
Dit jaar is Martien de Graaf 30 
jaar vrijwilliger bij Veilig Verkeer 
Nederland. In 1987 werd hij ge-
vraagd om te helpen bij het fiets-
verkeersexamen van de basis-
scholen. Hij hielp bij het keuren 
van de fietsen en vlak daarna 
werd hij gevraagd als penning-
meester het bestuur te komen 
versterken. “Dat is inmiddels al-
weer 30 jaar geleden. Nog altijd 
doe ik het met evenveel plezier,” 
aldus Martien.

Bestuursfunctie
Vanuit zijn dagelijkse werk had 
Martien wel ervaring met getal-
len, dus het penningmeester-
schap lag hem wel. “Momenteel 
ben ik naast penningmeester ook 
waarnemend voorzitter én secre-
taris. Het bestuur bestaat dus nog 
maar uit één persoon. Hiervoor 
heb ik met heel prettige mensen 
samen een bestuur gevormd, 
maar om diverse redenen zijn zij 

helaas gestopt en nieuwe vrijwil-
ligers hebben zich nog niet ge-
meld,” zo vertelt Martien. “Het 

zou heel fijn zijn als er nieuwe 
actieve mensen zich zouden mel-
den, voor zowel de bestuursfunc-

ties als ook voor de overige activi-
teiten. Veilig verkeer doe je ten-
slotte samen!”

Veiligheid als doel
Beplanting die over het trottoir 
groeit? Een verkeersbord dat 
schuil gaat achter een grote tak? 
Geparkeerde auto’s en bouwma-
terialen op de stoep? Martien en 
zijn vrouw maken met regelmaat 
een ronde door Andijk en atten-
deren mensen erop. 
(vervolg op pagina 3)
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Dertig jaar Veiligheid voorop!

Martien de Graaf al 30 jaar vrijwilliger bij VVN. Foto: OdB/De Andijker

WINTERTIJD!
In de nacht van 

zaterdag 28 oktober op 
zondag 29 oktober 2017 
gaat de klok om 03.00 

uur een uur terug.

19 oktober j.l. namen de kinderen 
van de Bangertschool afscheid 
van hun directeur Anita Bonne-
ma. Na 9 jaar met veel plezier op 
de Bangert te hebben gewerkt, 
slaat zij haar vleugels uit en wordt 
directeur op de Hoeksteen in En-
khuizen. Een school die ook on-
der het bestuur van SKO West-
Friesland valt, maar dan twee-
maal zo groot is.

De kinderen namen afscheid 

middels een gezamenlijk toneel-
stuk, die bedacht en voorbereidt 
was door twee collega’s en thea-
termaker Henk Smits.

In het toneelstuk kwam alles 
waar Anita voor stond en wat zij 
in beweging heeft gebracht aan 
de orde. B.v. de natuurspeel-
plaats, de bingoavonden en het 
feit dat zij op school plaats bood 
voor mensen uit de omgeving om 
(vervolg op pagina 2)

Wegomleiding i.v.m. 
werkzaamheden Zeeweg

Vanaf a.s. maandag omrijden naar Wervershoof.Foto: PL/De Andijker

De Zeeweg in Wervershoof krijgt 
vanaf Andijk t/m de rotonde een 
nieuwe asfaltlaag. Ook vanaf de 
rotonde naar het bushokje bij 
Zeeweg 24 moet het rode asfalt 
worden vervangen. De gehele ro-
tonde én de kruising Zeeweg, 
Dijkweg en Driehuizen zijn voor 
doorgaand verkeer afgesloten. 
Het voetpad blijft beschikbaar 
voor voetgangers. 
 
Afsluiting Zeeweg
De werkzaamheden starten op 

maandag 30 oktober om 7.00 uur. 
Het werk gaat 4 of 5 dagen duren. 
Een omleidingsroute wordt inge-
steld via de Kadijkweg in Andijk 
en de Kibbel in Wervershoof. 

De busroute binnen de omleiding 
zal worden opgeheven. Vracht-
verkeer vanaf Andijk wordt om-
geleid via de Markerwaardweg en 
de Vok Koomenweg. Het Indus-
trieterrein van Wervershoof is 
voor vrachtverkeer dus alleen 
bereikbaar vanaf Onderdijk. 

Anita Bonnema (m) neemt afscheid. Foto's: aangeleverd

Afscheid
nita Bonnema

fsluiting kinderboekenweek
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Redactie: K. Gorter †

Het glas water

En wie één van deze kleinen, 
omdat hij een discipel is, ook 
maar een beker koud water te 
drinken geeft, voorwaar, Ik 
zeg u, zijn loon zal hem geens-
zins ontgaan. Mattheüs 10 
vers 42. Een klein meisje kon 
net in de Bijbel lezen en vond 
daar de woorden van de Heer 
Jezus: ‘En al wie één van deze 
kleinen maar een beker koud 
water te drinken zal geven . . . 
zijn loon zal hem geenszins 
ontgaan’ (Matth. 10:42). Toen 
het meisje dat gelezen had, 
ging ze naar de keuken, vulde 
een glas met water en rende 
daarmee de straat op om het 
aan iemand te geven. Maar op 
straat was er niemand en ze 
rende verder tot aan de rand 
van het bos. Daar trof ze een 
jonge man aan en bood hem 
het glas water aan met de 
woorden: ‘Drink het water in 
de Naam van Jezus!’ De man 
was helemaal verbaasd dat hij 
zo ongebruikelijk werd aange-
sproken. Maar omdat hij juist 
dorst had, dronk hij het glas 
water leeg. Het meisje haastte 
zich weer naar huis en zette 
het lege glas in de keuken. 
Enige jaren vergingen. Het 
kleine meisje was intussen 
volwassen geworden en had 
voor verpleegster geleerd. Op 
een dag werd er op haar afde-
ling een man binnen gebracht 
en als eerste pakte hij zijn Bij-
bel en legde het Boek op een 
bijzettafeltje. Omdat dat niet 
elke dag voorkwam, sprak de 
verpleegster de man aan of hij 
gelovig was. Nadat hij dit had 
beaamd, vroeg ze verder hoe 
hij dan tot geloof was geko-
men. De man vertelde: ‘Het 
was nog in mijn jeugd. Ik zag 
geen zin meer in mijn leven 
en maakte mij gereed om naar 
het bos te gaan om me daar 
van het leven te benemen. 
Maar aan de bosrand kwam er 
een klein meisje met een glas 
water naar me toe en zei: 
‘Drink dat in de Naam van Je-
zus!’ Dat heeft dermate indruk 
op me gemaakt dat ik mijn 
plan opgaf en een Bijbel kocht 
en spoedig daarna tot geloof 
kwam’. Daarop antwoordde de 
verpleegster: ‘Dat kleine meis-
je van toen - dat was ik!’ Bent 
u in moeite, zorg of nood, dan 
zegt het volgende lied: Als g’ 
in nood gezeten, geen uit-
komst ziet,  wil dan nooit ver-
geten: God verlaat U niet. 
Vrees toch geen nood, ‘s He-
ren trouw is groot, en op ‘t 
nacht’lijk duister, volgt het 
morgenrood. Schoon stormen 
woeden, ducht toch geen 
kwaad; God zal u behoeden, 
uw toeverlaat. God blijft voor 
u zorgen, goed is de Heer, en 
met elke morgen, keert Zijn 
goedheid weer. Schoon g’ in ‘t 
verdriet, nergens uitkomst 
ziet, groter dan de Helper, is 
de nood toch niet. Wat ons 
ontviele, Redder in nood. red 
slechts onze ziele, uit zond’ en 
dood.(Bron: Frisse wateren)

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

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.

Steeds meer is woonzorgcentrum 
Sorghvliet een laatste “thuis” ge-
worden. Hier of in de in- en aan-
leunwoningen wonen de bewo-
ners immers meestal tot en met 
de laatste fase van hun leven. 

Dit betekent dat er veelal afscheid 
moet worden genomen van be-
woners/cliënten vanwege hun 
overlijden.  Er is behoefte om ge-
zamenlijk, met vooral de mede-
bewoners en ook medewerkers/
vrijwilligers, stil te staan bij de 
overleden bewoners/cliënten. 

De cliëntenraad van woonzorg-
centrum Sorghvliet organiseert 
daarom een herdenkingsbijeen-
komst ter nagedachtenis aan de 
overleden bewoners/cliënten, 
voor medewerkers en vrijwilli-
gers van Sorghvliet. Deze bijeen-
komst vindt plaats op dinsdag 31 
oktober om 15.00 uur in het res-
taurant Het Trefpunt. 
Er wordt dan stilgestaan bij be-

woners die in de laatste twee 
maanden van 2015 en in het jaar 
2016 zijn overleden. 

Tijdens deze bijeenkomst worden 
de namen van de overledenen 
genoemd, is er een ritueel waarbij 
het gedenkboompje weer wordt 
gebruikt. Er is muziek en er zijn 
een paar woorden ter overden-
king. De bijeenkomst heeft een 
open karakter, dat wil zeggen: Ie-
dereen is welkom.

Als u zich verbonden voelt als 
bekende, vrijwilliger of op het 
vlak van uw professie van iemand 
die in de periode is overleden 
bent u van harte welkom. 

Voor informatie kunt u op werk-
dagen tussen 09.00 en 13.00 uur 
contact opnemen met de receptie 
van Sorghvliet, 0228-591641, via 
de mail receptie.sorghvliet@om-
ring.nl of persoonlijk aan de ba-
lie.

Ons geluk is compleet met de geboorte van…

Hij is geboren op zaterdag 14 oktober 2017.

Auke, Sandra, Gijs en Jelle van Zanten-Deen
Rikkert 10, 1619 AR Andijk

‘De Here is mijn Herder’

Te vroeg, te snel is onze fantastische, lieve moeder,  
schoonmoeder en oma van ons weggenomen.

Gretha Visser
Gerriëtta Hendrika

Opperdoes
17 april 1963

Amsterdam
20 oktober 2017

Wij zijn intens verdrietig, maar ook zo dankbaar  
voor al het mooie dat haar leven ons heeft gebracht.

Gwenda en Merel 
  Micah 
  Manu

Nicolette en Johan 
  Christian 
  Louise

Scarlet Ducstraat 5, 1619 VM Andijk

Gretha is opgebaard in het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk. 

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op woensdag 25 oktober tussen 19.00 en 20.15 uur in de 
Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. Na afloop bent u 
welkom bij Dorcas, Bedrijvenweg 3 te Andijk voor een kopje koffie 
of thee.

De dankdienst voor haar leven wordt op donderdag 26 oktober  
om 13.30 uur in bovengenoemde kerk gehouden. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats in besloten kring.

Wij vinden herinneringen aan onze moeder heel mooi om op papier 
te ontvangen. Hiervoor staat een mand in de hal van de kerk.

(vervolg van de voorpagina)

zich op school te ontwikkelen en 
veilig te voelen.

Iedere groep had een zang en 
dansperformance en Anita was 
zichtbaar verrast en ontroerd met 
het feit hoe zij werd neergezet.

Donderdagavond hadden de ou-
ders gelegenheid om Anita nog 
de hand te schudden en dat mo-
ment werd tevens aangegrepen 
om de Kinderboekenweek af te 
sluiten. Het thema was “Gruwe-
lijk eng” en in alle groepen was te 
zien waar ze de afgelopen weken 
aan gewerkt hebben. Om de stap 
in een klas te zetten was voor 

sommige kinderen en ouders al 
een overwinning omdat er i.p.v. 
de vertrouwde leerkracht, een 
zombie of een heks in de deur-
opening stond. Gelukkig weer-
hield het de vele ouders die van 
Anita afscheid wilden nemen niet 
om toch de school binnen te tre-
den. Het werd uiteindelijk een 
gruwelijk gezellige avond mede 
door de griezelig enge hapjes die 
de O.V. serveerde.

We kijken terug op een gruwelijk 
goede Kinderboekenweek en een 
goed afscheid van een directeur 
die hier de nodige “steentjes” 
heeft bijgedragen, maar toch de 
overstap maakt naar de “Hoek-
steen” in Enkhuizen.

Herdenkingsbijeenkomst Sorghvliet

Wat zijn we geschrokken nu onze 

buurvrouw Gretha is overleden

Veel sterkte gewenst aan kinderen, kleinkinderen en verdere familie

De buren van de Scarlet Ducstraat

Middenweg 9 | 1619 BL Andijk | Tel. 0228 - 59 22 44
info@kwantesmakelaardij.nl | www.kwantesmakelaardij.nl

TE KOOP
Beukenlaan 2 Twisk

Prachtig gerenoveerde STOLPBOERDERIJ met behoud 
van sfeerbepalende details, op maar liefst 1.900m²  
eigen grond. 

Heerlijke sfeervolle living, serre, woonkeuken, vier 
royale slaapkamers en badkamer op de verdieping en 

extra slaapkamer met eigen badkamer op de parterre. 
Garage van ca. 28m2 en prachtig verzorgde tuin.
Vraagprijs € 497.000,-

d e  s l e u t e l  t o t  u w  b e z i t

TE HUUR: Sorghvlietlaan 118 te Andijk

Keurig appartement met tuin en praktische aparte 
berging op de begane grond van een appartemen-

tencomplex in het centrum. Met het achtergelegen 
verzorgingstehuis en het winkelcentrum aan de over-
zijde is dit een prachtige kans om in een gezellige en 

veilige omgeving comfortabel en toch privacyvol te 
wonen. Zorg en maaltijdvoorziening behoren tot de 

mogelijkheden. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch of per email 
contact opnemen met Kwantes Makelaardij

Middenweg 9 | 1619 BL Andijk | Tel. 0228 - 59 22 44
info@kwantesmakelaardij.nl | www.kwantesmakelaardij.nl

TE KOOP
Beukenlaan 2 Twisk

Prachtig gerenoveerde STOLPBOERDERIJ met behoud 
van sfeerbepalende details, op maar liefst 1.900m²  
eigen grond. 

Heerlijke sfeervolle living, serre, woonkeuken, vier 
royale slaapkamers en badkamer op de verdieping en 

extra slaapkamer met eigen badkamer op de parterre. 
Garage van ca. 28m2 en prachtig verzorgde tuin.
Vraagprijs € 497.000,-

d e  s l e u t e l  t o t  u w  b e z i t
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Ria Manshanden

Na 1 januari iedereen huwelijksvoorwaarden?
Al een paar keer hoorde ik de opmerking,  dat iedereen vanaf 
1 januari aanstaande huwelijksvoorwaarden zou hebben. Deze 
gedachte rust echter op een misverstand. Wat wel verandert, is de 
omvang van de gemeenschap van goederen, wanneer er geen huwe-
lijksvoorwaarden zijn gemaakt.

Nu valt alles wat beide aanstaande echtgenoten voor het huwelijk 
hebben en tijdens het huwelijk krijgen, zowel schulden als vermogen, 
in de algehele gemeenschap van goederen. Alleen dat wat is geërfd, 
of geschonken gekregen met een zogenaamde uitsluitingsclausule, 
valt niet in die gemeenschap.

Wanneer men ná 1 januari trouwt zonder huwelijksvoorwaarden, 
vallen alle schenkingen en erfenissen buiten de gemeenschap, net 
als het vermogen en de schulden die men voor het aangaan van 
het huwelijk heeft. Alleen dat wat al gezamenlijk vermogen was, valt 
wel in de gemeenschap, net als alles wat tijdens het huwelijk wordt 
verkregen.

Huwelijksvoorwaarden lijken zo niet meer nodig. Er zijn echter 
meerdere redenen om toch huwelijksvoorwaarden op te maken, 
maar daar kom ik in de volgende column op terug.
Wanneer je deze beperkte gemeenschap prima vindt, is het wel 
belangrijk dat je een beschrijving maakt van het vermogen dat je 
bij aanvang van het huwelijk hebt. Mocht er toch een scheiding 
komen, is het prettig wanneer je kan teruglezen welk vermogen in 

beginsel van jou is en welk vermogen gedeeld 
moet worden. Kom vrijblijvend langs tijdens 
een van de inloopdagen om meer informatie 
over deze vaststellingsovereenkomst en het 
nieuwe recht te krijgen.

Regina van Rijswijk, kandidaat-notaris 
familierecht en ondernemingsrecht.

GRATIS INLOOP: donderdag 26-10 Andijk, 
0228-592224 en dinsdag 31-10 Benningbroek 
0229-591264 van 9-17 en 19-21 uur.

Pretvluchten
In de Medemblikker van 
een paar weken geleden 

heb ik eerder onder de kop 
van “Vliegroutes”  aandacht 
besteed aan dit onderwerp. 

Overal in den lande is dit nu 
actueel. Overlast van vlieg-
tuiglawaai is niet langer  een 
probleem van alleen omwo-
nenden van Schiphol. Want 

Schiphol wil blijven uitbreiden, 
met als hoofd argument…. 

economische groei. Zeker in 
deze tijd van breed gedragen 

ontwikkelingen  rondom duur-
zaamheid, duurzame groei en 
een circulaire economie is dit 
een verouderd argument. Wij 
geloven niet in economische 
groei als dit niet bijdraagt 

aan het algemene welzijn. Wij 
geloven in de economie van het 
genoeg. Want… voegt de groei 

van het aantal vluchten, met 
uitbreidingen naar Lelystad 

of vliegvelden elders nu wer-
kelijk iets toe aan het welzijn 
van mensen, de natuur en het 

milieu? Niets dus. Overal geeft 
het overlast en heel veel men-

sen en dieren kunnen niet meer 
genieten van de stilte in de 

duinen of andere natuurgebie-
den of van gewoon mooi zitten 
in hun tuin. Ook hier moeten 

we gaan oppassen. Men is 
van plan de vakantievluchten, 
de zogenaamde pretvluchten, 
vanaf Lelystad te laten lopen. 

Er zullen dus extra routes 
over Westfriesland gaan lopen. 

En dan te bedenken dat een 
retourtje Londen goedkoper is 
dan een retourtje Maastricht 

met de trein, dat klopt gewoon 
niet. Er loopt al een route pal 
over Andijk. Die is er na de 

polderbaan gekomen en wordt 
de route Andik ( Je schrijft het 
echt zo ) genoemd. Veel meer 

dan vragen stellen aan het 
college, artikelen schrijven en 
reageren op de geopende sites 
kan ik niet doen. Alle beetjes 
helpen. U kunt ook wat doen. 
Bij klachten of vragen kunt u 

de Klachtenlijn Schiphol bellen 
( 020-6015555 ), elke klacht 

wordt geregistreerd. U kunt de 
petitie nietoverwestfriesland-
vliegen.petities.nl onderteke-
nen of in oktober  een ziens-
wijze indienen op alterstafel-

lelystad.nl. En……..neem eens 
de bus of de trein i.p.v. een 

vliegtuig, kan ik u aanraden.

Ria Manshanden, 
fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl, 

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

 • 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

(vervolg van de voorpagina)
“Het is allemaal in het belang van 
de veiligheid van een ieder die 
daar langs komt. Niemand wil 
toch dat door zijn schuld een on-
geluk gebeurt? Meestal zijn de 
reacties dan ook prima.” In totaal 
zijn er al 27 projecten geweest in 
de afgelopen 30 jaar om de ver-
keersveiligheid te verbeteren.

Fiets voldoet aan alle eisen
Naast de bestuursfunctie is Mar-
tien tot op heden actief rondom 
het fietsexamen. “Het is leuk om 
te doen. Vooral is het belangrijk 
dat kinderen op een veilige fiets 
deel nemen aan het verkeer. Een 
ongeluk zit in een klein hoekje en 
kan iedereen overkomen. Op een 
veilige fiets, met goede verlich-
ting en deugdelijke remmen is die 
kans veel kleiner! Vandaar de 
fietskeuring. “De eisen van de 
goedgekeurde fiets krijgen de 
leerlingen op tijd. Natuurlijk 
moet de verlichting werken. 
Maar ook een goedwerkend fiets-
slot is een eis. Wist u dat je voor 
een fiets zonder de mogelijkheid 
hem deugdelijk af te sluiten een 
boete van 35 euro kunt krijgen?” 
zo vertelt Martien verder. 

Hij doet het, of toch niet.
Meedoen aan het verkeer moet 
dus op een fiets met verlichting. 
“Eén leerling van de Bangert-
school bood een fiets ter keuring 
aan waarbij de verlichting niet 
werkte, dus kreeg hij geen Oké-
sticker. De leerling was het er niet 
mee eens, want net deed hij het 
(uiteraard) nog. Dus stapte ik zelf 
op de fiets en warempel, het 
lampje brandde toch. Sticker 
erop, kind blij en ik ook.”

Hulp welkom
Het verkeersexamen is in april 
2018. De theorie op 5 april en de 
praktijk op 11 april 2018. Daarbij 
zijn minstens 10 ouders nodig 
langs de route. “Zo ben ik er zelf 
ook ingerold, dus ik hoop dat er 
dit jaar een aantal mensen zijn 
die zich ook graag de rest van het 
jaar sterk maken voor veilig ver-
keer in Andijk .”

Heeft u het concert van The Rol-
ling Stones niet kunnen meema-
ken? Dan is dit de kans om de 
muziek van The Rolling Stones te 
beluisteren. Op zaterdag 28 okto-
ber -  Sarto Andijk met de beste 
Stones coverband van Nederland.
Vijf muzikanten in hart en nieren 
laten je alle hoeken van de tent 
zien met hun versie van het beste 
van de Rolling Stones. Af en toe 
net iets rauwer, ongepolijster dan 
het origineel. Altijd met hart en 
ziel. 
Van `Carol ‘ tot `Sympathy for 
the Devil ‘ , van ̀ Paint it Black ‘ en 
`Ruby Tuesday ‘ tot `Miss you ‘. 

Flight bestaat uit:
Peter Vermeij, vocals & harmo-
nica.  Bekend geworden met zijn 
Mick Jagger vertolking bij Stars 
on 45. Hans Hollestelle, gui-

tar. Een van de eerste – en beste 
- sessiemuzikanten van Neder-
land. Heeft gespeeld in Sandy 
Coast, Spin en Rainbow Train en 
stond met de Torero’s in het 
voorprogramma van The Beatles.
Marcel van Rheeden, guitar & 
vocals. Bekend als lid van de 
groep Inside en speelde in ver-
schillende tribute projecten. Wil-
lem Augustijn, bass. Speelde bij 
o.a. Big John Russell en de Wim 
Bielers Q-Band. En - samen met 
Eric Pronk - bij Anouk
Eric Pronk, drums. Heeft als lef-
ty gedrumd bij o.a. Livin’ Blues, 
Billy the Kid en Anouk.

Na afloop kunt u nog nagenieten 
met de muziek van Peter Mans-
handen.  Kom op tijd, om 21.00 
uur begint de band te spelen. En-
trée € 10,-                                                                 

Stones coverband in Sarto
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WIST JE DAT?... de volgende boetes o.a gelden voor de 
staat van de fiets of fietsgedrag:

1.  Geen of slechte trap- of wielreflectie  € 35,00
2.  Geen/slechte/verkeerde achterreflector € 35,00 
3.  Geen/slechte/verkeerde verlichting € 55,00
4.  Geen of slechte fietsbel €  35,00
5.  Geen of slechte remmen €  55,00
6.  Geen of slecht stuur  €  90,00
7.  Slecht frame:  €  55,00
8.  Slechte trappers  €  55,00
9.  Fiets niet afsluiten  €  35,00
10. Zonder teken met je arm afslaan  €  35,00
11. Inhalen voor of op een zebrapad  € 140,00
12. Niet rechts houden op de weg €   90,00
13. Door rood riiden bii een verkeerslicht/ 
 rood knipperlicht overweg €  90,00 
14. Geen voorang verlenen bij zebrapad  € 140,00
15. Met knipperende verlichting rijden  €  55,00
16. Geen voorrang verlenen bij haaientanden  €  90,00

In week 45 is het weer zover: de fietsencontrole 
op de basisscholen van Andijk.
Controleer samen met uw kind de fiets.

1. Zit het stuur goed vast?
2.  Zijn de handvaten heel?
3.  Zitten de handvaten goed vast?
4. Doet de bel het goed?
5. Werken de remmen goed?
6. Heb je een fietsslot?
7. Werkt de koplamp?
8. Werkt het achterlicht?
9. Heeft de fiets een rode reflector achter?
10. Zitten er reflectoren in de trappers?
11. Zit er zijreflectie op beide banden of wielen?

Let op: 
•	 Crossfietsen	mogen	niet	op	de	openbare	weg,	
 worden dus afgekeurd. 
•	 Goede	LED	verlichting	is	toegestaan	
 maar niet de kleine knipperende leds.

VEILIGVERKEER	NEDERLAND	Afdeling	Andijk	
vvnafdelingandiik@ziggo.nl



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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Het adres voor uw 
e-bike, fietsen 
en reparaties!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

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.

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

Meer dan honderd deelnemers 
telt bridgeclub Andijk. Zij ko-
men wekelijks een potje kaar-
ten. Dan spelen zij het spel 
Bridge. Dat doen ze in Andijk 
al sinds 1938 in huiskamers zo 
vertelt de geschiedenis van de 
club. “Sinds 1977 zijn we offici-
eel ingeschreven bij de NBB. 
Dit jaar dus een jubileum, 40 
jaar Bridge! Goed om de herse-
nen actief te houden, gezellig 
om met elkaar te doen en toch 
ook voor een beetje competitie. 
Want je moet jezelf wel wat uit-
dagen natuurlijk,“ vertelt de 
enthousiaste bridger Lolke 
Kooiman. Hij is actief bij de 
vereniging betrokken.

Schaken kon ik niet
Lolke is er één uit een groot gezin 
van denksporters. Zijn vader en 
broers waren goede schakers. “Ik 
kon wel schaken, maar lang niet 
zo goed als de rest. Met remise 
moest ik al blij zijn. Dus zocht ik 
een andere uitdaging. Zo leerde 
ik bridgen. Een kaartspel wat ook 
regelmatig bij ons thuis werd ge-
speeld. De liefde voor het spel is 
alleen maar gegroeid.” aldus Lol-
ke.

Sarto is dé plek
Elke donderdagavond om 19:30 
uur komen de leden van Bridge-
club Andijk in Sarto bij elkaar om 

hun spel te spelen. Een spel weg-
leggen duurt ongeveer 7-8 minu-
ten en daarmee is het een kort, 
hevig denkspel. Op een kaart-
avond worden dan ook 28 spellen 
gespeeld. U kunt hier spelen op 
diverse niveau’ s, in diverse lij-
nen. Er is plek voor beginners en 
gevorderden. Bridge is een erva-
ringsspel, door het te doen word 
je steeds beter. De gemiddelde 

leeftijd ligt net boven de 65. De 
jongste is pas in de dertig en de 
oudste speler al 87 jaar. Jong ge-
leerd, is oud gedaan gaat hier ze-
ker op!
Competitie
“We spelen een wintercompetitie 
van half september tot aan He-
melvaartsdag, ook is er een zo-
mercompetitie met vrije inloop. 
We spelen geautomatiseerd. De 

spellen worden niet hand ge-
schud, maar door een machine 
die de spellen dupliceert. Alle 
deelnemers in één lijn spelen dus 
dezelfde spellen. Andijk loopt 
met dit soort dingen vaak voorop. 
Na afloop is de uitslag dan ook 
snel bekend en later kan men op 
de computer kijken hoe andere 
tafels een extra slag hebben we-
ten te halen. Een stukje analyse 
voor wie dat wil, ook daar kun je 
van leren!” vertelt Lolke verder.

Project Doen &denken
Om te zorgen dat mensen in be-
weging blijven, zowel met hun lijf 
als met hun hersenen hebben we 
een tijd het project Denken en 
Doen gehad in Andijk. Helaas is 

dat nu afgelopen. Maar ik blijf het 
een goed project vinden. Haal el-
kaar eens op voor een avondje 
samen iets ondernemen. Dat kan 
wandelen zijn of jeu de boules. 
Maar ook samen bridgen is dan 
heel geschikt. Er even uit, men-
sen ontmoeten, een kopje thee of 
koffie er bij. Het is altijd erg ge-
zellig en we zorgen ook echt voor 
elkaar! 

Wilt u leren bridgen?
Op de website www.pecona.nl 
vindt u alle informatie die u 
zoekt. U kunt contact opnemen 
met Lolke Kooiman en meedoen 
aan een beginnerscursus van 12 
weken die elk jaar start half sep-
tember. 

Bridgen houdt “grijze massa” jong

"Bridge is goed om de hersenen actief te houden en jezelf wat uit te 
dagen." aldus Lolke Kooiman. Foto's: OdB/De Andijker

De Bridgeclub Andijk telt meer dan 100 leden die wekelijks komen 
bridgen in Sarto.
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

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

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Speelgoed
Toys & More

www.toysenmore.nl •  06-30255550

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl



 
Wist u dat...

... Wendy en Mario Vertelman,
   25 jaar getrouwd zijn?

… vrijdag 27 oktober Paul 
Schaper zijn verjaardag viert 

in café ‘t Ankertje
en als kadootje een bijdrage 

vraagt voor de band?

... er op 5 november een 
Shantyfestival in 

Grootslaghoreca is?

... aanstaand weekend de 
wintertijd weer in gaat?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... deze mountainbike gevon-
den is bij de kruising Belder-

sweg en de Klamptweid?

... we bij de redactie weten 
waar hij nu staat?

 

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

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

Verkoopdag hobbymaterialen. Zat. 4 nov. 10 – 16 uur
Bibliotheekzaal, Dorpshuis centr.

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het kan ook al voor 1 

nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.ijs-
selhof.eu of bel 591926. 

Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

Zaterdag 21 oktober 16.00 en 19.00 uur, 
regie Marjan Harders. Geschreven door 
Aris Bremer, Els Whyte en Ina Schrama.

Twee grensbewakers houden de wacht. 
Spic (Annie Koorn) de grenswacht van 
Soppelonië, en Span (Cor Koorn), de 
grenswacht van Prutterijë. In Soppelonië 
is alles heel schoon en in Prutterijë is alles 
heel vies. De twee landen hebben een Ko-
ning Blasiwir (Frans Schenk) van Soppelo-
nië en Koningin Viesuela (Petra Gorter) 
van Prutterije. De Koning blaast de hele 
dag bellen, dat is het leukste wat er is. En 
zijn keukenhulpje Lodalientje (Annette 
v.d. Stal) sopt de hele dag zijn paleis. Op 
een dag komt de Minister van Zeep en 
Sopzaken (Renske Bönker) met een slecht 
bericht voor de Koning... De zeep in het 
land raakt op !!!!!! en alle Soppers zepen het 
liefst de hele dag, dus dat zou een ràmp 
zijn. De Koning laat al het zeep ophalen 
voor zichzelf en bewaart het onder de 
troon. Zodat hìj in elk geval kan blijven 
bellenblazen… In Prutterije is de Koningin 
ook al niet bezig met regeren. Neeeee… 
maar wel met haar spierballen. Ze traint 
voor het WK gewichtheffen. 
Haar kamermeisje Groezeltje (Gastspeel-
ster Renate Groot) mag ook niet in de weg 
lopen. Zij probeert de slaapkamer van de 

Koningin nog een beetje netjes te houden. 
Maar in Prutterijë is alles vies. Zelfs de 
mensen. De Minister van Gewichtige Za-
ken (Frans Kwantes) bemoeit zich ook met 
alles, maar praat iedereen na. En zo is het 
een zootje in Prutterije. Als de schone Ko-
ning van Soppelonië weer eens bellen 
blaast, komen de bellen over de grens van 
Prutterijë. De grenswacht Span schrikt 
hier zo van dat hij in paniek naar de hof-
houding van Prutterijë rent. Ze besluiten 
op zoek te gaan naar deze mysterieuze bol-
len, bellen, ballen. In de nacht sluipen ze 
naar het paleis van de Koning en stelen alle 
zeep onder de troon van de Koning van-
daan. Zij willen ook wel zo’n schoon land. 
Maar... de grenswacht van Soppelonië 
heeft ze gezien…. Snel rent zij naar het 
paleis en samen met Lodalientje, de Minis-
ter van Zeep en Sop èn de Koning maken 
ze een plan om de zeep terug te halen. 
Eenmaal in Prutterije vinden ze het maar 
een vieze bende. Net als ze de dozen zeep 
hebben gepakt, worden ze betrapt. De 
Prutters willen ook wat zeep. De Soppers 
willen de Prutters wel helpen om de Ko-
ningin in bad te doen. Ze werken samen en 
dan besluiten ze ook alle zeep samen te 
delen. De Koningin vindt het bad maar 
niks. De Koning, die binnen komt op zoek 
naar zijn zeep, ziet het bad en springt er 
gauw bij. Omdat ze vrede sluiten en alles 
verdelen loopt het toch nog goed af en wil-
len ze zelfs op elkaars land passen. Eind 
goed al goed.

Heel goed gespeeld door de spelers van 
KNA. Renate speelde voor de 1e keer mee. 
Super goed gedaan. Wat ook heel knap 
was, dat Shirley Harders het licht en geluid 
bediende. Dat is een gewichtige zaak en ze 
is nog maar 15. KNA, bedankt voor de 
leuke middag, zéker namens alle kinder-
tjes van Andijk. We hebben genoten.

Koning Blasiwir  en Koningin Viesuela. 
Foto: aangeleverd

KNA speelde Bellenbende

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?!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Heeft u thuiszorg nodig?
Wij ondersteunen u graag bij:

 Aanvragen van zorg

 Persoonlijke verzorging

 Ondersteuning bij dementiezorg

 Begeleiding bij palliatieve zorg

 Verpleegkundige handelingen

Vraag naar één van de wijkverpleegkundigen:
Gerdina Visser, Shevon Weverink, Claudia Ruiter of Anita Kreuk

Andijk  Onderdijk  Wervershoof  Zwaagdijk – Oost

Zelfstandig blijven met zorg op maat

Meer weten? Bel voor een persoonlijk en 
vrijblijvend advies naar: 088 - 206 89 10

www.omring.nl

Het motorseizoen loopt ten einde, motoren gaan 
weer in de winterstalling. Op een enkele “diehard” 
na laten motorrijders hun ros in de winter voor wat 
het is, en verlangen zij alweer naar het voorjaar. 
Voor HDC Lakeside het moment hun jaarlijkse 
SNERTRIT te organiseren. Samen gaan we dan nog 
één keer genieten van een rit door het Noord Hol-
landse landschap. Mocht je zin hebben om deze rit 
mee te rijden ben je van harte welkom, ook als je 
geen lid bent. Neem ook eens een kijkje op onze 
website www.hdclakeside.com om een indruk te 
krijgen van onze club. Clubavonden zijn iedere even 
weken in de Quicksilverbar, meer informatie op de 
website.
Op zondag 29 oktober verzamelen we om 12.00 uur 
bij de Quicksilverbar aan de Dorpstraat 172 in Wer-
vershoof. We drinken dan eerst een kop koffie en 
vervolgens gaan we rond 13.00 uur rijden. 
Afhankelijk van het weer maken we een korte of een 
wat langere rit en rond 15.00 uur nemen we ergens 
in West-Friesland nog een kop koffie met appeltaart 
en om 17.00 uur zijn we dan weer terug bij de 
Quicksilver bar alwaar Broeder en Snert klaar staat 
om aan te sterken. Voor leden is deze rit gratis en 
niet leden betalen € 10,- om de kosten te dekken.

Snertrit Lakeside
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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 29 oktober 10.00 uur: 
viering Allerheiligen
Woord-Communieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pastor 
P. Piets. De collecte is voor alle 
onkosten, waarvoor de parochie 
staat. Van harte aanbevolen en 
dank daarvoor. Welkom, ook bij 
het koffiedrinken. 
Donderdag 2 november 19.30 
uur: Allerzielen.
Gedachtenisviering met De 
Vriendenkring; leden van de 
Avondwakegroep gaan voor.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Antoon Kok. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*Tijdens de zaterdagavondviering 
speelde fanfare Excelsior. Het was 
prachtig en is een welkome afwis-
seling. Dank voor jullie inzet!
*Komend wekend is niet alleen 
de herfstvakantie, maar ook de 
zomertijd weer ten einde.
Vergeet u niet de klok 1 uur terug 
te zetten?

Colofon
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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 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
• Shantyfestival Andijker Havenkoor met m.m.v. Headammers Sint 

Nicolaasga, Landrotten Roden, Bataviakoor Lelystad. 
Grootslaghoreca (Buurtjeszaal) tussen 13.00 en 17.00 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 4 & 18  november, 2, 16 & 30  december.
Plastic:  Dinsdag 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 17 november en 15 

december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Over het algemeen werd er niet 
slecht gebiljart. C.J. Verhoogt 
kwam iets beter uit de verf als 
G.P. Grent.
Cees behaalde twee knappe 
overwinningen en een partij 
boven moyene, m.a.w. hij wist 
dus acht matchpunten te ver-
garen en kan dan van zijn eigen 
zeggen mijn biljartmiddag is 
geslaagd en dat is hem van 
harte gegund.
Ook G.P. Grent was wat het 
spel betreft best tevreden, 
een goede winstpartij en een 

goede verliespartij en dan keer 
toch wel degelijks huiswaarts.
De totale einduitslag was C.J. 
Verhoogt acht punten en G.P. 
Grent vijf punten. Dat was dan 
de unieke strijd tussen beide 
kemphanen en dan zeg ik over 
en sluiten.
De slotzin is: “De grootste fout 
die je kunt maken is om er geen 
te maken.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1128

Kerkdiensten, zondag 29 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, Bijbelzondag, Heilige Doopbediening

Woensdag 1 november
19.30 uur ds. J. Staat, dankstond voor gewas en arbeid

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur  Leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Rein de Lange uit Zaandam 
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Tiemen Westerduin, Jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor P. Piets, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Nanne Groot

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

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

Zondagmiddag 5 november om 
15:00 uur zingen wij met elkaar 
liederen in De Kapel aan de Mid-
denweg 48 te Andijk. Soms hoor 
je wel eens zuchten: ‘waarom 
zingen we dat ene mooie lied 
nooit meer?’ Heeft u dat ook? Of 
wilt u gewoon een middag lekker 
zingen? Kom dan op 

5 november naar de Kapel. We 
zingen een uur lang mooie liede-
ren. Wim Broer is organist, Gert 

Scholten gaat voor. Er is geen 
meditatie, maar u krijgt zelf de 
gelegenheid om uw herinnering 
aan een bepaald lied te delen. Ui-
teraard als u dat zelf graag wilt. 
Welkom om mee te zingen! De 
liederen kunt opgeven tot woens-
dag 1 november bij: Jan Gorter 
tel:0228-592957 

Na afloop is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie of thee.

Liederen van toen en nu in De Kapel

‘Stap maar in! Een vrolijk ge-
kleurd camperbusje staat op je te 
wachten. Een busje met een lek-
ker bankje, een kastje vol eten, 
een prima bed en…goede mu-
ziek. Je bent op pad met de Living 
Room Heroes. Hun teksten bren-
gen je in een optimistische stem-
ming. Je beleeft nieuwe avontu-
ren op mooie dagen, dagen waar-
bij het leven je toelacht. Het zijn 
Days Well Spent’.

Met Days Well Spent vieren de 
Living Room Heroes hun debuut-
album. Geïnspireerd door hun 
muzikale helden zoals: the 
Woodbrothers, Amos Lee en Ben 
Harper is een album vol muzikale 
fijnzinnigheden en een warme, 
eerlijke sound tot stand gekomen. 

Days Well Spent is het vervolg op 
2 eerder uitgebrachte EP’s ‘Head 

over Heels’ uit 2013 en ‘Fool To 
Believe’ 2014, waar langzaam de 
transformatie van een singer-
songwriter duo tot een southern 
soulband met ervaren muzikan-
ten te horen is. Muzikanten die 
met groot gemak en vooral ple-
zier tijdens een liveoptreden hun 
enthousiasme en improvisaties 
laten zien en horen. Een Neder-
landse band, wortels in Nijmegen 
met een Amerikaans geluid. 

Henri Zoetbrood: zang / akoesti-
sche gitaar, Marc van Hout: elek-
trische gitaar / backing vocals, 
Rodrigo Davids: basgitaar / bac-
king vocals, Björn van den Boom: 
drums / backing vocals
Zaal open: 21.00 uur Entree regu-
lier:  €7,50,-   Entree dona-
teur/65+:  €5,- Onder de 25 jaar 
heb je gratis entree. Vergeet dan 
niet je ID mee te nemen.

LIVING ROOM HEROES

De Amaryllisbollen actie van het 
Andijks Gemengd Koor  

was weer een heel groot succes! 

Heel Hartelijk Dank! 
Helaas waren de bollen dit jaar snel op,  

dus komen we volgende week  
voor de verkoop, alsnog  bij u langs! 
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Marius van Dokkum.) Gezellig! En de verrassing werd nog groter toen 
schilder, illustrator, tekenaar en ontwerper  Marius van Dokkum in 
hoogsteigen persoon binnen kwam. Van Dokkum vertelde over zijn 
eigen jeugdjaren op de Kuyperschool en liet zijn eerste daar gemaakte 
tekening zien.

Overal feest
Na de gezamenlijke opening bleven de kinderen van de onderbouw in 
de sporthal voor het vervolg daar, de kinderen van de bovenbouw gin-
gen naar de tweede feestlocatie, de Kuyperschool. Daar waren lokalen 
ingericht voor diverse activiteiten: tekenen, knutselen, spellen (leg-
puzzels, sjoelen, 4 op een rij en meer) en was er gelegenheid om buiten 
te spelen. Ingedeeld in groepjes die elkaar afwisselden namen alle 
kinderen aan alle activiteiten deel. Opa Jan, Tante Marietje én Marius 
van Dokkum waren ook in de school. Tekenles krijgen van Marius van 
Dokkum en dan ook nog zijn handtekening en die van Opa Jan en 
Tante Marietje bij jouw tekening: een tekening om zuinig op te zijn!

In de sporthal ging het feest voor de onderbouw verder met een kin-
dervoorstelling door Matthijs Vlaardingerbroek. Deze voorstelling gaf 
hij twee keer; halverwege de ochtend wisselden onderbouw en boven-
bouw elkaar af. De kinderen van de onderbouw naar de Kuyperschool 
voor de activiteiten daar en de kinderen van de bovenbouw weer terug 
naar de sporthal voor de tweede voorstelling van Vlaardingerbroek.

Iedereen heeft een talent
In de voorstelling ‘Iedereen heeft een talent’ van Matthijs Vlaardinger-
broek was Henkie de buikspreekpop op zoek naar zijn unieke talent. Is 
hij een dierenverzorger of ligt zijn talent ergens anders? In een span-
nend verhaal over een aapje in het oerwoud (voor de onderbouw) en 
een humoristisch verhaal over zijn eigen schooltijd (voor de boven-
bouw) liet Vlaardingerbroek zien dat iedereen een talent heeft. Aan de 
hand van allerlei goocheltrucs, waar meerdere kinderen aan mee 
mochten helpen, kwam duidelijk naar voren dat talenten groeien, als 
je ermee gaat oefenen. Of het nu om turnen, tekenen, voetballen of 
lezen gaat, als je oefent met je talent, gaat dit altijd groeien. 

Als je 150 wordt mag je best een feestje vieren. En 
dát deden de Idenburgschool en de Kuyperschool 
woensdag 18 oktober. Vieren dat we op Andijk 150 
jaar protestants christelijk basisonderwijs hebben. 
En een ‘feestje’ vieren? Zeg maar gerust: feest!

Laat het feest maar beginnen!
Om half negen stonden de kinderen van de Kuyper-
school bij hun eigen school en de kinderen van de 
Idenburgschool bij sporthal De Klamp klaar voor de 
gezamenlijke start in de met vlaggetjes versierde 
sporthal. Gedisciplineerd gingen de kinderen 
groepsgewijs – onder leiding van de groepsleer-
kracht - naar binnen. De jongsten vooraan, de oude-
ren daarachter.

Welkom
Kun je een dag beter beginnen dan met zingen en 
bidden? Nee toch? Na het welkomstwoord werd er 
dan ook enthousiast gezongen: ‘Kleuren, kleuren’ 
(de Idenburg heeft een regenboog in het logo en 
ook de Kuyperschool is kleurrijk: kijk maar eens op 
hun websites) en ‘ ‘k Stel mijn vertrouwen’. 

Opa Jan en tante Marietje!
Na het welkom met zingen en gebed kwam de eer-
ste verrassing van deze morgen: bezoek van Opa Jan 
en zijn zus, Tante Marietje – bekend bij iedere An-
dijker: ze wonen in dat kleine huisje bij zaal Mantel 
in het Hornpad en zijn wereldwijd bekend door hun 
boeken, geschreven en getekend door oud-Andijker 

Een feestelijke ochtend

Compliment
Feest met 300+ kinderen op twee locaties, waarvan één weer 
verdeeld in zes locaties (lokalen en speelplein), en alle kinde-
ren alle activiteiten op de verschillende locaties laten mee-
maken: ga er maar aan staan! Een 10 met een griffel voor de 
organisatie van dit feest en voor de leerkrachten en hulpou-

ders	die	dit	allemaal	perfect	lieten	verlopen.	Klasse!

Uitreiking van de tassen

TO THE ROLLING STONES

PROUDLY PRESENTS

SARTO

WITH RUBY TUESDAY, TONK WOMEN,  
CAROL, SUZIE Q, SOME SUGAR,  

JUMPIN’JACK, MOTHERS, THUMBS, 
LITTLE QUEENIES, RAINBOWS,  

RED ROOSTERS, FLOWERS, THE DEVIL 
AND SOME OTHER FRIENDS
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SATURDAY OCTOBER 28 | TAKE-OFF 21:00 
BANGERT 4 | ANDIJK | ENTRY 10 EURO    

In de goocheltrucs wist Vlaardingerbroek Bijbelse 
verhalen en het begrip ‘vertrouwen’ te verwerken.  
Een kan met water werd een soort kruik van Sarefat 
(1 Kon. 16:17), na leegschenken kwam er steeds 
opnieuw weer water uit. Marcus 2 – over een lam-
me man die door vrienden via een gat in het dak 
voor Jezus werd gebracht – illustreerde Vlaardin-
gerbroek met een koker en kleurige tennisballen die 
steeds in een andere volgorde uit de koker kwamen 
dan zij er in werden gedaan. En zo waren er nog veel 
meer trucs, trucs waarin werken met je talenten, 
vertrouwen en samenwerken een rol speelden. De 
voorstellingen waren een groot succes, er wérd wat 
afgelachen. 

Naar huis
Na afloop van het feest kregen de kinderen het boek 
‘De wondere wereld van opa Jan’ mee naar huis. Een 
uniek boek, want voorzien van een certificaat met 
vermelding dit boek door de scholen  werd aange-
boden  ‘omdat wij vieren dat we al 150 jaar christe-
lijk onderwijs op Andijk mogen geven’.  

Tekst en foto's: Jan R. Koen     

Iedereen heeft een talent

De kinderen gingen naar de Klamp

Opa Jan, Tante Marietje en Marius van Dokkum

Overal feest

Tekenles van Marius van Dokkum
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