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Noordelijke variant route OUT-10

Voorgestelde route in violet

Voorstel:
Noordelijke variant (violet in tekening) in plaats van voorgestelde route 
OUT-10 (geel in tekening)

Voordelen: 
– opstijgen boven zeer dunbevolkt gebied in Wieringermeer en IJsselmeer
– Enorme vermindering geluidshinder boven West-Friesland

Vraag:
We vragen u deze variant serieus in overweging te nemen, vanwege het 
belang van bewoners van West-Friesland

Ontwerp: A.W.Groot

Noordelijke 
Variant 

Route OUT10

Sabine van Wonderen viert in 
de maand november haar eer-
ste jubileum. Haar kapsalon 
”Hairstyling Sabine” bestaat dan 
alweer 1 jaar. “Reden voor een 
feestje,” aldus de kapster. 

Jarenlange ervaring
Al vanaf haar 16e jaar is Sabine in 
de kapsalon te vinden. “Inmiddels 
heb ik dan ook al heel wat jaartjes 
ervaring. Nadat ik de opleiding 
had afgerond mocht ik mezelf de 
rest van mijn leven kapster noe-
men. Er verandert echter zoveel 
op het gebied van haarverzor-
ging, haarkleuring  en kniptech-
nieken. Daarom volg ik elk jaar 
meerdere opfriscursussen om 
goed bij te blijven.”

Dromen van eigen salon
Jarenlang heeft zij bij een kap-
salon gewerkt. Stiekem werd er 
gedroomd van een eigen salon. 
“Hier op Pietersbuur hebben wij 
een nieuw huis gekocht en was 
er opeens de mogelijkheid de 
droom waar te maken. Inmiddels 
zit ik hier dus alweer een jaar.” 

Een beetje extra
Vooral de rust om net dat beet-
je extra te kunnen doen voor 
de klant vind Sabine belangrijk. 
“Altijd heb ik een kopje koffie of 
thee klaar met wat lekkers erbij. 

Op donderdagavond is er zelfs 
de mogelijkheid te kiezen voor 
een biertje of een glaasje wijn,“ 
lacht Sabine. “Iedereen gaat hier 
netjes de deur uit. Als daar een 
föhn of een ronde borstel voor 
nodig is kost dat niets extra. Dat 
kleine beetje extra geef ik ieder-
een gewoon erbij. Naar de kapper 
gaan wordt zo  een fijne,  ont-
spannende beleving.”

Netjes de deur uit
“Het mooiste haar is gezond haar, 
dat geknipt is volgens de natuur-
lijke valling van het haar,” legt 
Sabine uit. “Een model uit een 
modellenboek heeft vaak uren 
stil gezeten onder leiding van één 
of zelfs meer kappers en visagis-
ten om dat ene plaatje te kun-
nen schieten. Dat kan er prachtig 
uitzien. Mijns inziens heeft een 
klant meer aan een kapsel waar 
hij of zij morgen thuis ook zelf 
mee uit de voeten kan.” 
Sabine kijkt samen met haar 
klanten wat de wensen zijn en 
wat dan het best passende kap-

sel is. ”Voor nieuwe ideeën wil ik 
nog wel eens samen op Pinterest 
kijken.”

November volop acties
Gedurende de hele maand no-
vember heeft Sabine leuke acties. 
“Zo krijgt men 15 % korting op 
een knipbehandeling en geef ik 
de hele maand 15% korting op 
producten voor thuisgebruik. Bij 
een kleurbehandeling krijgt de 
klant van mij een Matrix Color 
obsessed Shampoo cadeau. 
Daarmee heb je nog langer ple-
zier van je mooie gekleurde haar. 
Het is dé optimale verzorging na 
een kleurbehandeling.”

Steek het haar eens op!
“Ik knip kinderen en volwasse-
nen, iedereen is hier welkom. 
Meestal zijn dat knipbehandelin-
gen of kleurbehandelingen. Het 
opsteken van haar vind ik heel 
erg leuk om te doen. Dus ook 
voor een trouwerij, een schoolga-
la of een andere speciale gelegen-
heid kunnen  (in dit geval vooral 
de dames!) bij mij terecht.”

Meer informatie
Voor het maken van een 
afspraak of vragen kunt u Sabine 
Hairstyling vinden op www.face-
book.com/Hairstylingsabine.nl 
of mail naar info@hairstylings-
abine.nl 

Natuurlijk kunt u ook langs gaan 
of bellen: Sabine van Wonderen, 
Pietersbuur 25, 1619 KG Andijk, 
tel 0228-855874

Hairstyling Sabine viert eerste jubileum

Iedereen gaat hier netjes de deur uit. Foto: Olga de Boer/De Andijker

Laagvliegende vliegtuigen boven Andijk? 

Kom in actie! 
Zoals u uiteraard vernomen 
hebt zijn er vliegroutes voor 
laagvliegende vliegtuigen 
gepland boven West-Friesland, 
en ook boven Andijk. Niet echt 
een pretje, temeer omdat ze 
juist boven ons van 1800 m 
naar 10000 m gaan stijgen. Dat 
wordt een klereherrie!
Nu heb ik een variant op de 
vliegroute bedacht die over 
dunbevolktere gebieden vliegt 
zoals de Wieringermeer.
Daardoor zullen er veel min-
der mensen last krijgen van 
geluidsoverlast.

Er zijn op dit moment nog twee 
mogelijkheden om je protest/
bezwaar te maken:
1. een petitie tekenen via 
https://petities.nl/petitions/
stop-geen-laagvliegroutes-
boven-west-friesland
2. een ‘zienswijze’ indienen 
via https://www.internetcon-
sultatie.nl/lelystadairport
We hebben nog tot 2 november 

(morgen) om een zienswijze in 
te dienen. 

Mijn alternatieve route staat 
op https://imgur.com/a/nKbTr

Dit plaatje is vrij te gebrui-
ken bij het indienen van een 
zienswijze op https://www.
internetconsultatie.nl/lelysta-
dairport/reageren

DOEN! Arnold Groot

Laagvliegen boven Andijk?
Cartoon: Willem Smits

Binnenkort wordt ijsbaan de 
Toemer onderwater gezet. 
Hoewel we er afgelopen seizoen 
heel dichtbij waren zette de 
vorst niet voldoende door om de 
baan, al was het maar voor onze 
jeugd, te openen.  Toch blijven 
we hopen op een echte winter en 
gaat de familie Sijm binnenkort 
op pad met de kaartjes voor het 
komende seizoen.
De kosten voor het lidmaatschap 
zijn: Gezinskaart: 1 volwassene 
en alle kinderen onder de 18 
jaar € 8,-. Een senior lid: € 5,50. 
Juniorleden € 3,-. 1 december 
worden de prijzen verdubbeld. 
Donateurs € 4,-  (niet schaat-
sende leden). Indien we wederom 
geen schaatsdagen hebben gaan 
we in de voorjaars- of herfstva-
kantie 2018 naar De Westfries in 
Hoorn.

IJsclub
Nieuws

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 



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

COLUMN (44)

Redactie: K. Gorter †

Regen en zegen

Welzalig de mensen wier 
sterkte in U is, in wier hart de 
gebaande wegen zijn. 7 Als zij 
trekken door een dal van bal-
semstruiken, maken zij het tot 
een oord van bronnen; ook 
hult de vroege regen het in 
zegeningen. 8 Zij gaan voort 
van kracht tot kracht en ver-
schijnen voor God in Sion. 
Psalm 84:6-8 Om regen als 
een zegen te zien moet je in 
Israël wonen, en niet in Hol-
land!  Maar regen is inderdaad 
een Bijbels beeld van zegen. 
Maar ook van opwekking. De 
vroege en de late regen. De 
eerste om de aarde te openen 
en het zaad te laten ontkie-
men, de tweede om de groei te 
bevorderen.  Dus regen 
brengt zegen! Dank U Heer 
voor regen in ons leven!  Deze 
psalm gaat over pelgrims die 
opgaan naar Jeruzalem, naar 
Sion. Het gaat niet vanzelf. Zij 
moeten hun weg zoeken. Er 
zijn niet veel gebaande wegen. 
Maar gelukkig, de pelgrims 
hebben een tomtom in hun 
hart. Die wijst hen de goede 
weg. En als wij onze toevlucht 
bij de Heer hebben gezocht, 
vertelt ons hart ons ook hoe 
we de weg naar God kunnen 
vinden.  De weg gaat over ber-
gen en door dalen, net als 
onze eigen levensweg. Er zijn 
vruchtbare streken, maar de 
weg voert ook door dorre da-
len. Hoe verandert een dor dal 
nu in een oase? Juist!... als er 
regen op valt. Kunnen wij zelf 
iets veranderen aan het dorre 
dal waar we af en toe allemaal 
doorheen gaan?  Wie in het 
dorre dal met de Heer gaat,  
soms met tranen en pijn, zal 
ontdekken dat er regen komt. 
En regen brengt zegen. De 
pelgrim die dit ontdekt gaat 
zijn weg met blijdschap, hij 
wordt steeds krachtiger! In 
plaats van te bidden of God 
onze moeilijke dalen wil ver-
anderen in bergtoppen, mo-
gen we Hem gaan  vertrouwen 
dat Hij er altijd is, in vreugde 
en smart! Wie dat leert en in 
praktijk gaat brengen (doen), 
ontdekt dat dorre dalen ver-
anderen in oases met water-
bronnen. Want  Hem danken 
en aanbidden  kun je alleen 
maar als je de Heer vertrouwt. 
Op weg naar Sion, met in ons 
hart de weg naar God, veran-
dert het dorre dal in een oase 
en dankzij de regen ontvan-
gen we steeds meer kracht. 
Wie gaat er mee op weg? Met 
Hém ervaren we dan, zij gaan 
voort van kracht tot kracht. 
En dat geeft rust en vrede te-
midden van soms stormen in 
ons leven. Gebed: Here God, 
wij willen eigenlijk het liefst 
een makkelijke weg gaan in 
ons leven. Maar zegen bete-
kent juist dat dorre dalen 
vruchtbaar worden. Leer ons 
om die vreugde te leren ken-
nen. De vreugde van de zegen-
rijke regen van Uw Geest. 
Amen (W.Durieux)

FAMILIEBERICHTEN

✃

 

INTOCHT 
18 NOVEMBERBeste jongens en meisjes,

Ja, ja het is al bijna weer zover, Sint Nicolaas 
is alweer onderweg naar Nederland.

Hij is van plan om op 18 november as. 
aan te komen in de jachthaven 
van Andijk.

Volgende week zal hij ons een 
uitgebreide brief sturen.

Tot volgende week.

   Stichting Sint-Nicolaas Comité Andijk

Kijk op www.sinterklaasandijk.nl voor het programma 2017 
of op Facebook: Sinterklaas Andijk.

Van 29 oktober tot en met 5 
november 2017 wordt voor 
de tweeëntwintigste keer de 
Dorcas Voedselactie gehouden. 
Op bijna duizend locaties in 
Nederland – in supermarkten, 
kerken en scholen – zamelen 
duizenden vrijwilligers samen 
met consumenten producten en 
geld in voor de allerarmsten in 
Albanië, Moldavië, Oekraïne en 
Roemenië. 

Dorcas ondersteunt met de voed-
selpakketten de allerarmsten. 
Veel van hen leven teruggetrok-
ken en in armoede. Ze staan er 
vaak alleen voor en komen, van-
wege gezondheidsproblemen of 
ouderdom de deur niet meer uit. 
De ontvangers van een pakket 
worden zorgvuldig door lokale 
partnerorganisaties geselecteerd. 
Onze partners weten welke men-
sen hulp nodig hebben. 

Met een voedselpakket wordt het 
leven de komende wintermaan-
den dragelijker. Het pakket is 
een bemoediging, een belangrijk 
steuntje in de rug. We laten hier-
mee zien dat duizenden mensen 

in Nederland om hen geven. 

Nederland in actie
In Nederland zijn van 29 oktober 
tot en met 5 november tiendui-
zend vrijwilligers op de been om 
de producten in te zamelen. Meer 
dan zeshonderd supermarkten en 
vele scholen en kerken verlenen 
hun medewerking aan de Dorcas 
Voedselactie. Vrijwilligers delen 
voedsellijstjes uit aan het win-
kelend publiek. Hierop staan 
producten die samen een voed-
selpakket vormen. Klanten van 
de supermarkten doen een bood-
schapje extra en geven deze 
af aan de vrijwilligers. Daarna 
wordt alles gesorteerd, ook door 
vrijwilligers. Nadat het pakket 
met de vrachtwagen op de plaats 
van bestemming is aangekomen, 
geeft Dorcas het aan de partner-
organisatie die het vervolgens via 
een lokale kerk bij de juiste men-
sen brengt.
De Dorcas Voedselactie wordt 
gehouden op zaterdag 4 novem-
ber 2017 in de DekaMarkt te 
Andijk.

Dorcas Voedselactie
Omdat we om hen geven

'Ik draag met een gerust hart Andijk en Onderdijk over aan Huub 
Essen".  Tekst en foto: P. Ligthart/de Andijker

Wijkagent Simon Schuitemaker 
neemt na bijna 43 jaar afscheid 
bij de politie. 

Schuitemaker begon in 1975 als 
agent in Wieringen. Twee jaar 
later las Simon een bericht in de 
krant van groepscommandant/
adjudant der rijkspolitie Koedam 
uit Grootebroek dat vele, vooral 
buiten de regio aangetrokken 
agenten, na 4 jaar Grootebroek 
verlieten en terug gingen naar 
hun roots. Simon belde met 
Koedam en zo kwam het dat hij 

in het begin in Hoogkarspel te 
werk werd gesteld, wat deel uit-
maakte van de politiegroep Stede 
Broec. 

Vanaf 2003 werd Simon wijk-
agent in zijn geboorteplaats 
Andijk. Zijn plaatselijke bekend-
heid en betrokkenheid met het 
gebied vergrootte zijn werkple-
zier. "Ik draag met een gerust 
hart Andijk en Onderdijk over 
aan mijn collega wijkagent Huub 
Essen, een echte Westfries net 
als ik".

Wijkagent Schuitemaker 
gaat met pensioen

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 44 Pagina 2

We zijn dankbaar en blij dat we dit 
samen met u mogen vieren op 

zaterdag 4 november 

met een dankdienst in de 
Gereformeerde Kerk te Andijk 

om 16:00 uur.

Na de dienst kunt u ons in de kerk feliciteren 
onder het genot van een bakje koffie of thee.

Pieter & Annie
Heemsbergen

GETROUWD



Na 1 januari iedereen huwelijksvoorwaarden (2)?

Zoals ik vorige week al aangaf, wordt er gedacht dat iedereen na 
1 januari aanstaande huwelijksvoorwaarden heeft. Dat is niet zo. 
Alleen zij die daadwerkelijk huwelijksvoorwaarden maken, hebben 
huwelijksvoorwaarden. De wettelijke gemeenschap van goederen 
verandert wel van omvang. Niet alles valt meer in de algehele 
gemeenschap. Dit geldt overigens alleen voor hen die na 1 januari 
aanstaande trouwen. Ben je nu getrouwd in gemeenschap van goe-
deren, dan verandert er na 1 januari niets wat dat betreft.

Er zijn meerdere redenen om toch huwelijksvoorwaarden te maken. 
Bijvoorbeeld om te regelen, dat er toch een algehele gemeenschap 
van goederen ontstaat, of juist alles privé blijft, ook datgene wat 
tijdens het huwelijk wordt verkregen. Of om bij echtscheiding, of 
overlijden te verrekenen alsof er een algehele gemeenschap van 
goederen was. Alles daartussen is ook mogelijk.

Vanaf 1 januari staat ook in de wet dat wanneer ondernemingsver-
mogen privévermogen is gebleven, er een redelijke vergoeding voor 
de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor die 
onderneming heeft aangewend, wordt betaald aan de gemeenschap. 
In huwelijksvoorwaarden kan worden vastgelegd hoe die vergoeding 
berekend wordt, of wordt uitgesloten.

En wanneer de ene echtgenoot een groot bedrag investeert in het 
huis van de ander, wat krijgt deze terug in geval van echtscheiding? 
Alleen het geïnvesteerde bedrag of ook een deel van de waar-
destijging? Wanneer de wensen van de echtgenoten duidelijk in 
huwelijksvoorwaarden worden vastgelegd, kan dat problemen in de 
toekomst voorkomen. Kom daarom langs om 
een koppie en wat advies.

Regina van Rijswijk, kandidaat-notaris 
familierecht en ondernemingsrecht.

GRATIS INLOOP: 
dinsdag 31-10 Benningbroek 0229-591264 
van 9-17 en 19-21 uur en donderdag 9-11 
Andijk, 0228-592224.

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Dinsdag 5 september 2017 
heeft Martijn ten Cate MTC 
SCOOTERS geopend aan de 
Handelsweg 5 in Wervershoof. 
Na 6 jaar bij André van Duin 
Tweewielers als onderhouds-
monteur te hebben gewerkt, 
heeft Martijn de reparatie, 
onderhoud en verkoop van de 
scooters overgenomen. De vaste 
klanten van voorheen en alle 
nieuwe klanten kunnen nu aan 
de Handelsweg 5 terecht voor 
een goede kwaliteit en ser-
vice voor hun vervoermiddel.  

Stap ook eens binnen in de nieu-
we zaak van MTC SCOOTERS 
en laat je verrassen door de grote 
keuze. Martijn staat u graag te 
woord met een kundig advies.

MTC SCOOTERS  
Handelsweg 5, 1693 AZ 
Wervershoof. Tel. 06 40 89 36 98 
info@mtcscooters.nl 

Openingstijden: 
Maandag gesloten 
Dinsdag  8.30-18.00 
Woensdag 8.30-18.00                                                        
Donderdag 8.30-18.00 
Vrijdag  8.30-21.00  
Zaterdag 9.00-17.00                                                      
                                                                     

Martijn te Cate van MTC Scooters. Foto aangeleverd

MTC SCOOTERS geopend 
in Wervershoof 

Vorige week zijn in Café De Post 
in Midwoud de klassenkampi-
oenschappen verspeeld. Op de 
bovenverdieping is 5 jaar geleden 
een mooie demontabele baan 
gelegd en voor deze nieuwe ver-
eniging was het de eerste grote 
wedstrijd. Zo’n 200 kolvers heb-
ben er aan deelgenomen. In elke 
klas plaatsten zich de zes kolvers 
met de hoogste scores voor de 
finale. Vier van onze leden wis-
ten dat te bewerkstelligen.  In de 
vierde klas lukte dit Jaap Bakker, 
maar de concurrentie in deze 
klas was groot dus de verschillen 
klein, een zesde plaats werd zijn 
deel. Ook derdeklassers Willem 

Ramkema en John Bankert  
plaatsten zich voor de eindstrijd. 
Willem kolfde zich naar de 4e 
plaats en John speelde een sterke 
partij en bleef zijn concurrenten 
ver voor en mocht zich daar-
na kampioen van de derde klas 
noemen. Superklaskolver Dirk 
Spijker kwam met het hoogste 
aantal punten in de finale, maar 
door een poedel te slaan in de 
laatste slag verspeelde hij zijn 
voorsprong en werd  gedeeld eer-
ste. Het werd een tweede prijs 
want in de barragepartij moest 
zijn zijn meerdere erkennen in 
Vaartjes uit Oudkarspel.

John Bankert op het hoogste treedje bij de huldiging, rechts van het 
podium Willem Ramkema.

Klassenkampioenschappen kolven

Midwoud heeft een nieuwe baan 
in Café De Post. Het is een hele 
snelle baan en voor velen een hele 
moeilijke baan om je gemiddelde 
punten te halen. 
Na de voorrondes mochten er 
twee dames terugkomen voor de 
finale op zaterdag 21 oktober. Dit 
waren Nel Kreuk in de 3 klas met 
65 pnt.   en Aafke Bankert in de 
1e klas met 73 pnt.
Nel had haar dag niet, zij sloeg 
er 19 pnt. wat uiteindelijk de 

laatste plaats werd. Voor Aafke 
was het nog spannend. Zij sloeg 
er 45 pnt. bij en had een mooie 
eindscore staan van 118 pnt.
Zij zou in ieder geval 4e worden, 
maar door een niet zo’n goede 
laatste klap van haar  directe 
concurente werd zij 3e. Een mooi 
resultaat. Gefeliciteerd dames.
Wilt u eens iets meer willen 
weten en zien van de mooie 
kolfsport, kom gerust eens kijken 
op de dinsdagavond.

Aafke Bankert werd derde. Foto's aangeleverd

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 44 Pagina 3

Medemblikker Stilles
Ton Stille werd landelijk 

nieuws, en voor veel mensen 
een landelijk symbool. Hij 
had al een bewogen leven 

achter de rug, zeer werkzaam 
dus veel bijgedragen aan de 
algemene middelen, wetsge-
trouw en de regels volgende, 

varende als kapitein op de 
wereldzeeën, kortom, zulke 
mensen zijn nodig om alle 
zorgkosten, uitkeringen en 

toeslagen in stand te kunnen 
houden. We zouden nooit van 
hem gehoord hebben, als hij 
niet een grote wetsovertreder 

was geworden, inmiddels 
nu 73, had hij een winkeltje 
onder de noemer boekanti-
quariaat. Leuke bezigheid, 

beetje inkomsten, beetje 
hobby, leuke contacten met 
klanten, dan wordt je geen 
vereenzaamd WMO geval, 
maar o wee, hij zat  op een 

stoeltje naast zijn winkeldeur 
een wijntje te drinken, dus 
op het trottoir, de openbare 
ruimte, en zonder terras of   

precario vergunning en werd 
door een boze BOA  op de 
bon geslingerd alsof  hij 30 
km in de bebouwde kom te 
hard reed.  Onze visie is dat 
wetten en regels nuttig en 

nodig zijn, tenzij ze hun doel 
voorbij schieten of flauw en 
onredelijk zijn, op een wijze 
die de burger niet begrijpt 
en ook niet uitgelegd kan 

worden. Deze hr. Stille liet 
het bij de rechter voorkomen 

met een advocaat en al, en 
een officier van justitie die 
het ook allemaal heel erg 

vond, maar de rechter was 
redelijker en pragmatischer, 
en schold de boete kwijt, en 

Stille werd een publieke held 
en symbool voor de burger 

die zich aan het onredelijk en 
onzinnige regeltjes …. ergert. 
Wie denkt dat zulke zaken in 
Medemblik niet voorkomen 

heeft het goed mis, en de 
meeste partijen laten zulks 

gebeuren, wat maakt dat wij 
als BAMM maar weer de 

verkiezingsstrijd aangaan, om 
voor de Medemblikker Stilles 
op te kunnen blijven komen.

Piet Groot



In het kersverse regeerakkoord 
wordt voor het eerst het pro-
bleem van microplastics letterlijk 
benoemd. De overheid zint op 
maatregelen. Voor de landbouw-
sector, die via chemische gewas-
bescherming grote hoeveelheden 
microplastics in het milieu ach-
terlaat, heeft TeaL Agro Techno-
logies uit Enkhuizen een pasklaar 
antwoord: organische zaadcoa-
tings. “Niet duurder, wel beter 
dan conventionele coatings,” aldus 
directeur Wim Meijles, “met een 
forse energiebesparing als bonus.”
 
We kennen allemaal de beelden 
van de ‘plastic soup’ en de ramp-
zalige gevolgen hiervan. Maar 
ook de onzichtbare microplastics 
zijn schadelijk. Oppervlaktewa-
ter en landbouwgrond zijn ermee 
vervuild. Ze bevatten giftige stof-
fen, vergaan niet en komen in 
de voedselketen terecht. Zelfs 
de kleinste organismen kunnen 
microplastics opnemen. Dit heeft 
negatieve invloeden op het eco-
systeem én het komt weer op ons 
eigen bord terecht. Het kabinet 
komt nu ‘in overleg met relevan-
te sectoren met een beleidspro-
gramma om dit op een kostenef-
ficiënte manier terug te dringen’, 
zo staat in het regeerakkoord.

Niet duurder, wel beter 
Kledingvezels, cosmetica en 
schoonmaakmiddelen zijn beken-
de bronnen van microplastics. 
Maar ook de land- en tuinbouw, 
dé exportsector van Nederland, 
is grootvervuiler. Telers voorzien 
elk zaadje van een coating met 
beschermings- en voedingsstof-
fen. Het bindmiddel van tradi-
tionele coating bestaat uit poly-
meren, oftewel microplastics. Op 
jaarbasis verdwijnt hiervan 20 
miljoen ton in de Europese gron-
den. Dat hoeft geen zaadbehande-
laar of groenteteler meer op zijn 
geweten te hebben, aldus Wim 
Meijles. “Onze zaadcoating is vol-
ledig organisch, het is niet duur-

der dan de chemische varianten. 
Bovendien wijzen tests uit dat het 
beter werkt. Het is in meerdere 
opzichten een echte quick-win.”
 
Skal toelating 
TeaL Agro Technologies bracht 
dit revolutionaire product een 
aantal jaren geleden op de markt. 
Het is op dit moment de enige 
coating met Skal-toelating voor 
biologische teelt. Aanvragen 
stromen vanuit de hele wereld 
binnen, ook in Nederland is de 
interesse overweldigend. Wim 
Meijles: “De mens is een gewoon-
tedier. Wellicht dat dit regeerak-
koord hen het laatste duwtje in 
de rug geeft. Straks wordt het 

gebruik van chemische coatings 
verboden, of op z’n minst maat-
schappelijk afgekeurd. Overstap-
pen op organische coating is een 
minieme verandering met reus-
achtige positieve effecten. Voor 
het milieu, maar óók voor de 
eigen bedrijfsuitstraling. Neder-
land is het tweede land in de 
wereld op het gebied van groen-
te- en fruitexport. Onze coating 
kan eenvoudig bijdragen deze 
unieke positie te behouden.”
 
Energiebesparing 
De organische zaadcoating heeft 
nog een belangrijk pluspunt ten 
opzichte van chemische coatings. 
Na het opbrengen, is droging niet 
meer nodig. Wim Meijles: “Dat 
scheelt zeeën van tijd, maar vooral 
energiekosten. Bij een conventio-
neel coatingproces gaat driekwart 
van het totale stroomverbruik op 
aan het drogen. Bij een middel-
grootbedrijf gaat dat al snel om 
30.000 euro per jaar. Dat valt nu 
weg, inclusief de indirecte uitstoot 
van CO2.” TeaL Agro Techno-
logies, een samenwerking tussen 
Leba (engineering) en Ad Ter-
ram (research en development) 
biedt een totaalconcept aan van 
coatingmiddelen en -machines. 
Hiermee kunnen zaadbehande-

laars maximaal profiteren van alle 
voordelen. Waar de coating nor-
maal gesproken in diverse laagjes 
met droogpauzes wordt aange-
bracht, brengen deze machines 
in één keer een homogene laag 
aan met nóg hogere concentraties 
actieve stoffen. De zaden komen 
droog uit de machine en kunnen 
direct worden verpakt.
 
“Zeer tevreden afnemers” 
Na jaren van grootschalige prak-
tijktesten met Meo Voto Zaden 
BV was Bakker Brothers de eer-
ste grote internationale speler 
die overstapte. Al snel volgden 
de Deutsche Saatveredelung 
AG en de VoloAgri Group, een 
internationale bedrijvengroep 
met onder meer Axia Vegetable 
Seeds. Alois van Vliet, directeur 
van Axia: “Wij zijn een innovatief 
veredelingsbedrijf in groenteza-
den voor glasteelt. Toen wij de 
organische zaadcoating van TeaL 
ontdekten hebben wij deze kans 
meteen gepakt. Het past perfect 
bij onze focus op kwaliteit en 
duurzaamheid, het bespaart kos-
ten én levert ons zeer tevreden 
afnemers op.”

Meer informatie: 
www.teal-agrotech.com 

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

Ban op microplastics in regeerakkoord, 
organische zaadcoating biedt uitkomst

Marloes Groot en Carla Meijles van Teal. Foto aangeleverd
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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...

“ 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
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Speelgoed
Toys & More

www.toysenmore.nl •  06-30255550

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

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

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl



 
Andijkertjes

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

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

Atelierbd. Open atelier op 4 en 5 
nov. Van 11.00 tot 17.00 uur.   

Hartelijk welkom op Talud 17 in 
Wervershoof.

Garageverkoop! Zaterdag 4 
november a.s. 10.00-15.00 uur, 

Middenweg 28 Andijk (t/o Deka)
Wij ruimen op: kinder/sportkle-

ding (w.o. Nike, Adidas, Cars) 
mt.146-176, speelgoed, huishoude-

lijke spullen, dameskleding,
gereedschap, boeken, kleine meu-
bels, schoenen, lappen stof, wol, 

etc. Nieuw en gebruikt, 
alles is zeer nette staat. 

Tot ziens op 4 november!

 IJSCLUB ANDIJK
Contributie ijsclub 

Gezinskaart: 
1 volwassene en alle kinderen tot 18 jaar  € 8,-
Senior lid      € 5,50     
Junior lid      € 3,-
Per 1 december 2017 worden prijzen verdubbeld.
Donateurs      € 4,-

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Zaterdag 4 november is er een verkoopdag 
van hobbymaterialen en handgemaakte 
kaarten in de Bibliotheekzaal van Dorps-
huis centrum.
Omdat er dit jaar geen winterfair in het 
Dorpshuis wordt gehouden, heeft Greet 
de bibliotheekzaal een keer extra gehuurd.
De nieuwste artikelen zijn weer aanwezig, 
zoals mallen, embossingfolders, stempels
van de merken Leane creatief en Amy 
design.
Kerstknipvellen en stansvellen, pakketjes 
Stitch en Do, Dots en Do. Een mooi boek
met bijzondere frame cards. Ook voor de 
standaard artikelen zoals schaartje, pincet,

hobbymes, lijmen, foamtape, dubbelzijdig 
plakband kunt u terecht.
Tevens zijn er veel 1 euro aanbiedingen in 
knipvellen, scrapvellen, kraaltjes, lintjes, 
stickervellen, kaartenkarton en nog meer.
De voorbeeldkaarten zijn te koop (niet de 
kerstkaarten). Dus leuk om na te maken of
als u zelf geen tijd hebt om een kaart te 
maken. Denk alvast aan de december-
maand, misschien kunt u  iemand verwen-
nen met een kreatief kadootje.
Voor iedere koper is er een verrassing en 
bij besteding vanaf 10 euro zelfs een dub-
bele verrassing. 
Tot ziens op 4 nov. tussen 10 en 16 uur. 

De Dorcaswinkel, Bedrijvenweg 3, 
houdt op 4 november haar 

jaarlijkse kerstmarkt 
van 10 tot 14.00 uur. De koffie staat klaar! Mis het niet.
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Wist u dat...

... Piet na 48 jaar het Beemster-

boer/Heron-gereedschap aan 

de wilgen gaat hangen?

... er aanstaande zaterdag 

kerstmarkt is in de 

Dorcaswinkel?

... er zondag 5 november 

een jeugddienst is in de 

Gereformeerde Kerk?

... er woensdag 8 november een

lezing over de Joden in de Oe-

kraïne is? 

 ... u hier een artikel over kunt 

vinden op onze website: 

www.andijker.nl?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Sinterklaas ook op de web-

site van Toys & More kijkt?

… de petitie van vliegtuigen 

boven Andijk tot morgen nog 

kan worden getekend?

… er in Andijk ook een 

bromgeluid te horen is?

 • 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

Iedere zaterdag wordt er hard 
gewerkt aan het winterproject 
in De Weid. Samen met Marco 
Rustenburg werd afgelopen 
zaterdag een flinke slag geslagen 
met het verlijmen van de nieuwe 
PVC-drukleidingen en het beves-
tigen aan de doorvoeren die het 
bad in gaan. Aan deze kopse kant 
van het bad ligt naar verhouding 
veel werk omdat de aanvoerlei-
ding van het gefilterde zwemwa-

ter zich hier splitst als een soort 
kerstboom. Veel koppelstukken 
en lijmwerk dus. Intussen gaat 
ook het werk aan snoeien en klei-
ne reparaties gewoon door. Top!
 
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

“Drukleiding verlijmen vereist ervaring”. Foto: aangeleverd

Nieuws Zwembad De Weid

Unicorn is een bekende naam in 
de folkwereld. De groep behoort 
tot de top van wat Nederland 
aan semi professionele muziek te 
bieden heeft. De wortels van de 
musici uit Noord Holland liggen 
bij de Ierse en Schotse folk, maar 
op het veelzijdige repertoire 
staan ook bluegrass, klezmer en 
Nederlands- en Engelstalige zee-
mansliedjes/shanties. Unicorn 
maakt al meer dan twintig  jaar 
furore met aanstekelijke live 
optredens die steevast uitlopen 
op een sfeervol feestje.

Inmiddels heeft de band vier cd’s 
op haar naam staan, waarvan ‘A 
new Horizon’ en de recentste cd 
‘Destination unknown’ onder de 
liefhebbers van Keltische muziek 
faam genieten. 20 November 
2016 heeft de band haar 20 
jarig jubileum gevierd met de 
uitgave van laatstgenoemde cd 
‘Destination unknown’. Hoewel 

de traditionele Ierse en Schotse 
dansliedjes en ballades nog altijd 
de hoofdmoot van een Unicorn 
optreden uitmaken zoekt de band 
ook nadrukkelijk naar verwante 
muziekstijlen over de aardbol. 
Unicorn weet het enthousiaste 
publiek tot de laatste minuut te 
boeien maar ook te ontroeren. 
Gelachen wordt er om de humo-
ristische aankondigingen van de 
nummers, een prachtige mix van 
emoties en voluit genieten. 
Doel van het Karibucon-
cert is om het werk van 
father Bayo in Bagamoyo,                                              
Tanzania een financiëel steuntje 
in de rug te geven. 

We hopen u te zien op zon-
dagmiddag 12 november in De 
Kapel, Middenweg 48, 1619 
BN Andijk. Aanvang 15.00 uur, 
entree € 10.-. Reserveren: Jan 
Gorter 0228-592957, zie ook: 
www.unicornmuziek.nl 

Unicorn. Foto aangeleverd

Karibuconcert Unicorn 
in De Kapel

Verkoopdag hobbymaterialen

Verkoopdag 
hobbymaterialen

zaterdag 4 nov. 10 – 16 uur
Bibliotheekzaal, Dorpshuis 

centrum
Sportlaan 1, Andijk

 
Nieuwste artikelen voor 

kaarten maken.
Tevens veel 1 euro 

aanbiedingen
 



Kerkdiensten, zondag 5 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Woensdag 1 november
19.30 uur ds. J. Staat, dankstond voor gewas en arbeid
Zondag 5 november
10.00 uur ds. A. Mulder te Alkmaar, zendingszondag, 
 m.m.v. Trumpets of the Lord uit Hoofddorp
19.00 uur Jeugddienst: Alexander Noordijk, thema "It's easy 
 to connect", m.m.v. Living Proof   

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Woensdag 1 november, dankdag
14.30 uur Ds. G. Heijkamp

19.30 uur  Ds. G. Heijkamp
Zondag 5 november
09.30 uur Leesdienst
16.30 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Drs. Nettie Boon uit  Assendelft
 Organist Hessel Kluiwstra
15.00 uur  Thema: Liederen Toen en Nu, Zangdienst  
 Pastor Gert Scholten, 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
Bangert 6, Andijk
Donderdag 2 november, Allerzielen
19.30 uur Gedachtenisviering, Avondwakegr., Vriendenkring
Zondag 5 november
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd Koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Piet van de Lugt

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

Aanstaande zondag is het zen-
dingszondag met als thema: 
Mission ( Im ) possible. 
We staan stil bij Mozes die geroe-
pen werd om het volk Israël uit 
de slavernij te leiden en bij Jezus 
die zijn discipelen de opdracht 
geeft om het evangelie aan de 
hele wereld te verkondigen. God 
wil mensen - en dus ook ons - 
gebruiken om zijn rijk van vrede 
en recht te realiseren op aarde. 
Daarbij ontstaat er veel weer-
stand,  komen er natuurlijk moei-
lijkheden, maar is er ook over-
winning en resultaat. 

Zijn we op tegenstand voorbe-

reid, kunnen we omgaan met 
tegenslag en kunnen we overwin-
nen in geloof?

Vragen waarop we antwoord 
hopen te krijgen in deze dienst. 
We ontmoeten deze morgen 
ook twee zendelingen en  het 
koor Trumpets of the Lord uit 
Hoofddorp verleent haar muzi-
kale medewerking.

Graag zien we u aanstaan-
de zondag om 10.00 uur in de 
Gereformeerde kerk aan de 
Middenweg 4.
Waar we na afloop met elkaar 
een kopje koffie kunnen drinken.

Trumpets of the Lord uit Hoofddorp. Foto: aangeleverd

Mission ( Im ) Possible

In het weekend van 4 en 5 novem-
ber doet Atelierbd mee aan het 
landelijk atelierweekend.
Het is een leuke gelegenheid om 
het atelier te bezoeken en te zien 
wat er allemaal mogelijk is met 
klei. Er worden handgevormde 
objecten en gedraaid gebruiks-
goed tentoongesteld. Ook wor-

den er een aantal schilderijen 
tentoongesteld.
De entree is gratis.
U bent van harte welkom tussen 
11.00 en 17.00 uur bij Atelierbd, 
Talud 17 in Wervershoof.

Zie ook: 
www.landelijkatelierweekend.nl

Landelijk Atelierweekend 2017

Op zaterdag 4 november organi-
seert de interkerkelijke vrouwen-
beweging GLOW, een avond met 
als thema “Pracht-vrouwen”. De 
avond vind plaats in de toren-
zaal van de Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4.
Pracht-vrouwen is een commu-
nity van ZOA die vrouwen over 
de hele wereld met elkaar in ver-
binding wil brengen. 
De zaal is open vanaf half 8 en 

het programma begint om 20.00.
 
Zoals u van ons gewend bent 
wordt de zaal mooi aangekleed, 
en wordt u goed verzorgd! Verder 
is er een kleine cabaretvoorstel-
ling van Essie en Ellie en er is 
een afterparty met live-muziek.
De entree is 7,50 euro p.p. en de 
collecte is voor ZOA. Opgave 
is wenselijk via glow4women@
gmail.com

Jij bent een Prachtvrouw
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Deze biljartmiddag was voor 
C.J. Verhoogt niet al te best, je 
kunt wel zeggen min of meer 
ver beneden te spelen niveau. 
Gelukkig wist Cees nog de 
hatelijke nul weg te werken, 
maar voor de rest was de kaars 
vroegtijdig uit. Maar Cees weet 
hoe het gaan kan in de edele 
biljartsport, volgende keer 
hoopt hij op wat meer resul-
taten.
Voor G.P. Grent kon het niet 

op, vier partijen winnen en een 
nieuw record in het drieban-
den, 1,44, dat is toch zeer pret-
tig meegenomen op je oude 
dag.
De slotzin is deze keer: “Als er 
twee wegen zijn, neem dan de 
moeilijke, want op de gemak-
kelijke is het meestal druk.”
Adios Biljartos
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1129

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

Donderdag 2 november 19.30 
uur: Allerzielen.
Gedachtenisviering met De 
Vriendenkring; leden van de 
Avondwakegroep gaan voor.

De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten. Dank daar-
voor. *Na afloop is er gelegen-
heid om grafkaarsen te  kopen.

Zondag 5 november 10.00 uur:
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Uit de ene 
vader”. De collecte is voor onze 
parochie. Van harte aanbevolen 
dank daarvoor. 
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Antoon Kok en Pé 
Appelman. Bij de voorbeden bid-
den wij voor hen.

*In de Allerzielenviering geden-
ken wij alle overledenen en staan 
wij stil bij hen, die het afgelopen 
jaar zijn heengegaan t.w.: Gerard 
Molenkamp, Bert Verdonk, 
Truus van den Braber-Mientjes, 
Joke Schuitemaker-van Straten, 
Gerard Schuitemaker, Riet 
Appelman-Grent, Cees Kreuk en 
Pé Appelman. Ook noemen wij 
hen, die bekend waren binnen 
onze parochiegemeenschap:
Hendrika-Blonk-Bijkerk, Jacob de 
Wilde, Nel Tensen-Obdam, Ton 
Cabooter, Jaap Groot, Steven 
Bakker, Piet Kaagman, Emmy 
Verdonk-Verboom en Antoon 
Kok.

Wij leven mee met de 
nabestaanden. 

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

Zaterdag op afspraak

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
• Concert in de Gereformeerde kerk, 20.00 uur
Zaterdag 4 november
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis centr.

10 – 16 uur.
• Karakoke avond, Vanaf 21.00 uur, Vrijentree, ‘t Ankertje
• Live muziek & speciaal bieren, Dorpshuis Centrum
• Pracht-vrouwen, themaavond Geref. Kerk, 20.00 uur
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
Woensdag 8 november
• Lezing: de Joden in de Oekraïne. 19.45 uur, Torenzaal Geref kerk
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
Zaterdag 18 november  
• Intocht Sinterklaas, jachthaven
• Wintermarkt, 10.00 tot 14.00 uur, Middenweg 48
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, 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 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



Op vakantiepark Het Grootslag 
vindt u de winkel van John 
en Corrinna Klaver. Naast de 
broodnodige boodschappen 
verkopen zij ook speelgoed. 
Na het kampeerseizoen gaat de 
winkel op het park dicht. De 
verkoop van speelgoed blijft 
echter het  gehele jaar gewoon 
doorgaan via de webshop.

Kampeerseizoen
“Gedurende het kampeerseizoen, 
vanaf april tot aan november, zijn 
wij dagelijks aanwezig in de win-
kel op het vakantiepark. Tijdens 
het hoogseizoen van ’s ochtends 
tot aan de avonden. Tijdens het 
laagseizoen hebben we aange-
paste openingstijden. We verko-
pen heerlijke, verse broodjes en 
de nodige kruidenierswaren. Ook 
voor een mooie fles wijn en een 
lekker biertje kunt u in onze win-
kel terecht. 
Daarnaast hebben wij een deel 
van de winkel ingericht voor de 
jeugdige vakantiegangers. Met 
kwalitatief mooi speelgoed voor 
een schappelijk prijs kan ieder-
een hier iets naar zijn zin vinden,” 
zo vertelt John, de eigenaar van 
Toys & More.

Paw Patrol en 
Cobi bouwstenen
“Op de website vindt u alles wat 
wij verkopen. De winkel heeft 
een groot deel van dit assorti-

ment ook meteen op voorraad. 
Wij hebben enorme keus in 
Bruder auto’s. Ook de pups van  
Paw Patrol zijn op dit moment 
erg gewild. We hebben hierin 
dan ook een ruime keuze. Het 
constructiespeelgoed van Cobi, 
een soort Lego, is een blijvend 
succes. Cobi heeft onder andere 
een serie uitgebracht onder licen-
tie van ‘World of Tanks’. Je kunt 

niet alleen je favoriete tank uit 
dit spel bouwen, elk model bevat 
tevens een drietal bonuscodes 
die je online kunt gebruiken.”

Winterdag webshopdagen
“Als het kampeerseizoen voor-
bij is verkopen wij nog steeds 
speelgoed via de webshop. Daar 
maken niet alleen de lokale 
mensen gebruik van. We verstu-

ren dagelijks pakjes door heel 
Nederland. Zelfs pakketten naar 
België, Duitsland en Amerika 
zijn geen uitzondering.”

Voordelen van kleinere shop 
zijn groots
“Iemand belde ons eens met een 
probleem. Zij wilde een bepaald 
artikel hebben, maar moest 
dat écht uiterlijk maandag in 

huis hebben. Dat lukt niet in 
het Pinksterweekend. De pak-
ketjesdienst levert dan niets af. 
Ze vroeg ons of er iets mogelijk 
was. Natuurlijk wilden wij hel-
pen. Het artikel was bij ons op 
voorraad en op de motor hebben 
ze het pakketje bij ons aan huis 
in Andijk afgehaald. Weer een 
zeer tevreden klant! Daar hoef je 
bij de grote webshops niet om te 
komen”

Niets duurder
De keus in speelgoed is enorm. 
De voordelen van een wat kleine-
re webshops zoals wij van Toys & 
More zijn groot. “Wij verzenden 
gratis boven de 40 euro door heel 
Nederland of komen het pakketje 
in de regio Andijk gratis zelf bij u 
brengen. 

U kunt ons altijd bellen om iets af 
te spreken, om het pakketje bij-
voorbeeld op te halen op een tijd-
stip dat andere winkels gesloten 
zijn. In overleg is er veel moge-
lijk. Dat allemaal voor dezelfde 
prijs, want wij zijn niks duurder.”

Hier vindt u ons
Op www.toysenmore.nl kunt u 
ons vinden. Via die website kunt 
u contact met ons opnemen. 
Want artikelen kunnen worden 
opgestuurd, maar kunnen in 
overleg ook worden opgehaald 
aan de Proefpolder 5 in Andijk. 

Meer speelplezier met Toys & More

John Klaver: "We versturen dagelijks pakketjes door heel Nederland". Foto: Olga de Boer/De Andijker
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Toys & More, Proefpolder 5, 1619 EH Andijk

Voor speelgoed en meer: www.toysenmore.nl

LIGHT STAX 
basis set 

Lichtgevende bouwstenen.  

Van € 24,99 

voor € 21,99

Cobi London Bus 
schaal 1:35 

€ 37,99

Bunchems 
Travel kit 

€ 16,99 

Paw Patrol 
Basic Vehicle 

Sea Patrol Zuma 

€ 16,99


