandvliegen.

petities.nl?

… er nog kaartjes van West-

friesland Plat te koop zijn?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Barry Hoogendoorn een 

glazenwas en schoonmaak-

bedrijf is begonnen?

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

Het is belangrijk om kinderen al 
vroeg te leren omgaan met geld. 
Daarom beloont RegioBank kin-
deren die gaan sparen tijdens de 
jaarlijkse Kinderspaarweken. 

Bij Vrolijk Verzekeringen, Zelf-
standig Adviseur van RegioBank 
in Andijk, is het van 23 oktober 
tot en met 3 november een feest 
voor kinderen. Storten kinderen 
geld op de bestaande rekening 
van RegioBank, dan mogen ze 
een leuk cadeautje uitkiezen en 
direct mee naar huis nemen. Ook 
kinderen die nog geen rekening 
hebben zijn van harte welkom. 
We vertellen ouders en kinderen 
dan graag over Zilvervlootsparen 
en JongWijs, het nieuwe Jeugd-
pakket van RegioBank. Een af-
spraak is niet nodig. Iedereen 
kan gewoon binnenlopen om een 
rekening te openen.

Leer uw kind wat verstandig spa-
ren en betalen is
JongWijs is een financieel pak-

ket voor kinderen van 0 tot 18 
jaar. Een spaar- en betaalreke-
ning mét jaarlijks leuke geldtips 
en weetjes. Bij JongWijs krijgen 
ook de ouders jaarlijks interes-
sante informatie en praktische 
tips. Gewoon via de post, op 
het huisadres. En uiteraard staan 
wij als Zelfstandig Adviseur ook 
voor ú klaar.

Van harte welkom
Iedereen is van 23 oktober tot 
en met 3 november welkom bij 
Vrolijk Verzekeringen. Kom naar 
ons kantoor aan de Kleingouw 
28 in Andijk tijdens de feestelijke 
Kinderspaarweken. We laten dan 
ook graag JongWijs zien. Om een 
rekening te openen, moeten de 
kinderen en hun ouders wel een 
geldig legitimatiebewijs meene-
men. De cadeautjes staan klaar! 

Voor meer informatie en de 
actievoorwaarden, kijk op www.
regiobank.nl of bel naar 0228-
592420.

RegioBank maakt van sparen een feest!
Kinderspaarweken van 23 oktober tot en met 3 november

Van donderdag 19 t/m zater-
dag 21 oktober organiseert 
EWKC&PV (Eerste Westfriese 
Konijnenfokkers Club en 
Pluimveehouders Vereniging) 
weer haar jaarlijkse kleindie-
rententoonstelling.

Door vele fokkers uit de regio 
worden in totaal ca. 300 konij-
nen, cavia’s, (dwerg)hoenders 
en sierduiven ingezonden. Deze 
prachtige dieren zijn het resul-
taat van zorgvuldig samenstellen 
van fokparen, gerichte selectie en 
een enorme toewijding waarmee 
de fokkers hun dieren verzorgen. 
Zij tonen dan ook met trots hun 
dieren aan het publiek.

Op donderdag worden de die-
ren door ervaren keurmeesters 
beoordeeld. De resultaten wor-
den op beoordelingskaarten 
genoteerd, die tijdens de ten-
toonstelling boven de kooien 
hangen. Aan het eind van de dag 
zijn de kampioenen bekend.

Vrijdag en zaterdag is het ‘show-
time’, zeker dan bent u van harte 
welkom om de fraaie dieren te 
bewonderen. Er is volop parkeer-
gelegenheid beschikbaar en de 
toegang is gratis.

Zeker ook voor kinderen is een 
bezoekje leuk en leerzaam. Voor 
de kleinste dierenvrienden (t/m 
12 jaar) wordt ook dit jaar weer 
een kleurwedstrijd georgani-
seerd. De kleurplaat is te down-
loaden op onze website. Op zater-
dag van 10:00 tot 12:00 uur is er 
een huisdierkeuring voor cavia’s. 
Dat is de gelegenheid om je cavia 
te laten beoordelen. Iedere deel-
nemer krijgt een diploma en er 
zijn leuke prijzen te winnen.

Bent u van plan een dier aan te 
schaffen, dan is de tentoonstel-
ling een prima mogelijkheid om 
u te oriënteren. Bent u reeds in 
het bezit van een dier en heeft u 
vragen, dan is een bezoekje aan 
de tentoonstelling zeker zinvol. 
Gedurende de tentoonstelling 
zijn er altijd fokkers aanwezig die 
uw vragen kunnen beantwoor-
den. Zij kunnen u praktische tips 
geven over huisvesting, voeding, 
verzorging, e.d.

Locatie is de schuurkas van 
Neefjes Tulpen, Oosteinde 114, 
1647AG Berkhout. Donderdag 
t/m zaterdag van 09:00 tot 17:00 
uur.
Voor de meest actuele informatie
website: www.ewkc-pv.nl.

EWKC&PV organiseert haar kleindierenten-
toonstelling bij Neefjes Tulpen in Berkhout.



Kerkdiensten, zondag 22 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  Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk zaterdag 21 oktober
Bangert 6, Andijk

19.00 uur Wo-Com. groep Andijk, fanfare Excelsior

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jack	Nugter,	IK	BEN	5

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

Op dinsdag 10 oktober was 
mevrouw Quirina Vreeburg uit 
Haarlem de gast van de Vrouwen 
van Nu afd. Andijk-Oost.
Zij kwam vertellen over China 
en de kleding van de keizer van 
China. China, vooral bekend 
van de zijde en het vuurwerk, 
bestond uit heel veel verschil-
lende volkeren met elk hun eigen 
cultuur en kleding.
De eerste keizer, 200 jaar voor 
Christus, probeerde dit tot een 
geheel te maken op een niet erg 
vriendelijke manier. Hij gebruikte 
daarvoor een gigantisch leger en 
om zijn macht te tonen kwam 
er het bekende “terracotta” leger 
van 8000 stuks.

Latere keizers, waaronder de 
Ming-dynastie hadden wat meer 
oog voor de bevolking.
De stad waar de keizer woonde 
was een gesloten bastion. Elke 
keizer had verschillende echtge-
notes en veel concubines. Het 
hele geslacht verzwakte daardoor.
De kleding was kleurig en over-
dadig, met veel borduurwerk. 
Omdat in sommige streken de 
voeten van de meisjes werden 
afgebonden (dit had een eroti-
sche betekenis) en ze daardoor 
bijna niet meer konden lopen, 

hadden ze tijd genoeg voor dit 
borduurwerk. Alles stond bol van 
de symbolen, zoals draken, vleer-
muizen en vogels. Deze symbo-
len gaven aan de kleding het ken-
merk ambtenaar”of “militair”.
Er werd veel met geel en rood 
gewerkt. Geel vanwege de mais 
die veel verbouwd werd en rood 
was vooral een feestkleur.

Mw. Vreeburg had diverse kle-
dingstukken en schoentjes mee, 
die haar verhaal ondersteunden. 
Na de pauze toonde ze dia’s waar-
op veel kleding en patronen te 
zien waren.
Het was een interessant onder-
werp, maar een beetje jammer 
dat het verhaal iets chaotisch 
werd verteld. Het bleek dat het al 
een tijdje geleden was dat ze zo’n 
presentatie had gegeven, mis-
schien was dat de oorzaak.

Voor de volgende avond, in 
november, werden de dames 
gevraagd dingen voor een snuf-
felmarkt mee te nemen, b.v. boe-
ken of puzzels. Die avond wordt 
dat verkocht en de opbrengst is 
bedoeld om de kas te spekken.
In december wordt er een kerst-
workshop door Marjolein gege-
ven. GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk Oost
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Deze keer ging het gelukkig 
beter dan vorige week, hoewel 
we nou ook weer niet zo goed 
voor de dag kwamen, we beter 
in ons doen en laten op bil-
jartgebied. C.J. Verhoogt wist 
tot tweemaal toe te slaan en 
pakte dan ook terecht de volle 
winst. En dat was voor Cees 
toch weer een voldoening om 
verder te borduren om de trui 
af te maken, een uitdrukking 
die ook bestaat.
G.P. Grent had in het libre een 
zeer goede partij, maar toen 
was de koek op, dus meer sma-

ken waren er niet, maar was 
tevreden met zijn vertoonde 
spel, je moet er niet al te zwaar 
aan tillen, want je kunt wel dit 
en dat willen, die vlieger gaat 
altijd lang niet op. Als je maar 
plezier houdt in de biljartsport, 
dat is een belangerijk iets.
De slotzin is deze keer: “Goed 
oordelen komt door ervaring 
en ervaring komt door slecht 
oordelen.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1127

Biljartvereniging De Vlieringboys

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zaterdag 21 oktober 19.00 
uur: Wereldmissiedag. 
Woord-Communieviering met 
fanfare Excelsior; voorgangers 
van groep Andijk.
Thema: “Verkondig van God!”.
De hoofdcollecte is voor onder-
steuning van goede opvang van 
meisjes en vrouwen in Burkina 
Faso.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken! 
*Overleden: Antoon Kok. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*Zondag wordt pastor Piets 
bevestigd in Wervershoof en 
zondag 29 oktober gaat hij bij 
ons voor.
Dit is een mooie gelegenheid 
om kennis met hem te maken.
*Wereldmissiedag. Verdere 
informatie over het project zie 
Kontakt. 

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

Zaterdag op afspraak

OKTOBER
Woensdag 18 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur, 

Org. KBO.
Donderdag 19 oktober
• SeniorenSoos, aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
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.
Donderdag 26 oktober
• IJsclubleden gratis schaatsen op De Westfries 14.00 of 19.30 uur  
Vrijdag 27 oktober 
• Twenty Sicks (pure rock and roll)
• Aanvang 21.30
• Café Pension ‘t Ankertje  Andijk
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.
Vr ijdag 3 november
• Klaverjas, aanvang 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 4 november
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis centr.

10 – 16 uur.
• Live muziek & speciaal bieren, Dorpshuis Centrum
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
Vr ijdag 10 november
• Pubquiz, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
• Koppelbiljarten Café Pension ‘t Ankertje
• 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 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

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.



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?!

Juwel
Lady Dawn
Helvetica Neue Ext

De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
Tel. 0228-581258

www.schoutenoptiek.nl 

Bril met ontspiegelde glazen 
€99,-

Bril met progressieve 
glazen met verte en lezen 
€199,-    
Keus uit plm. 100 monturen (zie etalage)

Brillen vanaf €39,-
Veel trendy kunststof monturen in 
zwart- bruin- blauw incl. oogmeting.

Trendy Kinderbrillen incl. 
ontspiegelde glazen €99,-

Ook op deze brillen ontvangt 
u in de maand september een 
waardebon van 20% van het 
aankoopbedrag.  

Zorgverzekering: 
Wij verrekenen direct 
uw vergoeding!!!

In de maand september ontvangt u bij 
aankoop van een Zenkabril 

2 voorzetstukken i.p.v. 1

Zenka 
Wisselbril

Verander uw bril in een oogwenk!!!

Keuze uit diverse monturen, 
met metalen voorzetstukken, 

In heel veel verschillende kleuren!!!

100 jaar Sch   uten 
septemberaanbiedingen

Bij iedere aankoop boven de €50,-, een 
waardebon t.w.v. 20% van het aankoopbedrag

Ook bij aankoop van een  

Dilem bril 
krijgt u nu 2 paar 
veren i.p.v. 1 paar!!

In de maand september 
de volgende actie!!

nu alles uit onze 
voorraad 30% korting!!! Bij aankoop van een 

Esprit horloge gratis 
een Eau de Toilette!!Nieuw!

De najaars-
collectie van 
Porsche  
Joop  
Jaguar 
is binnen!!!1

Oktober 
boekenmaand
Leesbrillenactie

Nu een leesbril 
voor slechts 49,-! 

 
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Gruwelijk eng…. dat viel eigenlijk best 
mee bij de opening van dit schoolproject.
Heks Hupseflups ging een soepje koken 
en een aantal kleine heksen mocht haar 
helpen. Er gingen wel vreemde dingen in 
die soep bijvoorbeeld zwarte kattenharen, 
wurmen, knekelstof en maar roeren en 
maar dansen…. Maar dan heb je ook wat!
Er kwamen prachtige nieuwe boeken 

tevoorschijn uit die soep. Boeken om van 
te genieten de komende weken. 
In verschillende groepen kwamen de kin-
deren verkleed op school en hebben grie-
zelspelletjes gedaan. Ook is er nog een 
voorleeswedstrijd deze week.
Wie wordt onze voorleeskampioen?

Team Piramide

Gruwelijk eng... dat viel best mee. Foto aangeleverd

Kinderboekenweek op de Piramide

Stichting L!NK is een maatschappelijke 
organisatie die door Gemeente Medem-
blik is gevraagd preventieve informatiebij-
eenkomsten te organiseren in samenwer-
king met ouders, verzorgers of buurtbe-
woners. In Andijk zet bewoonster Jolanda 
Berkhout zich in voor het or-
ganiseren van 2 bijeenkom-
sten. 

De eerste bijeenkomst is op 
dinsdag 7 november voor 
o u d e r s ,  v e r z o rg e r s  e n 
buurtbewoners en de twee-
de bijeenkomst op dinsdag 
14 november voor jongeren 
vanaf 12 jaar.
Beide avonden beginnen 
om 19.30 uur tot 21.00 uur 
en vinden plaats in het 
Dorpshuis, Sportlaan te 
Andijk.

Jongerenwerker Ronald Hein vertelt op de 
ouderavond veel over het Alcohol & 
Drugsgebruik onder jongeren. Hij heeft 
een koffer vol voorwerpen die hij laat zien 
en waar hij over vertelt. 
Op de avond voor jongeren gaat hij meer 

in gesprek over hoe weerbaar 
te zijn tegen alcohol en drugs. 
In de vorm van een quiz wor-
den jongeren geïnformeerd. 
Voor de aanwezige jongeren 
zijn er super leuke prijzen te 
winnen. 
Beide avonden zijn gratis en 
er is koffie, thee met iets lek-
kers aanwezig.  

Vragen of inschrijving, via de 
mail martine@linkprojecten.
nl bij Martine Raams of tele-
fonisch bij Jolanda Berkhout 
0228-752327.

Informatieavonden over Alcohol & Drugsgebruik

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan 

Pijker. 

Mijn jas.
Het was een paar jaar na de oorlog en 
omdat de kleding nog schaars was, kreeg 
ik de winterjas van mijn broer aan, die 
hem te klein was geworden. De jas was al 
wel wat vaal, maar er zaten koperen kno-
pen op en dat vergoedde veel. Heel trots 
liep ik de volgende dagen naar school. 
Maar het zinde mijn moeder niet en dus 
besloot ze in het weekend de jas te keren. 
Dat betekende dat de binnenkant buiten 
kwam te zitten. Mijn moeder kon dat 
goed en de jas zag er weer uit als nieuw. 
Alleen de knopen dat zinde haar niet, 
een paar zaten los en een was verdwe-
nen. Ze zocht dus in haar knopendoos 
( die had iedereen vroeger ) en zette er 
een rij mooie zwarte knopen op, die ooit 
op een jas van iemand anders hadden 
gezeten. In die jas ging ik de volgende 
maandag naar school, maar of ik nu 
slaperig was of gewoon verstrooid, veel 
indruk maakte de jas niet op mij. Ik hing 
hem op aan de kapstok en verdween in 
het lokaal. Die morgen regende het en 
we mochten niet naar buiten.

Toen de bel ging van twaalf uur liep 
ik naar mijn kapstok en daar hing een 
vreemde jas. Ik liep terug naar de juf-
frouw om te vertellen dat er een verkeer-
de jas hing en dat de mijne door iemand 
anders was meegenomen. We wachtten 
samen tot de school leeg was en alles wat 
overbleef was die vreemde jas. De juf zei 
me die maar aan te trekken, vanmiddag 
zouden we wel verder zien. Dan kwam 
iemand anders wel weer met mijn jas op 
school. Ik trok de jas aan, hij zat niet lek-
ker en ik stelde me voor in wat voor huis 
die had gehangen. Misschien zaten er 
wel luizen of vlooien in….. Mopperend 
kwam ik thuis en toen mijn moeder 
vroeg hoe de jas beviel, mopperde ik 
dat die nu al gestolen was en dat ik met 
een vreemde jas naar huis was gekomen. 
Mijn moeder barstte in lachen uit en 
vroeg waarom het een vreemde jas was. 
Ik wist het zeker en betoogde: Mijn jas 
heeft koperen knopen en deze van die 
domme zwarte………. 

Toen iedereen uitgelachen was ging ik 
met lood in mijn schoenen naar school 
en vertelde de juffrouw het verhaal en 
verdraaid als het niet waar was: ze moest 
ook lachen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

‘Afval in de natuur bestaat niet’. Alles 
wordt (her)gebruikt in de kringloop en 
heeft een doel. Zondag 29 oktober is het 

onderwerp Kringloop tijdens de herfst-
wandeling door het Streekbos. Start om 
14.00 uur bij IVN West-Friesland in het 
Streekbos Paviljoen. Entree is gratis 
voor volwassenen en grotere kinderen, 
maar een vrijwillige bijdrage is welkom. 

Wat kunnen we leren uit de natuur?
Een kringloop is een belangrijk onderdeel 
van de natuur, het is niet alleen eten en 
gegeten worden. Ook hergebruik hoort 
daarbij en is goed te zien aan bomen die 
hun blad verliezen en de paddenstoelen 
die dood hout opruimen. Een stukje mili-
eu komt er ook bij kijken; schoon water 
b.v. is van levensbelang voor dier en mens. 
IVN heeft als doel iedereen, maar vooral 
kinderen de natuur en natuurbescherming 
te leren waarderen en helpen in stand te 
houden. Op een speelse manier verwon-
dering wekken over alles wat leeft.

De kringloop van een bos

Kringloop salamanders.  
Foto: Tjalling James
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