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Wie Andijkse Ilona Swagerman 
ziet, weet dat haar drie honden 
Varro, Oliver en Misha niet ver 
kunnen zijn! De honden en Ilona 
vormen een hechte roedel. “Vanaf 
dat ik op mijzelf woon heb ik een 
hond gehad”, vertelt Ilona.  “In-
middels zijn het er drie. Of dat zo 
blijft zal de toekomst uitwijzen.”

Eerst een witte herder
“Mijn allereerst hond was een 
witte herder. Ook Duitse- en Bel-
gische herders vind ik leuke die-
ren. Toch liet ik mijn oog vallen 
op vooral het karakter van de 
Hollandse Herder. Daarbij zijn er 
niet heel veel echte Hollandse 
Herders in de sport en dat maakt 
het een beetje anders. Zo kwam 
mijn eerst Hollander Varro bij 
ons,” vertelt Ilona. “Door Varro’s 
karakter ben ik verliefd geworden 
op dit ras. De herder is een hele 
slimme en actieve hond. Dat past 
bij wat ik met een hond wil en 
van een hond verwacht.”

Varro, Holland Kadanz v. le 
Dobry
De honden hebben allemaal een 
officiële stamboom en een daar-
bij behorende naam. Een bepaald 
nest met pups krijgt allemaal een 
naam,  startend met een afge-
sproken letter. “Hun roepnaam is 
gelukkig iets makkelijker te ont-
houden. Varro is een reu van bij-
na 8 jaar. Zijn dochter Misha is 
nog geen half jaar oud. Oliver van 
bijna 2 jaar, heet officieel Arrow, 
maar luistert vooral naar zijn 
koosnaampje Ollie.”

Trainen en opleiden
Ilona heeft de honden als huis-

dier, maar daarnaast traint ze de 
honden ook voor de sport. “Een 
hond zoals de Hollandse Herder 
is heel slim en goed te trainen. 
Daar moet je echter wel veel tijd, 
aandacht en geduld voor hebben. 
Al mijn honden train ik zelf. Var-
ro heeft het IPO3 certificaat, 
Oliver is in opleiding voor IPO en 
Misha is in opleiding voor PH1, 
een politiehondenprogramma. 
Dat vraagt veel, van baas en 
hond. Het is ontzettend leuk om 
te doen,” aldus Ilona.

Geen speelgoed
“Een hond is geen speelgoed. 
Daarom raad ik mensen aan, 
denk heel goed na voor je een 

hond neemt. Denk vooral ook 
goed na over welk ras je kiest. 
Kies in elk geval een hond uit een 
nest bij een erkende fokker van-
daan. Daarmee voorkom je een 
hoop problemen,” zegt Ilona ge-
passioneerd. “Een hond kost geld, 
tijd en is er altijd. Dat heeft con-
sequenties voor je leven, dat 
moet je je goed realiseren.”

Een sterke roedel
Ilona is een bijzondere verschij-
ning met drie mooie, grote hon-
den die keurig aan de lijn lopen. 
“Ze passen op mij, zoals ik op hen 

pas. Samen vormen we een ge-
heel. Honden zijn heel loyaal naar 
hun baas. Als mensen met res-
pect passeren, verwacht ik ook 
van mijn honden respect en soci-
aal gedrag. “

Meer honden?
“Voorlopig zijn het er drie en heb 
ik mijn handen er aan vol. Alle 
drie trainen, het vele wandelen. 
Er gaat maar 24 uur in een dag. 
Maar ik zeg niet dat er nooit 
meer één bij komt. Wel weet ik 
zeker, dat je mij niet snel zult zien 
zonder hond aan mijn zij!”

Liefde voor Hollandse Herder

De honden en Ilona vormen een een hechte roedel. Foto: Olga de Boer/De Andijker.

 

INTOCHT 
18 NOVEMBERHallo kinderen,

Eindelijk is het weer zover na 10 maanden 
hard werken in de speelgoed en snoepfabriek, 
zijn mijn pieten en ik weer op weg naar 
Nederland. 

Ik zit nu lekker bij de open haard 
in de boot deze brief te typen 
op mijn laptop.

Op zee is het mooi weer en schijnt de zon. We hebben afgelopen 2 
dagen een flinke storm gehad op zee, waar ook wat pieten ziek van 
zijn geworden. Maar gelukkig de pepernoten die ze eten helpen 
daar goed tegen, en voelen ze zich nu weer pietfijn. Verder hebben 
ze natuurlijk ook al jullie mooie cadeaus binnenboord kunnen 
houden.

Op de routeplanner wordt aangegeven dat wij zaterdag 18 novem-
ber as.om 14.00 uur weer in Andijk aankomen. We hebben er veel 
zin en ik hoop op prachtig weer en dat jullie die dag weer komen 
om ons te verwelkomen op de haven

   Groetjes, Sinterklaas en de Pieten

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

Wo.  13 dec. 19.30 uur

Vr.   15 dec. 19.30 uur

Ma. 18 dec. 14.00 uur

Opgave in de winkel, via info@kwekerij-deweet.nl
 of bel/app naar Gea 06 4618 2341

  KERSTWORKSHOPS

   Inclusief koffie/thee en wat lekkers

Foto Foto Foto

Kersttaart op plateau
€25,-

Kerstkrans met windlicht
€25,-

Langwerpig kerststuk met ster
€27,50

Opgave in de winkel, via 
info@kwekerij-deweet.nl
 of bel/app naar Gea 0646182341

Wo.  13 dec. 19.30 uur
Vr.   15 dec. 19.30 uur
Ma. 18 dec. 14.00 uur

Kersttaart op plateau

€25,-

Kerstkrans met windlicht

€25,-

Langwerpig kerststuk 
met ster

€27,50-

Inclusief koffie/thee 
en wat lekkers
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Redactie: K. Gorter †

Hoe vaak verdwaal jij? 

Een doolhof is een tuin met 
ingewikkelde gangetjes waar 
je gemakkelijk in verdwaalt. 
En wie er wel eens is geweest 
zal begrijpen wat ik bedoel. 
Voor je het weet ben je toch 
verdwaald en moet je hulp in-
schakelen om er uit te komen. 
Zo kan het leven ook in elkaar 
zitten. Je begint vol goede 
moed ergens aan, met de ze-
kerheid dat je het wel aan-
kunt. Want je hebt je toch 
goed voorbereid? En het ad-
vies om eerst ‘goede raad’ te 
vragen sla je in de wind omdat 
je vertrouwt op eigen inzicht. 
Maar voordat je het weet ben 
je toch de weg kwijt. Tja, en 
dan? Dan moet je hulp inroe-
pen, maar van wie? Durf je 
dan zomaar iemand te ver-
trouwen? In de Bijbel komen 
we veel verhalen tegen van 
mensen die ook om de één of 
andere reden waren ver-
dwaald in hun leven, al dan 
niet door toedoen van ande-
ren. Lees bijvoorbeeld eens 
Psalm 55. Hier gaan angst en 
vrees, hoop en wanhoop hand 
in hand. David beschrijft hier 
zijn leed wat hij te verduren 
heeft. De vraag van David; ‘of 
God wil luisteren naar zijn 
gebed’, horen we vaker. Lees 
de Psalmen er maar eens op 
na. Hieruit kunnen we aflei-
den dat zijn leven niet altijd 
even voorspoedig verliep. En 
dan kon hij maar een ding 
doen, roepen naar God, ‘Heer 
verberg U niet als ik om hulp 
roep’. Voor ons zit hier veel 
herkenning in. Zo is deze 
Psalm voor ons een aanmoe-
diging om ook maar te roepen 
naar God. Want als we door-
lezen dan zien we wat Davids 
antwoord is. Dan weet hij; 
‘God heeft aandacht, God 
hoort, en God zal verlossen’. 
En dan kunnen we David’s 
oproep opvolgen door in ver-
trouwen uit te spreken, ik; 
“Leg mijn last op de HEER en 
hij zal mij steunen, nooit zal 
hij dulden dat een rechtvaar-
dige ten val komt” Nu weer 
even terug naar ons ‘doolhof ’. 
Het leven kent veel ingewik-
kelde paden, moeilijke krui-
singen en lastige momenten. 
Maar van ‘bovenaf ’ ziet het er 
heel overzichtelijk en begrij-
pelijk uit. Dat is de reden dat 
God tegen ons zegt: “Roep mij 
aan, en ik zal je antwoorden, 
ik zal je grote, wonderlijke 
dingen bekendmaken, dingen 
die je volkomen onbekend 
zijn” Jeremia 33:3. Als God 
ons aanmoedigt om te roe-
pen, zou Hij dan niet horen? 
En wanneer God hoort zal Hij 
ons dan niet de weg wijzen, in 
dit leven? Want wanneer de 
nood het hoogst is, zul je ze-
ker roepen en God zal je ho-
ren. Want het is onmogelijk; 
“dat God liegen zou”. Want, in 
Jezus hebben wij een ‘krachti-
ge aansporing’ om de hoop te 
grijpen die voor ons ligt. Zie 
Hebreeën 6:18 en 12:2. 
(Aresko)

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

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart

Met groot verdriet in ons hart hebben wij afscheid moeten                             
nemen van onze lieve kleinzoon en ons lieve neefje

JAHNAY SIJM
  

Hij is slechts 5 jaar bij ons geweest.

We zien het grote verdriet bij onze dochter en schoonzoon / 
zus en zwager. We staan als familie om hen heen.
Maar bovenal weten we, dat Gods eeuwige armen onder hen zijn 
en hen zullen dragen door dit diepe dal.

 Jan en Tineke Groot
 Naomi en John 
 David Jan en Elselien
 Peter en Agnes
 Judith en Ruben
 Esther en Bas
 Desirée en Jelle

Jahnay Sijm
Een jong leven, te kort op deze aarde

Voor altijd in onze herinnering

Buren Prinses Marijkestraat 

God van trouw, U verandert nooit. 
U bent mijn rots wanneer ik wankel,

U richt mij op wanneer ik val.
Dwars door de storm bent U Heer, het anker;

ik stel mijn hoop alleen op U.
(Opwekking 542)

Jahnay is Thuis
In de bloei van zijn kleurrijke leven heeft hij ons plotseling verlaten

Jahnay Sijm

Onze gedachten zijn bij André en Jedidja, Saron en Jesiah.
Wij zijn er voor jullie en staan biddend om jullie heen.

Fam J. Jong
Fam. M. van der Linden
Fam M. Verbruggen
Fam R. Balm
Fam M. Barg 
Fam A. & A. Kooiman
Fam F. Verdouw
Fam J. Droog
Fam R. Moes
Fam G. Jaarsveld
Fam B. de Kroon
Fam P. Gutter
Fam P. Walstra 
Fam A. & C. Kooiman
Fam M. van Eijk
Fam M. Nota
Fam E. Pronk
Fam M. van Ravenzwaaij
Fam B. Fiks
Fam J. Perton
Fam P. Schouten
Fam E. Venema
Fam R. Drenth 
Fam E. Winter

“God heeft jou zelf gemaakt 
en gaf je veel talent.”

Wij zijn in diepe rouw.

Door een noodlottig ongeval is onze leerling 

Jahnay Sijm 
overleden op weg naar school.

We weten dat Jahnay in de hemel is, bij onze Vader. 
Dat is een troost. 

Jahnay, wat zullen we je missen.

Wij wensen Jedidja, André, Saron, Jesiah en 
naaste familieleden veel kracht en sterkte toe 
om dit grote verlies te dragen.

Wij staan om jullie heen.

De kinderen en de teams 
van de Kuyperschool en 
van de Kuyper Klointjes.

Foto: KD/De Andijker

Aardwarmte in Andijk

Aan de Nieuwe Dijk in Andijk 
worden twee geothermische dou-
bletten gebouwd. Hiermee kun-
nen de kassen in Het Grootslag 
duurzaam verwarmd worden. 
Geothermie is het winnen van 

warm water uit de diepe onder-
grond om dit afgekoeld weer te-
rug pompen. Alleen de warmte 
wordt onttrokken aan het water. 
Dit is vorm van duurzame ener-
gie. 

Foto: KD/De Andijker

Leste, beste piepers

In deuze toid van grôte winkelcentra en supermarkte 
magge we ôôs op Andoik en omstreke gelukkig proize 

datte we nag veul langs de weg kroige kenne.
Piepers en groente bai v.d. Jagt, Verlaat, Dekker, Bakker in de bocht 

en nag een stalletje bai 't Andoiker gemaal.
En niet te vergeten de bloeme van Frans Laan.

Alles meist zô vers as 't maar ken en voor kloine proize.
Maar we gane d'r ientje misse, ien die ôôs jare van piepers het

voorzien en ôôs zôdoende voor een lege buk het behoedt.
't Stalletje met Eerstelinge, Oigenhoimers, Bildtstarre en zakke met 

uiens.
't Stalletje met 't groene zoil.

En 't verzoek om 't geld in de brievebus te leite ploffe.
Jacco en Coba Mantel, bedankt.

't Ware beste piepers tot an de leste piepers.

Namens alle klante, C. K.
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Silva Visser

Tijdens de inloopdagen krijg ik regelmatig de opmerking te horen “ik 
wist niet dat ik een keuze heb als erfgenaam”,  wanneer mensen zich 
willen laten informeren over een afwikkeling van een (negatieve) 
nalatenschap.

Veel  mensen weten niet dat een erfgenaam naast (zuiver) aanvaar-
den en verwerpen ook een nalatenschap kunnen aanvaarden onder 
het recht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).

Zuivere aanvaarding van de nalatenschap leidt tot een onbeperkte 
aansprakelijkheid voor de schulden van de nalatenschap, terwijl bij 
beneficiaire aanvaarding deze aansprakelijkheid wordt begrensd 
door de waarde van (het aandeel van de erfgenaam in) de nalaten-
schap. De erfgenaam die beneficiair heeft aanvaard is dan ook niet  
met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nala-
tenschap.

De keuze voor beneficiaire aanvaarding of verwerping door een 
erfgenaam wordt gedaan door het afleggen van een verklaring bij de 
griffie van de rechtbank. De keuze kan ook worden gedaan bij de 
notaris. De notaris zal dan als gevolmachtigde de keuze bij de griffie 
van de rechtbank afleggen.

De wet geeft voor het uitbrengen van de keuze een termijn van 3 
maanden voor beraad. Deze termijn ziet er op dat schuldeisers van 
erflater zich in de eerste 3 maanden na diens overlijden niet kunnen 
verhalen op de goederen van de nalatenschap. Om die reden is het 
aan te bevelen binnen 3 maanden een keuze te maken inzake het 
(beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap. Door de 
keuze uit stellen loop je het risico dat je de nalatenschap zuiver aan-
vaardt, doordat je jezelf als een ondubbelzinnig 
en zonder voorbehoud zuiver aanvaard heb-
bende erfgenaam gedraagt.

Voor verdere vragen over dit onderwerp, de te 
volgen procedure, maar ook voor aanverwante 
onderwerpen, nodig ik u graag uit op een van 
onze vestigingen.

Sandra Voors 
Kandidaat-notaris

In gesprek

Wat schrijf je in je column 
na zo’n indrukwekkende 
week. Het verdriet in ons 
dorp is groot als dinsdag 

plotseling onze kleine bur-
ger Jahnay onder een auto 
komt. 5 jaar, nog vol leven 

en vertrouwen, en dan 
maakt hij een fout. 

Een fatale. 

We zijn (als Oma en Opa) 
nauw betrokken bij dit 

verdriet en ongeval, mede 
omdat onze kleinkinde-
ren en hun ouders sinds 

kort naast ons wonen. We 
praten en bidden veel met 
elkaar en eenieder van ons 
verwerkt het op z’n eigen 
manier. We bidden voor 

zijn zusje en broertje, voor 
zijn papa en mama. Vooral 
het delen en onze gevoe-

lens uiten, doet goed. Hoe 
verwerk je dit? Wat kun je 
als kind uiten en waar zit je 
mee? We zitten bij elkaar 

aan tafel en 1 van de klein-
dochters vraagt een minuut 
stilte voor Jahnay. En dan 
gaan je gedachten alle kan-

ten op, naar zijn ouders, 
oma’s en opa’s, de familie en 
iedereen die nauw betrok-
ken is. Wat een verdriet.

De Kuyperschool, waar 
Jahnay op zat, staat voor de 
zware taak dit samen met de 
kinderen van school te ver-
werken. Er wordt getekend, 

gerouwd, en zijn speciale 
hoekjes met een kaarsje en 
er wordt in de kring heel 

veel gesproken. 

Op de kaart staat “God 
is goed”. Dat is zo en dat 

blijft zo, door alle moeilijke 
tijden heen. Blijf, buiten 

alle gesprekken met elkaar, 
vooral dan ook met Hem 

altijd in gesprek. 

En wij, als Christelijke 
politieke partij? Wij blijven 

in gesprek over 
verkeersveiligheid.

Silva Visser
ChristenUnie

Zin een speurtocht naar padden-
stoelen op zondag 12 november? 
Kom dan om 14.00 uur bij IVN 
West-Friesland in het Streekbos 
Paviljoen. Ga samen met de IVN 
gidsen het Streekbos in en ontdek 
met de (klein)kinderen allerlei 
soorten. 

Vooral in het najaar steken ze 
overal hun hoedjes boven de 
grond en ze ruiken naar herfst. 
Soms kan je met de sporen 
schrijven, het is net inkt. We 
hebben het over de paddenstoel. 
Pluk ze niet en geniet van de 
wonderlijkste vormen en kleuren. 
Wist je...dat je een paddenstoel 
het beste met een spiegeltje be-
kijkt? Dan kan je de onderkant 
zien zonder hem te beschadigen. 
Er zijn er met gaatjes, buisjes, la-
mellen  en ze hebben soms grap-
pige namen zoals Groene glib-
berzwam, Plooirokje, Fopzwam 

of Klontjestrilzwam. Maar he-
laas, de mooie (giftige) rode vlie-
genzwam komt hier niet voor, dat 
is een liefhebber van zand- of 
veengronden.   
 
Gratis paddenstoelenpakket
Ook in je eigen omgeving kun je 
een heleboel paddenstoelen 
vinden, dus ga op zoek! Met 
herfstpakket van IVN, met een 
handig loepje, spiegeltje, pad-
denstoelengidsje en -zoekkaart, 
weet je vast een heleboel pad-
denstoelen te vinden.  Word je 
lid van IVN? Dan ontvang je het 
Herfstpakket paddenstoelen of 
de Champignon kweekset t.w.v. € 
14,95 gratis. Met een lidmaat-
schap help je IVN om nog veel 
meer kinderen en natuurbe-
schermers van de toekomst te 
bereiken en zorg je samen voor 
de natuur van morgen. Zie 
www.ivn.nl 

Ga op zoek naar paddenstoelen. Foto aangeleverd

Zwammen in het herfstbos

De gemeente Medemblik gaat 
volgend jaar ruim 3 miljoen euro 
meer uitgeven dan er binnen-
komt, zo stelt het college van 
burgemeester en wethouders 
voor. Het gat wordt gedicht met 
een greep in de gemeentelijke 
spaarkas. De VVD zal in de 
raadsvergadering van 9 novem-
ber a.s. een tegenbegroting pre-
senteren met ruim 3,1 miljoen 
aan besparingsvoorstellen, waar-
bij de belastingbetaler ontzien 
wordt. Fractievoorzitter Mark 
Raat: ‘Het is zorgwekkend dat er 
zo’n groot tekort is terwijl de eco-
nomie juist aantrekt. Wij willen 
de hand op de knip houden en 
spilzucht van coalitiepartijen 
CDA, Gemeentebelangen en D66 
tegengaan.’

Het VVD-plan ‘Hand op de knip’ 
gaat uit van zuinig met het spaar-
geld omgaan en niet meer euro 
uitgeven dan er binnenkomen. Er 
is 1,2 miljoen te besparen door 
diverse collegevoorstellen te 
schrappen zoals nieuwe kunst-
werken, een aparte webredactie 
en extra kosten voor het ambte-
naren-apparaat. De spaarkas van 
de gemeente is met ruim 2 mil-
joen te ontzien door de bouw van 
nieuwe schoolgebouwen, struc-
tureel, een jaartje op te schuiven. 
Raat: ‘Natuurlijk is de VVD niet 
tegen nieuwe schoolgebouwen, 

maar dat geld is in 2018 nog hele-
maal niet nodig omdat er is nog 
niet eens een start is gemaakt met 
voorbereidend onderzoek. De 
aanbesteding van die gebouwen 
kan op zijn vroegst pas over een 
of misschien zelfs twee jaar 
plaatsvinden.’ 

Door de besparingen van de 
VVD blijft er nog ruimte over om 
de OZB-verhoging van 1,6 % niet 
door te laten gaan. Jarenlang heb-
ben inwoners en bedrijven extra 
belasting opgehoest onder het 
mom ‘het is crisis’. Maar nu de 
economie aantrekt is het niet 
meer dan terecht dat de inwoners 
en bedrijven in hun portemonnee 
hier ook iets van terugzien. Zo 
profiteert iedereen van de econo-
mische voorspoed. De VVD 
hoopt dat het ‘Hand op de knip’-
voorstel een meerderheid haalt, 
zodat de gemeentefinanciën ook 
in 2018 en daarna gezond blijven. 

De tegenbegroting vindt u op 
medemblik.vvd.nl 

Coalitie wil 3 miljoen euro meer uitgeven dan er binnenkomt, 

VVD komt met tegenbegroting

Horecaondernemers uit Medem-
blik die duurzaam werken, wor-
den uitgenodigd mee te doen aan 
de verkiezing van de Award 
Duurzame Ondernemer. Bij ’t 
Fortuin Partyservice – Catering 
en Eetcafé in Wervershoof zijn al 
heel wat duurzame stappen ge-
zet. Niet alleen is het bedrijf tel-
kens uitgebreid en vernieuwd, er 
zijn meteen diverse duurzame 
maatregelen genomen. 

Een voorbeeld is dat Frank Bot al 
jaren geleden met zijn team tijd 
stak in duidelijke uitleg over de 
keukenapparatuur. Schakel alleen 
die apparatuur in die echt nodig 
is en wordt gebruikt, luidde het 
devies. 

Eco coolers
Recent is in het pand verbouwd 
en werd meteen geïnvesteerd in 
de vervanging van lampen door 
energiezuinige LED-verlichting, 
ook werden eco-coolers ge-
plaatst. De tip om deze koelers af 
en toe uit te zetten als ze een paar 
uur niet worden gebruikt, wordt 
in ‘t Fortuin toegepast. Het resul-
taat is een dalend energiever-
bruik en de besparing van geld. 
Ook scheidt ’t Fortuin het afval. 
Voor de warmte in de zaak is een 
warmte terugwininstallatie toe-
gepast. 
LED-verlichting
Afgelopen voorjaar organiseerde 
de gemeente Medemblik een bij-
eenkomst voor horeca-onderne-
mers waaraan Frank Bot ook 
deelnam. Daar werd hij geïnspi-
reerd tot het aanbrengen van 
LED-verlichting, in een aantal 
ruimten zijn ook sensoren aange-
bracht. Frank Bot vult aan dat hij 

voor de catering van overwerk-
maaltijden veel producten lokaal 
inkoopt. Een voordeel van de lo-
kale producten is ook dat er wei-
nig transport nodig is en dat is 
ook beter voor het milieu.

Er moet wat te wensen blijven: 
zonnepanelen zijn nog geen optie 
voor de ondernemer door de hui-
dige tarieven voor elektriciteit en 
de aanschafkosten. Voor de cate-
ring rijdt er nog een auto met 
dieselmotor, maar als de huidige 
auto is afgeschreven komt er een 
energiezuinige vervanging. 

Award
Alle ondernemers die dit jaar 
meededen met de gemeentelijke 
workshop over energiebesparing 
maken automatisch kans op de 
Award Duurzaam Ondernemer 
2017. De bekendmaking van de 
Award Duurzame Ondernemer is 
in november. Meer informatie 
op www.duurzaammedembik.nl. 

Frank en Karin van ’t Fortuin in 
Wervershoof: “LED verlichting en 
eco-coolers zijn aanraders in het 

bedrijf.” Foto aangeleverd

’t Fortuin (Wervershoof) dingt mee 
naar Award Duurzame Ondernemer
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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

“Ik kan niet meer stoppen met lezen!”, is de 
reactie die Tiny Mazereeuw het vaakst 
krijgt op haar debuutroman Het begon bij 
Jacob. Dat is natuurlijk een heel mooi com-
pliment en wie de omschrijving van de 
uitgever leest, snapt meteen waarom le-
zers het boek niet meer weg kunnen leg-
gen; “Het begon bij Jacob is een roman vol 
met spanning, moord, intriges en verras-
sende onthullingen, die zich afspelen in 
het recente verleden van de prachtige 
West-Friese streek”.

Lovende recensies van een verhaal dat zich 
afspeelt in West-Friesland en dat geschre-
ven is door een voormalig dorpsgenote 
zijn uiteraard redenen genoeg voor de An-
dijker om de schrijfster te interviewen.

“Waanzinnig mooi verhaal”
Ongeveer een jaar geleden is Tiny begon-
nen met het schrijven van haar boek. Ze 
had toen nog helemaal geen plannen om 
het manuscript uiteindelijk uit te laten ge-
ven. Tiny: “Ik heb een goedkoop laptopje 
gekocht en ben gewoon lekker gaan schrij-
ven. Voor ik het wist had ik 328 bladzijden 
geschreven. Ik was verbaasd over mezelf 
en dacht: waar haal ik het allemaal van-
daan?” Toen Tiny het boek af had, wilde ze 
het - in eerste instantie - alleen voor fami-

lieleden laten inbinden. Maar haar man zei 
enthousiast: “Dit is zo’n waanzinnig mooi 

verhaal, dat moet je laten uitgeven.” Daar-
op stuurde ze het boek naar uitgeverij 
boekscout. Enige tijd later werd ze door de 
uitgeverij gebeld met de mededeling dat ze 
interesse hadden. Na het eerste gesprek 
(met een lovende beoordeling) had ze al 
meteen een contract op zak. Tiny: “Toen 
het balletje ging rollen, vroeg ik mezelf af: 
wil ik dit wel?” De steun van haar man 
overtuigde haar om door te zetten. Daar is 
ze maar wat blij om, want toen ze het ge-

drukte boek eenmaal in handen had, was 
haar overheersende gedachte: “Wauw dat 
heb ik gedaan!”

West-Fries in hart en nieren
Het verhaal speelt zich af in Tiny’s geboor-
testreek West-Friesland. Tiny: “Het is fic-
tie, maar mensen uit Andijk zullen er zeker 
dingen in herkennen.” Tiny zelf is ook al 
jaren lid van oud-Andijk en schreef daar-
voor zelfs al eens een stukje over haar opa. 
Tiny: “Mijn liefde voor het West-Friese 
landschap is heel groot. Ik ben West-Fries 
in hart en nieren, ook al woon ik er al heel 
lang niet meer.” Het was voor haar dan ook 
niet meer dan vanzelfsprekend om haar 
eerste roman zich in onze prachtige streek 
te laten afspelen.

Schrijfplezier
Tiny is nog wat beduusd door alle aan-
dacht die ze met haar boek krijgt. “Als je 77 
bent en zoiets overkomt je, dat is zó apart.” 
Wat Tiny van te voren ook niet gedacht 
had, was dat ze zo ontzettend veel plezier 
aan het schrijven zou beleven. Tiny: “Die 
inspiratie die je tijdens het schrijven krijgt, 
heeft me geboeid. Toen ik klaar was met 
schrijven, dacht ik dan ook: jammer dat 
het af is.” En laat dat nou net ook de ge-
dachte zijn die de lezer heeft na het lezen 
van de laatste bladzijde. Gelukkig - voor 
Tiny én haar lezers - heeft ze nog genoeg 
ideeën in haar hoofd om nog veel meer 
boeken te vullen.

“Het begon bij Jacob” van Tiny Maze-
reeuw kan besteld worden via de erken-
de boekhandel of op www.boekscout.nl 
voor € 22,99

Tiny Mazereeuw schrijft debuutroman op 77-jarige leeftijd

Tiny Mazereeuw. Foto aangeleverd

SAMENVATTING 
Jacob wordt aan het begin van de vorige eeuw veldwachter in het dijkdorp. Hij 
kan dan nog niet vermoeden welke vreemde, avontuurlijke en angstige voor-
vallen zijn nageslacht zal beleven. 
 
De kleindochter van Jacob, Katie, is een zelfbewuste jonge vrouw die door de 
gevangenschap van haar vader wordt geconfronteerd met haar verdrongen 
verleden en angstige momenten beleeft om de waarheid te achterhalen. 

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 45 Pagina 4



 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!

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Hairstyling Sabine 
bestaat 1 jaar!

• een Color Obsessed shampoo cadeau 
 bij een kleuring
• 15% korting op alle styling- en 
 verzorgings-producten
• 15% korting op een knipbehandeling

 Actie alleen geldig in de maand november.

Actie:

•   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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Ondernemen in Andijk!
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...

... Ma Baker 3 november 60 is 

geworden? Namens de meiden: 

Gefeliciteerd!

... Fleur Vriend de marathon 

van New York heeft uitgelopen 

in 5 uur en 17 minuten?

… berichten van gevonden 

verloren voorwerpen gratis in 

de krant, Facebook en website 

worden geplaatst?

… Marieke van Dijke 

zelfgemaakte koekjes verkoopt 

voor KWF, stichting Merakel 

en Only Friends?

… bewoners zich kapot schrik-

ken van flinke vuurwerkbom-

men die worden afgestoken?

… bij de intocht in de 

Jachthaven 

zwarte Piet gewoon zwart is?

... het zaterdag 

Sint Maarten is?

 
Andijkertjes

Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 
Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?
Huur op tijd uw pak bij Stichting 

St. Nicolaascomite Andijk, 
want op is op! U kunt bellen naar: 

06- 29 28 71 21

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Aardappelen

diverse soorten
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

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

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

Dijkprint
Voor al uw kopieer- en drukwerk, 

zakelijk en particulier! 
U kunt ook bij ons terecht voor 

familiedrukwerk.
Industrieweg 1 Andijk

59 35 06

In de tuin van Holger Buss aan de 
Kleingouw 5 staat nu nog een 
prachtige boom die dit jaar nog 
het veld moet ruimen voor een 
kleinere. Als u hem omzaagt kan 
hij straks prima dienst doen als 
kerstboom. 

Gratis

Duizenden vrijwilligers gaan 
binnenkort weer op pad om 
geld in te zamelen voor kinde-
ren en jongeren met een handi-
cap. Zij komen aan de deur tij-
dens de landelijke collecteweek 
van NSGK, de Nederlandse 
Stichting voor het Gehandi-
capte Kind, van 13 t/m 18 no-
vember.
  
Vrijwilligers, ook in uw regio
NSGK kan dit werk doen dankzij 
de hulp van vele donateurs en 
vrijwilligers, die zich daarvoor 
belangeloos inzetten. Met de op-
brengst van de collecte steunt 
NSGK projecten voor kinderen 
en jongeren met een handicap in 
heel Nederland. Wilt u weten wat 
NSGK in uw regio doet? Op de 

website www.nsgk.nl ziet u re-
cent ondersteunde projecten op 
een landkaart. Wanneer u in-
zoomt op uw woonplaats, ziet u 
welke NSGK-projecten daar 
mede mogelijk worden gemaakt 
dankzij uw steun.
 
Collectant gemist?
Heeft u geen collectant aan de 
deur gehad maar wilt u toch een 
bijdrage overmaken? Dat kan 
door de letters NSGK te sms-en 
naar nummer 4333 (eenmalige 
gift van 2,50 euro), of met een 
online donatie via www.nsgk.nl. 
NSGK is in het bezit van het 
CBF-keurmerk. Dit garandeert 
dat ze op een verantwoorde ma-
nier omgaat met de giften die zij 
ontvangt.

Collecte voor kinderen met een handicap
Vrijwilligers NSGK collecteren van 13 t/m 18 november

Ria en Bart. Foto: Bruce Mangal / GroenLinks Medemblik

GroenLinks Medemblik

Afgelopen vrijdag 3 november 
hebben de leden van GroenLinks 
Medemblik de kandidatenlijst en 
het verkiezingsprogramma voor 
de komende gemeenteraadsver-
kiezingen vastgesteld. Op de lijst 
zijn vele nieuwe gezichten te zien. 
Drijvende kracht blijft Ria 
Manshanden uit Andijk als lijst-
trekker. Bart Huisman uit Wog-
num staat nieuw op de lijst als 
nummer 2 en zal samen met Ria 
de campagne voeren. 

De top 5 van de lijst bestaat naast 

Ria uitsluitend uit nieuwe namen, 
namelijk Gilles Beydals uit Mid-
woud, Tanja Luksenburg uit 
Wognum en Myrthe van Blade-
ren uit Medemblik. Samen zullen 
zij een campagne voeren voor 
een groener, socialer en eerlijker 
Medemblik. Het hele programma 
en de kandidatenlijst zijn te vin-
den op de website www.groen-
linksmedemblik.nl en Facebook 
fb.com/GLMedemblik

De reiscommissie van de Vrou-
wen van Nu, afdeling Andijk-
West, had weer een uitstapje be-
dacht. Met 12 vrouwen op de 
fiets naar Wervershoof voor een 
bezoek aan Nimmerdor, het do-
mein van Nel van der Aarde, om 
even terug te gaan in de tijd. En 
net als vroeger gingen we achter-
om om meteen in de bijkeuken 
tussen de oude spullen terecht te 
komen.

Nel verzamelt al zo’n 30 jaren van 
alles uit de tijd van oma en opa. 
Ze begon meteen te vertellen 
over haar verzameling speelgoed, 
blikken, kleding, schoolspullen, 
wasmiddelen, poppen, naaigerei 
en dat alles uit de jaren 1930 tot 

eind 1960. Al was er ook wel iets 
te zien van ruim 100 jaar oud.

Zelfs tijdens de koffie met kren-
tenmik ging ze door met vertellen 
en nog hebben we maar de helft 
gezien. Heel duidelijk kwam naar 
voren dat ze de voorkeur heeft 
voor verpakkingen met de com-
plete inhoud, in veel gevallen 
toch best bijzonder.

Dat het haar passie en levenswerk 
is bleek wel uit manier waarmee 
ze met haar verzameling om gaat. 
Menig maal horen we, o ja, dit is 
ook zo mooi.
Een interessante en gezellige 
middag dicht bij huis en een be-
zoek meer dan waard.

Nel verzamelt van alles uit de tijd van opa en oma. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu

Het is bijna Sinterklaas en als Sin-
terklaas fan heeft Ella Molenaar 
een boekje geschreven en geïllus-
treerd getiteld ‘Sinterklaas mag 
geen friet meer eten’. De inhoud 
van het boekje laat zich raden; 
Sinterklaas eet de hele dag friet 
en wordt te dik. Gaat het Sinter-
klaas lukken om geen friet meer 
te eten???

Het boekje van 42 pagina’s is rijk 
geïllustreerd. De oplage is 30 
exemplaren. De prijs van dit 
kleurrijke boekje is €  14,50, ex-
clusief verzendkosten. Bestellen 
kan door Ella een e-mail te stu-
ren, e.molenaar60@gmail.com

Ella Molenaar is autodidact. 
Door haar schoolmeester werd ze 
aangespoord om te tekenen en 
schilderen zoals zij denkt dat het 
is: Dus een boom kan best oranje 
zijn. Dit advies heeft haar de vrij-
heid gegeven om te tekenen en 
schilderen naar eigen waarne-
ming. Inspiratiebronnen zijn on-

der andere haar kat Spring, 
(West-Friese) landschappen en 
andere natuurelementen. Ella is 
liefhebber van primaire kleuren 
en eenvoudige vormen.

In eigen beheer heeft Ella al 5 
kinderboekjes geschreven en ge-
illustreerd.

Ella Molenaar. Foto aangeleverd

Sinterklaasboekje

Spullen voor de Wintermarkt: 
De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof i.w. houdt 
op zaterdag 18 november van 10.00 tot 14.00 uur aan de 
Middenweg 48 te Andijk een wintermarkt. 
Heeft u spullen voor de wintermarkt (geen grote meubels 
e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op 
donderdag 16 en vrijdag 17 november van 16.00- 20.00 uur.

Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, 
kunnen wij uw spullen ook tijdens deze dagen bij u ophalen. 
U kunt daarvoor een afspraak maken met  dhr. M.Beverloo.

Het telefoonnummer is 06 5576 4285
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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 12 november 10.00 uur: 
Diaconaal weekend.
Woord-Communieviering met De 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Wervershoof.
Thema: “Wat is wijsheid?”. De col-
lecte is voor onze kerk. Van harte 
aanbevolen dank daarvoor. 
*De Wereldwinkel is ook aanwezig. 
Welkom in de viering.

Dinsdag 14 november 16.00 uur in 
Sorghvliet:
Woord-Communieviering; voorgan-
ger: pastor Nellie Pronk.
*Overleden: Antoon Kok en Pé 
Appelman. Bij de voorbeden bidden 
wij voor hen. Vanuit onze parochie 
leven wij ook mee met de nabe-
staanden van Yahnay Sijm.
Heel veel steun en kracht toege-
wenst!
*Na de zondagviering kunt u weer 
iets kopen bij de tafel van eerlijke 
producten van de Wereldwinkel.
Zeker met de feestdagen in het 
vooruitzicht wordt dit van harte aan-
bevolen!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

NOVEMBER
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
Donderdag 16 november  
• Soos - Dorpshuis Centrum
Vrijdag 17 november
• Eetcafé “vernieuwd concept” - Dorpshuis Centrum
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, 13.30 uur
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
Vrijdag 1 december
• Klaverjas - Dorpshuis Centrum
Zaterdag 2 december 
• Pietenfeest met dansschool ‘ltd’ - Dorpshuis Centrum
Zondag 3 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 8 december 
• Pubquiz - Dorpshuis Centrum
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. 
• Top2000 quiz - Dorpshuis Centrum
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
Dinsdag 9 januari     
• VVNU Andijk Oost - Een  avond over de invloed van kleur in je 

omgeving. Dorpshuis, 19.45 uur
Zondag 21 januari 2018 
• MTB Vooroevertocht, 30 of 40 km., start 9.00-9.30 uur, 

VVW, Theo Koomenlaan 7 Wervershoof

FEBRUARI
Dinsdag 13 februari   
• VVNU Andijk Oost - Jaarvergadering met na de pauze uitvaart-

verzorging  “Sharon”. Dorpshuis, 19.45 uur

MAART
Woensdag 21 maart    
• VVNU Andijk Oost - Gezamenlijke avond met afdeling West in 

Dorpshuis Cultura

APRIL
Dinsdag 10 april     
• VVNU Andijk Oost - Palingroker  Rekelhof over palingrokerij, met 

proeverij. Dorpshuis, 19.45 uur

MEI
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur

SEPTEMBER
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur

OKTOBER
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur

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

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Over deze biljartmiddag wil ik 
kort zijn, om te beginnen met 
C.J. Verhoogt die zijn vizier niet 
op scherp had m.a.w. hij deed 
zijn best maar het geluk had hij 
deze middag niet aan zijn zijde, 
met het gevolg dat er geen 
winstpartij viel te noteren. 
Gauw vergeten Cees, goede tij-
den, slechte tijden, dit is een 
gezegde die honderd procent 
waarheid bevat. 

Ook G.P. Grent zijn doen en 
laten was ver te zoeken, een 
redelijke partij in het bandsto-
toen waren de enige wapenfei-
ten van deze wat mistroostige 
biljartmiddag, over en sluiten.
De slotzin is: “Wilt u boven een 
ander staan, dat kan in lengte 
maar niet als mens.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1130

Kerkdiensten, zondag 12 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in 
 verzorgingshuis Sorghvliet

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Marijke Kraak uit Opperdoes   
 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
10.00 uur wo-com. Groep Wervershoof, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  F. ter Velde

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

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

Zaterdag 11 november is er van 
10-12 uur een informatiemarkt 
op Lelystad Airport. 
Alle actiegroepen in heel Neder-
land organiseren een manifesta-
tie, tegen de laagvliegroutes op 
hetzelfde tijdstip en op de zelfde 
plaats: Lelystad Airport

Hierbij doen wij een oproep om 
vanuit West-Friesland mee te 
doen. Spandoeken maken, ge-
luidstoeters en maskers meene-

men. We vertrekken om 9.15 uur 
vanaf het terrein van Mc Donald 
Schepenwijk in Enkhuizen: (vlak-
bij de dijk Enkhuizen Lelystad). 
Kijk uit naar een protestbord: 
Het luchtruim van West-Fries-
land is gesloten voor Lelystad 
airport. 
Het is belangrijk dat we van ons 
laten horen want in november 
wordt het behandeld in de Twee-
de kamer.
Maria Weeber

Zaterdag 11 november: 
Protestmanifestatie Laagvliegroutes

Breng een bezoek aan Sinter-
klaas! Geheel in stijl, maar toch 
op een bijzondere manier! Stap in 
een oude stoomtram en reis mee 
met een echte stoomlocomotief. 
Pieten brengen ons naar de stei-
ger bij station Medemblik, waar 
de grote Pakjesboot van Sinter-
klaas aanlegt. Iedereen mag aan 
boord komen om Sinterklaas in 
zijn werkruimte te ontmoeten. 
Natuurlijk wordt er een stukje 

mee gevaren en heeft de Sint 
voor alle kinderen een cadeautje! 
Na het bezoek keert de stoom-
tram terug naar Hoorn. 
De Stoomtram naar de Pakjes-
boot vertrekt iedere zaterdag, 
zondag en woensdagmiddag van 
19 november tot en met 3 decem-
ber 2017 uit Hoorn. 
Informatie /reserveringen: www.
stoomtram.nl/sinterklaas of tel. 
0229-255255.

De pakjesboot legt aan in Medemblik. Foto aangeleverd

Reis mee naar Sinterklaas op de Pakjesboot
...met de stoomtram naar een onvergetelijk Sinterklaasfeest! 

 • 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
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De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Sint Maarten.
Misschien was het feest van Sint Maar-
ten nog wel spannender dan dat van 
Sinterklaas. Dagen van te voren was je al 
bezig met het maken van een lampion, 
soms uit een voederbier, maar er waren 
ook blikken bussen, waar je met een spij-
ker allemaal figuren in maakte. Het licht 
scheen dan door de gaatjes naar buiten 
en dat gaf een mooi gezicht. Papieren 
lantaarns waren wel mooi, maar dat 
bleef een gevaarlijk iets, een windvlaag 
en het ding vloog in brand. Dat gaf wel 
veel plezier bij de omstanders, maar je 
stond wel mooi zonder lantaarn. Het 
veiligst was een stormlantaarn, daar kon 
weinig mee gebeuren. Nu mocht je pas 
gaan lopen als het bijna donker was, dus 
op 11 november zat je voor het raam en 
zodra je het eerste lichtje zag, pakte je je 
tas en je lantaarn en stoof je naar buiten. 
Van te voren had je natuurlijk al de route 
verkend die je zou lopen, zodat je zo veel 
mogelijk huizen in zo kort mogelijke tijd 
kon bezoeken en als er ooms en tantes in 

de buurt woonden, was het zaak die ook 
langs te gaan, want daar kreeg je vaak 
wat extra’s.

“Sintemaarten had een koe,                                                                       
die moest naar de slager toe,                                                                       

was hij vet of mager,                                                                      
hij moest naar de slager”.

Kijk zo’n versje schoot lekker op, zo 
kwam er tempo in de tocht langs de hui-
zen. Boerderijen die een stukje van de 
weg af lagen, waren altijd lastig. Het was 
en afweging of je het hele stuk zou lopen. 
Als je een dubbeltje kreeg kon het uit, 
maar om voor twee centen zo ver te lo-
pen.
Omdat je in die tijd weinig lekkers kreeg, 
was het altijd een feest om als je ’s avonds 
thuis kwam de tas om te keren, de losse 
centen, stuivers en dubbeltjes tussen het 
snoepgoed weg te pakken en dan de 
snoep te sorteren. Wat moest er snel op 
en wat kon je bewaren. Je smeerde het 
uit tot het 5 december was, want om-
streeks die tijd kreeg je vast wel weer iets 
lekkers in je schoen. Al wist je dat het 
van je ouders kwam, toch bleef het span-
nend…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Schouten Juwelier & Optiek is trots op het 
Strandvogels A-jeugd team. Deze sponta-
ne maar vooral sportieve kanjers voeren 
op dit moment de ranglijst aan in hun 
klasse. Afgelopen weekend was de over-
handiging van de shirts aan het team en 
hun trainers/begeleiders Menno en John 
en hun vaste vlagger Martin. Zij kregen 

daarbij ook een sportieve goodie-bag, 
waarin hun moeders niet vergeten wor-
den. Zij zorgen er iedere week weer voor 
dat hun inloop- en wedstrijdtenue (ge-
sponsord door Transportbedrijf Johan 
Kistemaker-Andijk) weer spik en span is 
en de resultaten weer schoongewassen 
neergezet kunnen worden.

Strandvogels A-jeugd. Foto: Anja-Gerard Fotografie

Ook voor een
sportieve bril 
ben je bij ons aan 
het juiste adres.

Schouten Juwelier & Optiek trots 
op Strandvogels A-jeugd

Hoe kunnen we jouw stichting, vereniging 
of buurt helpen? Dat is het doel van de 
sympathieke spaaractie met als titel ‘Hubo 
helpt!, Sparen voor je buurt’.   We zijn blij 
dat gymvereniging VVW is geselecteerd 
als 1 van de spaardoelen.

Hoe werkt het?
Tot en met 31 december 2017 ontvang je 
bij Hubo bij iedere 20 euro een hulpmunt 
van 1 euro voor jouw lokale doel naar 
keuze, en een kortingsmunt van 1 euro 
voor jezelf, te besteden bij een volgend 
bezoek.  In de winkel kun je de hulpmunt 
in de koker van jouw keuze stoppen.

Een leuke manier dus voor alle handige 
klussers in Andijk en omgeving om de 
gymvereniging te steunen en zelf ook nog 
korting te krijgen. Ons spaardoel is de in-
richting van het nieuwe deel van het toe-
stellenhok in gymzaal de Krimper. Hier 
willen we bijvoorbeeld graag een vaste kast 

voor opslag van de muziekapparatuur. Dus 
aan de slag iedereen en op naar de Hubo, 
net als onze eigen voorzitter al deed.

Niels Kreuk, voorzitter gymvereniging 
VVW. Foto aangeleverd

De Hubo lokaal betrokken

Op 9 november nemen Jack en Angeline 
Koopman u mee op een agrarische onder-
nemersreis door de tijd en de wereld. Een 
avontuur dat ruim 100 jaar geleden begon 
in Wervershoof en het echtpaar via Duitse, 
Russische, en Amerikaanse bodem weer 
terugbracht naar de Westfriese klei. 

Jack is de vierde generatie in het boerenbe-
drijf. Vanuit de Westfriese klei verhuisde 
hij met zijn vrouw en zakelijk partner An-
geline naar Duitsland . Zij richtten twee 
melkveehouderijen op, starten een boe-
renbedrijf in Rusland en de VS en kregen 
drie dochters. In 2010 verhuisde het gezin 
naar Kansas 

Landbouwkennis delen
‘In Duitsland waren de kansen voor groei 
veel groter dan in Nederland. Van daaruit 
keken we nog verder over de grens. We 
brachten onze Nederlandse landbouwken-
nis naar Rusland en de VS en deden als 
ondernemers én als gezin een schat aan 
ervaring op. Altijd met de intentie terug te 
keren naar onze roots. Sinds 2013 wonen 
we weer in Wervershoof. ‘

Melkvee, akkerbouw en energie
Naast melkvee en akkerbouw haalt Ceres 
Agrar energie uit mest waarmee 450 huis-
houdens van electriciteit worden voorzien. 
Het echtpaar onderneemt breed. Interna-
tionaal ondernemen bracht hen naast eco-
nomische groei, een schat aan kennis van 
cultuur en geschiedenis. ‘Persoonlijke 
ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. 

Voor onszelf, onze kinderen én onze me-
dewerkers. We zijn nooit uitgeleerd en 
juist dat maakt ondernemen zo leuk.’ 

Internationaal, regionaal en lokaal
Met vestigingen in Duitsland, Wervers-
hoof en Flevoland ‘boert’ het echtpaar 
goed. Gedreven door passie voor het pro-
duct, innovatieve ontwikkelingen en kan-
sen binnen een duurzame, circulaire eco-
nomie. Naast de internationale groei 
hechten zij ook aan een duidelijk zichtbare 
regionale en lokale identiteit. 
‘Wij leveren onze melk aan Friesland Cam-
pina. Met de eindgebruiker hebben we 
geen contact. Dat is wel eens jammer. Wie 
weet brengen we de dorpswinkel ooit weer 
terug. Met heerlijke kazen en zuivelpro-
ducten. Gewoon aan de Dorpsstraat.’ De 
tijd zal het leren. 

Presentatie en netwerken
Maak op 9 november kennis met Jack en 
Angeline en ontdek de veelzijdigheid van 
het moderne boeren ondernemerschap. 
Het OVW Café start om 18.00 uur in ’t 
Fortuin aan de Dorpsstraat 190 te Wer-
vershoof. Bent u geen lid van de onderne-
mersvereniging, maar wel geïnteresseerd? 
Kom vrijblijvend kennismaken.  Naast 
de presentatie is er volop ruimte voor vrij 
netwerken en kunt u genieten van het buf-
fet. Graag tot ziens!

Café Restaurant ’t Fortuin, Dorpsstraat 
190, 1693 AK Wervershoof 
Voor meer informatie: www.ovw.nl

Agrarisch ondernemen met 
Westfries boerenverstand

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 45 Pagina 8


