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Leen Vriend woont al bijna tachtig jaar op Horn 42

Leen Vriend wordt op 23 november a.s. tachtig jaar. Zijn hele leven woont hij al tot zijn volle tevredenheid op het adres Horn 42
in Andijk. Wat hem betreft komt
hier ook geen verandering in.
‘Mijn vrouw Nelie en ik redden
het hier prima samen. Ik houd
mijn tuintje zelf nog bij en schilder het huis als dat nodig is. Af en
toe komt er een dochter langs om
de ramen te lappen. Laat ons hier
voorlopig maar lekker wonen!’

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie

Leen heeft zich goed voorbereid
op het gesprek. Hij toont oude
foto’s van het woonhuis en heeft
weet van de geschiedenis van zijn
huis. ‘Bij de watersnoodramp in
1916 brak de dijk bijna door. Men
moest deze daarna verhogen en
verbreden. Heel veel dijkhuizen
zijn toen afgebroken en verplaatst. Het geraamte van ons
huis is afkomstig van één van die
dijkhuisjes.’
(vervolg op pagina 2)
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Mr. A.W.M. ANDIJK
Overtoom Do.
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Leen Vriend woont tot zijn volle tevredenheid op Horn 42 te Andijk. Fot: KD/De Andijker

Nieuwe openingstijden
De Andijker en Dijkprint.
Komt u een kopje koffie of thee drinken
in de tram op de

OPEN DAG

OUT OF THE BOX 020
en BIT OF PHANTASY?

van

U krijgt informatie over ons werk en de workshops
en u kunt, als u wilt, zelf ook aan de slag!

ZATERDAG 25 NOVEMBER
13.00 – 16.00 uur
Middenweg 62 Andijk (de oude Huishoudschool)
Entree gratis

Met ingang van dinsdag 2 januari worden de
openingstijden van de redactie van
De Andijker en Dijkprint aangepast.
We zullen dan op werkdagen van 9.00 tot 13.00
uur geopend zijn. Daarbuiten op afspraak.

Sinterklaas in Andijk

Sinterklaas en zijn pieten zijn
weer in Andijk. Er waren weer
veel kinderen aanwezig in de
jachthaven. Op zijn tocht richting
Cultura stopte hij ook nog even
bij Aaf en Hans Groot. Zij waren
jarenlang lid van het Sinterklaascomité Andijk. Foto's Sinterklaascomité Andijk
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Dat onze moeder en oma een groot hart had en een ieder bij
haar welkom was is gebleken uit de grote belangstelling thuis,
bij de condoleance en bij het afscheid in het crematorium van
onze lieve, altijd zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Dirkje Groot-Heemsbergen
Het heeft ons nogmaals duidelijk gemaakt dat velen ook haar
een warm hart toedroegen. Al deze belangstelling heeft ons
heel goed gedaan. Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor uw komst, bloemen, brief of kaart.
Arjen en Bianca
		 Maura, Sam
				
Sjors
		Rick
Correspondentie: A.J.Groot, Gorterstraat 3, 8044 RC Zwolle
fotoditgroot@ziggo.nl

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
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

Jonathan Coughlan and the
Good Folks bij Club Jazz & Pop

Foto internet
Dit is weer nou echt zo’n band die
je eigenlijk moet hebben meegemaakt! Zaterdag 25 november bij
Club Jazz & Pop in Cultura Andijk.
Geïnspireerd door de Amerikaanse southern-rock creëert
deze singer/songwriter een authentieke sound met een mooi
country randje. Eerlijk, eigen
werk wordt sporadisch afgewisseld met karakteristieke, doch
onbekende covers. The Good
Folks is een wisselende verzameling ervaren muzikanten, inclu-

sief, maar niet gelimiteerd tot:
Kevin Smal op drums, Daniel
Guillamse op elektrisch gitaar,
Cynthia Chua op viool, Frank
Dekker op keys en Astrid oud op
percussion/vocals. Voor iedereen
die houdt van eerlijke muziek die
recht tot het hart spreekt: Jonathan Coughlan & The Good
Folks. Youtube
Zaal open: 21.00 uur Entree regulier: €7,50,- Entree donateur/65+: €5,- Onder de 25 jaar
heb je gratis entree. Vergeet dan
niet je ID mee te nemen.

Heeft u een leuk verhaal
voor onze kersteditie?
Laat het ons weten op info@andijker.nl of bel: 59 36 05.

Een schuilhut
Dan zal de HERE over het gehele gebied van de berg Sion
en over de samenkomsten die
daar gehouden worden, des
daags een wolk scheppen en
des nachts een schijnsel van
vlammend vuur, want over al
wat heerlijk is, zal een beschutting zijn. 6 En er zal een
hut zijn tot een schaduw des
daags tegen de hitte, en tot
een schuilplaats en een toevlucht tegen stortbui en regen. Jesaja 4:5-6.Jesaja bezingt
de dag van de Heer. Het is een
mooie dag, maar ook een
moeilijke dag. Die dag is als
het hele leven zelf. De dag dat
Jezus Zijn koningschap op
zich gaat nemen. De dag van
reiniging voor heel Israël. De
dag van herstel, maar ook van
het openbaar worden van
vuile kleren en van vuile handen. De dag van de afwassing!
Die dag ligt nog in de toekomst, maar veel mensen
kennen zo’n dag in hun eigen
leven. De wetenschap dat Jezus je koning is, is geweldig
om te ervaren. Maar als de
zon opeens gaat schijnen over
je daden en je in dat licht ziet
wat er allemaal niet deugt, is
het heerlijk als je weet hoe je
schoon gewassen kunt worden. Ook als de stormen in je
leven opsteken en je niet weet
waar je moet schuilen, dan is
het fijn als je weet dat er een
hut is waar je veilig bent. Een
hut die bescherming geeft tegen de hitte van de middagzon en die warmte geeft tegen
de koude nachten. God zegt
tegen zijn volk en tegen ons:
Ik wil die hut voor jou zijn. In
het laatste van de dagen, maar
ook nu in het leven van iedere
dag. Kom maar bij mij, dan
bescherm ik jou tegen de hitte
van de zonnestralen en dan
ben ik een warm vuur voor je
tegen de koude van de nacht.
Wij weten niet wanneer de
dag van de Heer komt, maar
wij weten wel, dat we in dit
leven iedere dag een veilige
plek nodig hebben om te
schuilen. Een hut om in weg te
kruipen als het leven pijn
doet. Een hut om schaduw te
ervaren als de zon te fel
schijnt. Een bron van warmte
in de kille wereld om ons
heen. Beschutting tegen wind
en regen. Een schuilhut. Gebed: Jezus, dank U wel dat U
nu al mijn koning wilt zijn.
Dat ik mag leven in de wetenschap dat U regeert. Maar dat
betekent niet dat er geen
moeilijke dingen meer in mijn
leven komen. Dus heb ik het
nodig dat U mijn schuilplaats
bent. Een veilig onderkomen
in de stormen van dit leven.
Dank U Heer, dat mijn veiligheid niet ligt in mensen, maar
alleen in U. Want U bent er
altijd en U blijft trouw. Ook
als ik ontrouw ben. Bij U ben
ik altijd veilig. Amen (W..Durieux)

Links vooraan het woonhuis Horn 42 rond 1925. Inmiddels zijn zowel
het huis als de straat gemoderniseerd. Foto aangeleverd.
(vervolg van de voorpagina)
De ouders van Leen betrokken de
woning aan de Horn 42 ergens
rond 1920. ‘Net als mijn vier
broers en mijn zuster ben ik hier
geboren. Ik heb hier onafgebroken gewoond want na ons trouwen in 1964 zijn Nelie en ik bij
moeder ingetrokken. Mijn vader
was toen al overleden. Moeder
ging snel daarna naar het bejaardenhuis.’
Bijna emigratie naar Canada
Leen en Nelie bouwden hier hun
eigen gezin op en verbouwden
het huis diverse malen. Hij vertelt
dat er in al die jaren zo nu en dan
stukken zijn aan- of opgebouwd.
Er kwam ook een nieuwe schuur.
Drie broers van hem zijn rond
1950 geëmigreerd naar Canada.
‘Bijna waren wij hen achterna gegaan’, verklapt Nelie. ‘Er moest
een nieuwe muur in en Leen was
daarover erg aan het mopperen.
“Als die muur omvalt dan vertrekken wij naar Canada”, heeft
hij toen verklaard.’ ‘Dat was maar
gekheid hoor’, haast Leen zich te
zeggen. ‘Ik wilde hier natuurlijk
helemaal niet weg.’
Veranderingen in de straat
Leen is immers een rasechte An-

dijker en houdt van zijn dorp.
Wat heeft hij zien veranderen in
zijn straat in al die jaren? ‘De weg
is verbreed en er is een trottoir
gekomen. Het is ook veel drukker
geworden met het verkeer. Natuurlijk heb ik veel mensen zien
gaan en komen. Eerst alleen Andijkers maar later kwamen hier
ook mensen van elders wonen.’
Geen hoogtevrees
Hoewel Leen sinds vorig jaar over
een nieuwe hartklep beschikt en
drie omleidingen achter de rug
heeft, is hij nog bijzonder actief.
‘Ik houd zelf mijn tuintje bij. Als
er geschilderd moet worden dan
klim ik gewoon de ladder op. Ik
heb geen hoogtevrees. Verder
verzorg ik ook de tuin van één
van onze dochters en rijd ik één
of twee dagen in de week op een
vrachtwagen. Dat doe ik voor
mijn schoonzoon die een hoveniersbedrijf heeft in Velserbroek.
Ik hoop dit allemaal zo lang mogelijk vol te houden. Pas als de
kinderen of de instanties vinden
dat we hier niet meer zelfstandig
kunnen wonen, wil ik pas nadenken over een vertrek. Wat mij
betreft ga ik hier dood. Ik hoop
dat dat nog wel een jaartje of
twintig duurt.’

Zondagmiddag 26 november in Sarto

de Terry White Band

De Terry White Band dankt haar
naam aan de artiestennaam van
zangeres Gerry van Koot, Terry
White, de muziek die de band zal
gaan spelen is mix van Country
en Rock & Roll.
De band heeft de eerste optredens inmiddels achter de rug en
er staat een formatie die er, samen met u, de komende jaren een
feest van gaat maken.
Terry White maakte in 1987 haar
TV-debuut in de “Soundmixshow” van Henny Huisman als:
Tammy Wynette. Van januari
1987 tot er met juli 2010 maakte
zij deel uit van Dixie Aces.

Haar stem brengt de USA Country-sound hoorbaar dichterbij,
een stem die het tot haar recht
komt in haar favoriete genres;
Country en Rock and Roll.
Met nummers als Long Tall Sally,
Memphis Tennessee, That’s All
Right Mama, Rock Around the
Clock en The Second Time
Around. Maar ook met nummers

van Brenda Lee: Sweet Nothings
- I’m Sorry – Jambalaya - All
Alone Am I en van Wanda Jackson - Let’s Have A Party - Stupid
Cupid - Happy, Happy Birthday
heeft de TWB een lekker in het
gehoor liggend en dansbaar repertoire. Ondertussen heeft de
band een mooie reputatie opgebouwd en is een graag geziene
gast in binnen en buitenland. Met
succesvolle optredens in o.a.
Schotland, België, Duitsland en
Spanje staat de band garant voor
een geslaagd evenement Al met
al een fantastische combinatie die
muziek uit de Sixties & Seventies
doet herleven!!
Verder is de zangeres Terry White door niemand minder
dan Hans van Dam van Country Gazette omschreven als
The First Lady of Dutch Country Music voorwaar een titel waar
ze trots op kan zijn. Zij draagt
deze titel met waardigheid.
Aanvang 15.00 uur, Entree € 7.50
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Caroline Groot

Start finale 3e en 4e plek Caroline (links) en Phaedra Krol
Foto aangeleverd.
In september is Caroline opgenomen in het CTO programma
voor de paracyclers. Vanaf oktober is zij naast de weg ook de
wielerbaan opgegaan en zondag 19 november heeft zij meegedaan aan het NK teamsprint
(valide sporters).
Phaedra Krol heeft Caroline afgelopen donderdag gevraagd om
met haar de teamsprint op het
NK te rijden. Haar vaste partner
was helaas geblesseerd. Op voorhand eigenlijk een gelopen race
maar wel mooi voor een eerste
wedstrijd ervaring op de baan.
Bij de kwalificatie trapte Caroline
haar ketting vast en werd er na
wat snel gesleutel een herstart
gedaan. Phaedra trok de eerste
volle ronde goed door, Caroline
kon prima in haar wiel blijven
rijden. Na deze volle ronde samen was het de tweede ronde alleen aan Caroline om deze volle
bak uit te rijden en te finishen.
Tot ieders verbazing reden de

dames een 3e tijd. Dit betekende
een plek in de finale voor de 3e en
4e plek.
Helaas was de fiets van Caroline
niet meer goed te krijgen voor
nog een rit en moest er snel een
andere fiets komen. Bij het ombouwen van de reservefiets van
Phaedra bleek het zadel niet verder omlaag te kunnen. Er moest
een fiets uit de voorraad van de
baan worden geleend. Dit frame
waste groot maar in ieder geval
konden de dames wel starten.
Hun tegenstanders Imke Brommer en Laurine van Riessen waren deze keer sneller. Caroline en
Phaedra hebben zeer verrassend
een prima 4e plek behaald.
Er zal deze week hard gewerkt
worden om haar fiets weer rijklaar te krijgen.
Aankomend weekeinde zal Caroline aan de start verschijnen op
een Worldcup wedstrijd in Manchester, bij de paracyclers.

Pagina 3

Vrouwen van Nu Andijk West

JE KAN NIET IN ÉÉN KEER OVER EEN PLAS SPRINGEN
Wie mijn man met zijn familie-spreukjes een beetje kent, kan raden
wie deze zin uitsprak. Tijdens ons zondagse rondje handlopen lieten
we de regenboog boven Wervershoof en scheen er een heerlijk zonnetje, maar hier en daar was nog wel een plas te overbruggen op ons
pad bij de Vooroever. Of ik de plas in één keer haalde of net niet, valt
te raden. Het vaker gehoorde spreekwoord is natuurlijk: “Je kan niet
in één keer over een ravijn springen”. We komen allemaal wel eens
in situaties terecht waarbij het goed is om eerst na te denken over
de juist stap. Sommigen nemen onbezonnen de sprong in het diepe,
maar de meesten gaan toch wat bedachtzamer te werk. Immers je
kan je stok niet verder zetten, dan hij lang is. Maar hoe kom je nu tot
een juiste keuze?
Ten eerste is het aan te bevelen om het doel helder voor ogen te
houden. Daarna is het een kwestie van informatie verzamelen, bundelen en afwegingen maken. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan
gedaan, want waar haal je de juiste informatie vandaan? Afhankelijk
van de kwestie, zal men hiervoor verschillende bronnen raadplegen.
Durf daarbij ook eens te rade te gaan bij iemand ,waarvan je weet
dat die niet altijd met je mee zal praten, maar een eerlijk oordeel
geeft.
De notaris helpt ook graag bij het kiezen van de juiste weg. Door
onze juridische kennis, brede praktijkervaring met uiteenlopende
zaken én een groot netwerk van andere adviseurs, weten zowel particulieren als ondernemers de weg naar ons kantoor gelukkig vaak te
vinden. Dus wees welkom ‘om ’n
koppie’, we helpen u graag op weg.  

info@andijker.nl

Andrea van Langen
De tijd vliegt!
De berichten dat in het voorjaar van 2019 vanaf luchthaven Lelystad een laagvliegroute over Andijk en andere
plaatsen in West-Friesland
loopt, heeft geleid tot veel
ongerustheid en zelfs slapeloze nachten bij onze inwoners.
Is dit een voorbode van wat
er straks gaat komen? De
berichten zijn niet eenduidig,
dan weer gaat het om één
vliegtuig per dag, vervolgens
kunnen het er toch meer worden. Ook de vlieghoogtes die
genoemd worden variëren.
Wethouder Samir Bashara
(GroenLinks) uit Hoorn
weet het ook niet. Hij heeft
daarom namens de Westfriese
gemeenten een brief gestuurd
naar de verantwoordelijke
staatssecretaris waarin wordt
gevraagd om meer informatie.
Onduidelijk is of er nu wel
of niet tijdig een zienswijze
(officiële juridische reactie)
is ingediend. Hiermee nam
een meerderheid van de
raad van Medemblik geen
genoegen. Op initiatief van
PWF en Groen Links lag er
een voorstel om direct actie
te ondernemen richting Den
Haag en bij het ministerie
aan te geven dat er vóór er
überhaupt gevlogen mag
worden eerst aan de vereiste
juridische kaders voldaan
moet worden. Tot mijn verbazing stemden CDA, CU, D66
en BAMM tegen dit voorstel.
Zij vonden het epistel van
wethouder Bashara blijkbaar
wel voldoende. Oftewel: u
kunt weer rustig slapen. De
VVD vindt met de indieners
van het voorstel, dat we dit
scherper moeten aanvliegen.
De commotie hierover in het
Oosten des lands heeft er
immers al toe geleid dat er
routes zijn omgeleid zónder
dat de Westfriese gemeenten
hierover naar behoren geïnformeerd zijn. Daarnaast is
er onduidelijkheid over de
verdere groei van Schiphol,
waardoor de druk op de
kleinere vliegvelden weleens
fors zou kunnen toenemen.
Genoeg reden dus voor de
VVD om de verantwoordelijke Westfriese bestuurders
op te roepen tot meer actie:
de tijd vliegt!
Andrea van Langen,
VVD-raadslid

Ad Geerdink vertelt over Sinterklaas. Foto aangeleverd.
Klaasoloog is een officiële naam
die onze gastspreker Ad Geerdink mag voeren. Niet te verwarren met een Klaasofiel (hulpsinterklaas). Door zijn studie geschiedenis en directeur van het
Westfries Museum past dit prima
in zijn straatje. Men weet inmiddels dat onze Goedheiligman Sint
Nicolaas in Turkije geboren is. De
bisschop van Mira was al in de 4e
eeuw na Christus een deel van
het Romeinse Rijk. Men heeft in
1080 nog een kistje in de krypte
gevonden met stoffelijke resten
en dat staat nu in het museum in
Demre – Turkije. Deze bisschop
was belangrijk, want men noemde o.a. in Rusland de Tsaren ook
Nicolaas, de … en in Griekenland
was het Hagios Nikolaos. De bisschop was een patroonheilige van
alle kinderen, maar ook van boeren, slagers, hoeren, kortom: van
het volk. Er is een schilderij met
Sint Nicolaas waarop o.a. hij drie
gouden ballen bij zich heeft. In
Mira was een koopman met drie
dochters, maar hij had geen geld
voor een bruidsschat. Nicolaas
bracht ‘s nachts gouden munten
en zo was de eer gered. Ook nu
hebben we nog munten, maar
dan van een andere samenstelling. In de 14de eeuw (1360)
mocht men al “schoentje, sok of
stoeltje” zetten bij de Domschool
in Utrecht. Aan de hand van diverse dia’s worden we door de
eeuwen meegenomen.
In 1888 zou de 1e officiële intocht
in Venray geweest zijn. Op een
prent uit 1905 was dat in Volendam. Op de TV werd dat eind jaren 50 opgepakt. Meestal vanuit
Amsterdam. In 1964 kwam er

wisseling en de eerste keer was
dat in Hoorn. De schoonvader
van 1 van onze leden was daarbij.
Eerst is het alleen een kinderfeest
en na de tweede wereldoorlog
wordt het ook een pakjesfeest
voor volwassenen. In 1663 was er
in Amsterdam een oproer van 11
jarigen, want de Sinterklaasmarkt
zou worden opgeheven. Men
kocht dan op 5 dec. cadeautjes
om ze op het stoeltje of sok te
verpakken, zodat ze 6 december
uitgepakt konden worden. Een
schilderij van Jan Steen uit 1667
laat al een Sinterklaasfeest zien.
Het eerste verlanglijstje stamt uit
1773. ZwartPiet was er vroeger
niet en die is ontstaan in 1850. Er
is een prentenboek uitgekomen
van Jan Schenkman. Sint en zijn
knecht. Een Amsterdamse onderwijzer die antwoord geeft op
vragen van kinderen, maar waarom Sint uit Spanje komt had hij
geen antwoord. Zwart stond voor
kwaad en de duivel, vandaar ook
de roede. De knecht heeft door
de jaren heen verschillende namen gehad en de huidige Zwarte
Piet stamt van begin 20ste eeuw
en is aan verandering onderhevig
in de 21ste eeuw. Zo worden we
op nog veel meer feiten getrakteerd, want er worden tegenwoordig 14.000.000 chocolade
letters gemaakt. De Nederlandse
emigranten namen Sinterklaas
mee naar Amerika waar het uiteindelijk verbasterd werd tot
Santa Claus. Een leuke humoristische spreker die om half 11 eigenlijk nog niet uitgepraat is,
maar er toch een eind aan breidt
en in het kader van Sint en ons 80
jarig jubileum gaan we met een
chocolade letter naar huis.

Boekenmarkt
Boekenmarkt
IVN West-Friesland Zondagmiddag 26 novemzo. 26 nov. 12:00-16:00

Streekbos Paviljoen

Boeken doneren?

Bel: 06-18 72 44 02

ber houdt IVN West-Friesland weer van 12.00 –
16.00 uur een tweedehands boekenmarkt in de
bovenzaal van het Streekbos Paviljoen. De opbrengst wordt besteed aan
bijzondere projecten bij
het IVN West-Friesland.
Boeken over? U kunt ze
inleveren bij de IVN balie
van het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel. Informatie Jans Wiersum,
telefoon 06 18724402 om
boeken op te laten halen.
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Interpack: groot in kleine verpakkingen

Al bijna dertien jaar leidt Wognumer Adri Beerepoot (57) Interpack Westfriesland B.V. aan
de Oosterweg in Andijk. Het
bedrijf heeft zich vooral toegelegd op het verpakken van voer
voor buitenvogels en diverse
agrarische producten voor
thuisgebruik, zoals bloembollen en plantuien. In de grote
hallen (liefst 7.000 vierkante
meter bebouwd oppervlak)
spugen gespecialiseerde machines de zakjes, netjes of slingers uit met daarin de gewenste
producten. Hieraan bevestigen
zij tevens informatie over het
product. ‘Het tuincentrum of
de supermarkt hoeft alleen de
prijs er nog op te plakken’, aldus
Adri Beerepoot.
Min of meer bij toeval viel het
oog van Adri Beerepoot in 2004
op het bedrijf Interpack. Hij is
van huis uit ondernemer. Na wat
omzwervingen wilde hij in die
tijd weer voor zichzelf beginnen.
‘Het leek me een uitdaging om in
de wereld van de verpakkingen te
stappen. Destijds waren er twee
hallen. Samen zo’n 2.000 vierkante meter. Inmiddels is zowel
de grootte van het bebouwde oppervlakte als de omzet verdriedubbeld.’
Interpack als tussenschakel
‘Ons seizoen loopt van half juli

soorten. ‘Wij maken slingers met
wintervoer voor buitenvogels. Er
komen geheid vogels op af. Koolmezen en mussen zie je altijd wel
in je tuin. Een specht komt niet
zomaar aanvliegen. Maar als hij
honger heeft dan gaat ook hij op
die pinda’s af.’ Vanaf zijn werkplek
heeft Adri zicht op een boom
waaraan hij zakjes voer heeft
hangen. ‘Kijk’, wijst hij enthousiast: ‘Een Vlaamse gaai! Ik zag net
dat die een doppinda met schil en
al naar binnen werkte. Dat had ik
nog niet eerder gezien.’ Adri vertelt over de verschuiving in de
omzet van de bloembollen richting het wintervoer. ‘De jongere
generatie is niet meer zo van het
planten van tulpen of narcissen in
de tuin. Jong en oud vinden het
wél heel leuk om vogeltjes te zien
in de tuin.’
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Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Adri Beerepoot beschikt bij Interpack
over liefst 7.000 m bebouwd
oppervlak.. Foto: KD/De Andijker
Aantrekkelijke
prijzen,
tot half april. Augustus is de top- teurs en exporteurs van bloem- De producten worden door mijn
snel en gemakkelijk!
maand. Dan is er een enorme bollen. Zij bepalen hoeveel bollen klanten verkocht aan supermark2

aanvoer van bloembollen. Die er in een zakje gaan. De meeste
slaan we hier ter plekkeW
op.!We machines in de verpakkingsbranU
E
I vervolgens che sorteren op gewicht; wij hebverpakken de N
bollen
in folie met daarin luchtgaten om ben hier machines die de aantalhet product vers te houden. In- len kunnen tellen. Natuurlijk zijn
terpack is een Nieuwe
tussenschakel.
de bollen
daarvoor
wel op
webshop
met alles
op het algebied
Mijn opdrachtgevers zijn
imporsoort
en
op
grootte
gesorteerd.
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,

ten en tuincentra. Als je zoiets
koopt, is de kans heel groot dat
het hier in Andijk is verpakt.’

FIETSWERELD
CADEAUBON
Duizend ton pinda’s

snel en gemakkelijk!

Interpack verwerkt jaarlijks ook
duizend ton pinda’s, van diverse

Vijf mensen in vaste dienst
Interpack heeft vijf mensen in
vaste dienst. ‘Afhankelijk van de
drukte huur ik uitzendkrachten
in.’ Zelf houdt Adri zich bezig
met de verkoop, het klantcontact
en de administratie. ‘De boekhouding heb ik uitbesteed. Ik heb
een bedrijfsleider die ook de orderbegeleiding regelt. Ik denk erover om nog een administratieve
kracht aan te trekken. Want zo nu
en dan loopt het qua werk wat uit
de hand en kom ik wel erg laat
thuis’, lacht hij.

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team: voor snelle
De
2wielerwacht
André, en
Carina,
Dirk-Jan reparaties
en Martijn. met
vakkundige
gratist.w.v.
haal- en brengservice.

€10,-

bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!

Erik Kort

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

e-bike, fietsen
en reparaties!

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies
André van Duin Tweewielers
20
Tweewielers

André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar

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

Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Acupunctuur RADTS

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:5

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Ondernemen in Andijk!
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De Andijker

Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie
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Speelgoed

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

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

Toys & More
www.toysenmore.nl • 06-30255550

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

H O V E NOefentherapie
I E R S B E D R•IGed.
J F Laanweg 43, 1619PB Andijk
Koopman
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Accu’s

Garage

Administratie

Hovenier

Architectenbureau

Kantoormeubelen

Autoschade

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Kindercoaching

Nagelstyliste/Pedicure

Bloemen

Natuur

Brood en Banket

Oefentherapie

CV Monteur

Podologie

Dorpshuis

Schilder- Glas- en behangwerk

Fietsenwinkel

Maarten,

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Schoonheidssalon

Fysiotherapie

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
Huidverbetering
• Handelsweg
33e, Andijk
-een sterLNC
of zoiets
met daarin het nummer
243
Zondag
Tel.
1414
8 •onze
www.salonlnc.nl
-Tuin aanleggen
of 06-373
restylen?
Bezoek
stand en pak extra beursvoordeel!

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
Maandag
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

.HUPLV
Gr
Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

()'(7!94/2/3)%

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Voetreflexologie
Witgoed
Yoga

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

Feestje of iets
08 sep Leny & Louis 10 nov
te vieren?
20 aug
07 okt

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

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

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van

•

•

Trekkers en werktuigen

Kapsalon

Autoschade

20 aug

Therapie op maat

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

BOKBIERMIDDAG

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

Receptie afscheid van
Dat
kan
in Sarto
08
sep
10
Leny
& Louis
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info
Van 19.00 tot 21.00 uur

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Marco van der Lee

info@sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Hairstyling Sabine
bestaat 1 jaar!

Tuin aanleggen of restylen?

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

✿ 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

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m

hairstyling

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

Voor meer info gaat u naar:

Actie alleen geldig in de maand november.

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

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

solarfabriek.nl
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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

Cognitieve Fitness,
train je lijf én je brein

De Andijker

Wist u dat...
... Bert Bakker maandag 27
november 65 jaar wordt?
En.. dat hij geen Facebook

info@andijker.nl

Pagina 6

Sinterklaas bij gymvereniging VVW

Sinterklaas is weer in het land.
Uiteraard vieren we dit feest ook
op de gym. Voor groep 1 t/m 4 is
dat volgende week op vrijdag 1
december. Dus kom verkleed als
zwarte Piet (nog niet schminken)
en natuurlijk mag je altijd een tekening maken voor Piet. Leuke

foto’s kunnen op onze facebookpagina worden geplaatst. Verder
vindt aankomend weekend het
leuke trainingsweekend voor de
selectie meiden weer plaats. Met
dank aan onze sponsor Monod
Schilders die dit mogelijk maakt.
Meiden veel plezier.

heeft. Als u hem toch wilt feliciteren, u een kaartje kunt sturen naar Klamptweid 108?

... berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
geplaatst worden?

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair

... de Erwtensoep van Mariska
weer erg lekker is?

... de kerstwensen op
woensdag 20 december

• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Samenwerking jachthavens

geplaatst worden?

Trainers in opleiding Rosan Ootes & Esmeralda Klok van
Team Sportservice. Foto aangeleverd.
U wilt uw lichaam en hersenen
toch ook fit houden? Doe mee
met de (bewezen effectieve) cursus Cognitieve Fitness! Uit onderzoek blijkt dat bewegen een
gunstige invloed heeft op uw
hersenen. Bewegen zorgt voor de
aanmaak van nieuwe hersencellen en het stimuleert het aantal
verbindingen tussen hersencellen.
Team Sportservice biedt een cursus van 15 lessen cognitieve fitness. Hierin wordt fysieke inspanning gecombineerd met intellectuele uitdaging en bewuste
ontspanning. De cursus wordt
onder andere ingezet als een preventieve aanpak in de strijd tegen
dementie en richt zich op het behoud en de verbetering van zowel
de fysieke als cognitieve fitheid.
De drie elementen van cognitieve fitness
Inspanning: Een combinatie van
spierversterkende oefeningen die
de hartslag en ademhaling verhogen. Dit heeft een positief effect
op de hartslag, bloeddruk, het
gewicht en onze stemming.
Uitdaging: We moeten onze hersenen prikkelen en stimuleren
om deze in goede staat te houden:
‘USE IT OR LOSE IT’. Cognitieve
fitness bevat uitdagende oefeningen gericht op geheugen, aandacht, concentratie, logica en
(ruimtelijk) inzicht.
Ontspanning: Stress is een vij-

and van de hersenen, het kan leiden tot afbraak van hersencellen.
Het element ontspanning maakt
gebruik van ademhalingstechnieken en mindfulness oefeningen.
Voor wie?
Iedereen uit de gemeente Medemblik die lichaam en denkvermogen wil prikkelen om fit en fris
te blijven. Met als doel een gezonder lichaam en gezondere
geest door het beperken en vertragen van functieverlies.
Kosten
15 lessen voor €45 euro. Inclusief
lesmateriaal & thuisopdrachten
Wanneer
15 januari 2018 tot 23 april 2018
Maandag: 10:30-12:00 Wognum:
De Bloesem, Conferencelaan 19
Donderdag
13:30-15:00
Wervershoof:
De Schoof, Kerkelaantje 1
De eerste modules starten in de
kernen Wognum & Wervershoof.
Maximaal 15 deelnemers per
cursus. U kunt zich ook al aanmelden voor de modules in de
kernen Medemblik & Midwoud,
deze starten medio 2018.
Meer info en aanmelden
Team Sportservice West-Friesland: 0229-287700 of rootes@
sportservicewestfriesland.nl
Mede mogelijk gemaakt door de
innovatieagenda van gemeente
Medemblik

... er op woensdag 27 december
geen Andijker verschijnt?

... je tijdens de Open Dag van
Out of Box 020 van zaterdag
een kop koffie kunt drinken in
de tram aan de Middenweg/
Horn?

Monica de Vast (r) van Jachthaven Andijk. Foto aangeleverd.
Tijdens de METS Tradeshow afgelopen week in Amsterdam hebben
Herkingen Marina en Jachthaven Andijk hun samenwerking voor het
nieuwe watersportseizoen aangekondigd.
Zoet & Zout
Twee jachthavens in verschillende vaargebieden maar met een vergelijkbaar
hoogwaardig voorzieningenniveau. Met
haventeams die hun uiterste beste doen
om het hun gasten naar de zin te maken,
hebben de handen in één geslagen om te
gaan samenwerken om nog meer waarde
te kunnen bieden richting hun gasten
voor het watersportseizoen 2018.
Jachthaven Andijk en Herkingen Marina
(gelegen in de Delta -Grevelingenmeer-)
hebben beide hele actieve ligplaatshouders die veelvuldig met hun boot op pad
gaan. Hoe leuk is het dan om tijdelijk een
ligplaats in een andere thuishaven aan te
kunnen bieden in een ander vaargebied.
In een jachthaven waar zij zich zeker
thuis zullen voelen.
Tot maximaal één maand kan er door de
ligplaatshouders uit beider jachthavens
een gratis ligplaats gereserveerd worden.
Herkingen Marina is onderdeel van het
Seven Sister’s samenwerkingsverband en
Jachthaven Andijk van de IJsselmeerhavens. Dit biedt fraaie mogelijkheden om 2
fraaie watersportgebieden te ontdekken.
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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

Zaterdag 25 november 19.00
uur: Christus Koning. Afsluiting
kerkelijk jaar.
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: pastor J. van
Dril.
Thema: “Onderscheidt u naar
Zijn voorbeeld”.
De collecte is voor bestrijding
van alle onkosten.
Van harte aanbevolen dank daarvoor.
Zondag 3 december 10.00 uur:
1e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met
Gemengd koor; voorganger: pastor A. Dekker.
Welkom in de vieringen.
*Met het feest van Christus Koning wordt het kerkelijk jaar afgesloten.
Daarna begint de Advent en zien
we uit naar het Kerstfeest.

AANLEVEREN
KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:

0228 - 59 36 05

De Andijker

Kerkdiensten, zondag 26 november
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, laatste zondag kerkelijk jaar
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur

Leesdienst

16.00 uur

Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Eeuwigheidzondag		
Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Peter Hays
R.K. Kerk, zaterdag 25 november
Bangert 6, Andijk
19.00 uur

Euch. pastor J. van Driel, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter, IK BEN 6
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jack Nugter

BAMM presenteert zich

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

© 2017 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag op afspraak

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

NOVEMBER

Vrijdag 24 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst, muzikale medewerking: de Wintertuin uit Schagen. Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zaterdag 25 november
• Open Dag, Out of the Box 020 & A bit of Phantasy, 13.00-16.00
uur, Middenweg 62 (Oude Huishoudschool)
• Jonathan Coughlan and the Good Folks bij Club Jazz & Pop
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
Zaterdag 9 december
• Only the sixties, aanvang 21.00 uur, Café pension ‘t Ankertje
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 Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 19 december
papier
Zaterdag
2, 16 & 30 december.
•Oud
KVG,
Sarto, 18.00
uur kerstavond
Dinsdag
december
•Plastic:
Vrouwen van
Nu, afd.12
Andijk
Oost, Dorpshuis 19.45 uur: KERSTRestafval:
Dinsdag
28
november
en vrijdag
29 december
AVOND, Broodmaaltijd en de heer Jaap
Saarloos
met muziek.
Gft:
overige
dinsdagen
Woensdag 20 december
Let op:van
Op adressen
plastic nog in zakken wordt
• Vrouwen
Nu Andijkwaar
Westhet
Kerstavond
opgehaald
zijn
de
data
als
volgt:
vrijdag20.00
15 december.
Een avond vol liedjes Karin Wildoër, Cultura,
uur
Kijk
voor
meer
informatie
op
hvcgroep.nl
Dinsdag 26 december , Tweede Kerstdag
• Koppelbiljarten Café Pension ‘t Ankertje, 14.00 uur, met als
hoofdprijs 2 x een Smartwatch
Vrijdag 29 december
• Koppelklaverjassen, Café Pension ’t Ankertje aanvang 19.30 uur
We nodigen u uit om zondag 26 de pauze wordt er een kopje kofNov. met ons te komen zingen.
U fie2018
of thee geschonken. De orgaJANUARI
kunt
luisteren
en meezingen met nisatie is door de Vrije Baptisten
Dinsdag
9 januari
de• liederen
van Johannes
de avond
Heer over
Gemeente
en het
VVNU Andijk
Oost - Een
de invloed
vanLeger
kleurdes
in jeHeils.
omgeving.
19.45 uur We zien naar u uit.
en vele
andereDorpshuis,
bekende liederen.
21 januari
ErZondag
is ook ruimte
voor2018
liederen op
•
MTB
Vooroevertocht,
40 km.,
start
9.00-9.30om
uur,19.00 uur en
verzoek. De begeleiding30isofmet
We
beginnen
VVW,
Theo
Koomenlaan
7
Wervershoof
accordeon en gitaar. We komen vanaf 18.30 uur staan de deuren
samen in het gebouw van het Le- voor u open. Voor meer info:
FEBRUARI
ger
des Heils
aan de Murillostraat 0228-524655 of 0228-522044
Vrijdag
9 februari
22• te
Bovenkarspel.
enjarig
in Jubileumconcert,
Een ieder is hartelijk welkom!
Andijks
GemengdVooraf
Koor, 70

Zingen op Verzoek

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

AGENDA
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Gereformeerde Kerk

tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

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

info@andijker.nl

Richard, Piet, Leon, Judith en André. Foto aangeleverd.
Terwijl de wereld om ons heen
snel veranderd, veranderen gemeenteraden en besturen maar
langzaam mee. Alle partijen
gaan, net als vier jaar terug, weer
heel veel beloven, maar vielen na
de verkiezingen meteen weer terug in hun oude stramien. Het ja
tenzij werd snel weer vergeten, en
betrouwbaarder zijn en menselijker worden gaat maar in kleine
stapjes vooruit. Nu ook anderen
zulke zaken ervaren en weten dat
zaken beter kunnen, zijn er voldoende lieden die BAMM zodanig willen steunen dat BAMM
daarmee weer klaar kan staan, en
klaar is voor de toekomst, waar ze
ook graag de bevolking bij wil
gaan betrekken. Meer zal u wekelijks in de Medemblikker krant
kunnen lezen nu we ons op de
gehele gemeente willen richten

maar onze roots ook zeker niet
willen veronachtzamen. Bekend
is dat alle zaken eindig zijn, ook
de positie van P. Groot, maar die
staat vooralsnog klaar om de kar
nu nog te trekken. De kandidaten
lijst kan zich tot eind januari nog
verder vullen, momenteel kunnen we 10 kandidaten op de lijst
plaatsen, in de ruim 100 dagen
die nog voor ons liggen hoort u
nog wel meer van ons. Nu presenteren we hierbij , 5 kandidaten
die de hogere regionen bevolken
op de lijst. V.l.n.r. Richard Adelaar, momenteel Medemblikker,
(maar heimwee naar Andijk) P.
Groot, Leon Arends, uit de
Noordkop in Andijk neergestreken (Wings of Change), integreert snel, Judith Berkhout (wie
kent haar niet?) en André Meester uit Wervershoof.

Gereformeerde Kerk, aanvang 20:00 uur
Dinsdag 13 februari
• VVNU Andijk Oost - Jaarvergadering met na de pauze uitvaartverzorging “Sharon”. Dorpshuis, 19.45 uur

Uw Kerstwens
in De Andijker
MAART

Woensdag 21 maart
• VVNU Andijk Oost - Gezamenlijke avond met afdeling West in
Dorpshuis
Cultura
Voor
de kerstuitgave
van De Andijker, die dit jaar uit-

komt op woensdag 20 december aanstaande, kunt u als
APRIL
vanouds weer uw zakelijke
en/of particuliere Kerst- en
Dinsdag
10 april plaatsen.
Nieuwjaarswens
• VVNU Andijk Oost - Palingroker Rekelhof over palingrokerij, met
proeverij.
Dorpshuis,wensen
19.45 uurgeldt: alle advertenties zijn
Voor
de zakelijke
120 mm breed x 80 mm hoog, de prijs is €45,- ex. btw.

MEI

Dinsdag
8 meiwensen:
Particuliere
•u VVNU
Andijk
Oost - Eendagsbestuur
organiseert
deze avond.
geeft aan welke
maat advertentie
u wenst
uur in dient te staan.
enDorpshuis,
de tekst19.45
die daar

Prijs advertentie A (5x5 cm) €10,SEPTEMBER
en advertentie B (10x5
cm) €17,Dinsdag 11 september
• Materiaal
VVNU Andijk
Oosttekst
- Kookworkshop
olv Annemieke
de Kroon.
en/of
mag (uiterlijk
11 december
a.s.)
Dorpshuis,
19.45
uur
aangeleverd worden op info@andijker.nl.

OKTOBER

Teksten voor de particuliere advertenties kunnen ook

Dinsdag 9 oktober
ingeleverd worden op Industrieweg 1, Andijk.
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een
beperking. Dorpshuis, 19.45 uur

NOVEMBER

2017 - week 47

0228 - 59 36 05

Toekomst
selectievoetbal
Sporting Andijk
Toekomst
selectievoetbal
Sporting

De Andijker

Andijk

info@andijker.nl
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25 NOVEM BER BOT M EUBELEN
I NTER I EUR ADVI E S DAG

Binnen Sporting Andijk wordt prestatievoetbal gespeeld door een zaterdag- en een zondagselectie.
De
SportingSporting
Andijk Voetbalcommissie
stelt voor
een keuze te maken tussen
prestatievoetbal
Binnen
Andijk wordt
prestatievoetbal
gespeeld
dooropeen zaterdag- en een zondagselectie.
zaterdag of zondag. Zie www.sportingandijk.nl voor de brief die de Voetbalcommissie hierover heeft
De Sporting Andijk Voetbalcommissie stelt voor een keuze te maken tussen prestatievoetbal op
geschreven.

zaterdag of zondag. Zie www.sportingandijk.nl voor de brief die de Voetbalcommissie hierover heeft

Iedereen die zich betrokken voelt bij de keuze 'zaterdag- of zondag prestatievoetbal' wordt
geschreven.
opgeroepen
de Voetbalcommissie van input te voorzien voor het maken van een zorgvuldige
afweging.

Hülsta advies dag

Zaterdag 25 november vanaf 11:00 - 17:00 uur
Iedereen
zichworden
betrokken
voelt
bijVoetbalcommissie'
de keuze 'zaterdagofHieronder
zondag prestatievoetbal'
wordt
Van
11 t/m 14 die
december
'Speeddates
met de
georganiseerd.
Op de Hülsta adviesdag zijn er voor u specialisten van
treft
u een aanmeldformulier.
Het idee is simpel: u krijgt
minutente
omvoorzien
de Voetbalcommissie
te maken van een zorgvuldige
opgeroepen
de Voetbalcommissie
vanvijfinput
voor het
Hülsta aanwezig in de showroom. U kunt met uw vragen
vertellen wat u belangrijk vindt. Waarmee moet volgens u rekening gehouden worden? Wat moet
of opmerkingen bij de specialisten terecht.
afweging.
beslist
niet worden vergeten? En waarom? U hoeft geen lid van Sporting Andijk te zijn om een date

te maken.

Van 11 t/m 14 december worden 'Speeddates met de Voetbalcommissie'
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

georganiseerd. Hieronder
treft u een aanmeldformulier. Het idee is simpel: u krijgt vijf minuten om de Voetbalcommissie te
Ja, ik date graag met de Voetbalcommissie op:
vertellen wat u belangrijk vindt. Waarmee moet volgens u rekening gehouden worden? Wat moet
Maandag 11 december
beslist
niet12worden
Dinsdag
december vergeten? En waarom? U hoeft geen lid van Sporting Andijk te zijn om een date
Woensdag 13 december
te maken.
Donderdag 14 december
Alle dates vinden plaats tussen 19.00 en 21.30 uur in de Sporting Andijk kantine.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Naam:

Ja, ik date graag met de Voetbalcommissie op:

Adres:

GRATIS: ‘Kleur in het interieur’ workshop

E-mailadres:Maandag

11 december
Dinsdag 12 december
Telefoonnummer:
Woensdag 13 december
Mail het ingevulde
formulier 14
vóórdecember
30 november 2017 naar secretaris@sportingandijk.nl of lever
Donderdag

Zaterdag 25 november vanaf 14:00 uur door Michelle Tijveleijn
Kleur in een ruimte
ruim is zeer bepalend. Tijdens deze workshop laten
we zien wat het effect is van kleuren en geven we u tips en tricks
over hoe u kleurcombinaties het beste kunt toepassen. Ook is er
genoeg ruimte om vragen te stellen en om uw eigen
‘kleurprobleem’ te bespreken.
Schrijf u alvast in, aanmelden kan via de website of info@bot.nl.

het in op Kleingouw 87.

✁ ✁ ✁ ✁ ✁ ✁

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
Alle dates vinden plaats tussen 19.00 en 21.30 uur in de Sporting Andijk

Naam:

kantine.
ZONDAG 26 NOVEMBER KOOPZONDAG!
Hof van Hoorn
Dr C.J.K. van Aalstweg 8b
1625 NV Hoorn
Tel: 0229 266 639
info@bot.nl
www.bot.nl

Adres:

Samen spelen,
E-mailadres:
leren & ontdekken

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.00 - 17.30
09.30 - 17.30
09.30 - 17.30
09.30 - 21.00
09.30 - 17.30
09.30 - 17.00

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

op onze peuterspeelgroep in
Telefoonnummer:
basisschool De Piramide

Op dinsdag 14 november kwam de heer
Jan Odolphi bij de Vrouwen van Nu vertellen over autisme.

met deze kinderen bezig te zijn leerde hij
een beetje autistisch denken en kon daardoor nog beter helpen.

Toen hij 5 jaar daarna op een school voor
speciaal onderwijs in Schagen werkte, had
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
.
hij een jongen in de klas die anders was als
de rest. Er kon niet precies vastgesteld
Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000
worden wat er gedaan kon worden om ook
hem onderwijs te laten volgen. Pas 10 jaar
later werd de term autisme gebruikt.

structuur, duidelijke afspraken, het herhalen in steeds dezelfde volgorde van de taken die ze moeten doen. Maak geen opmerkingen met dubbele betekenis, want
veel woorden vatten ze letterlijk op.

Mail het ingevulde formulier vóór 30ebnovember
2017 naar secretaris@sportingandijk.nl of lever
n
Wij h be
In 1972 studeerde hij af als onderwijzer. Kinderen met autisme zijn gebaat bij
het in op Kleingouw 87.
plekjes
vrij!

Staartmezen

Ze lijken erg op bolletjes met een lange
staart en zwarte kraaloogjes. Deze vogeltjes struinen in familieverband de bossages af op zoek naar insecten en ongewervelde dieren. Ze zijn zeer onrustig in
gedrag. Op het voormalige Asonia terrein was een groep van vijftien druk aan
het zoeken tot één met een wel heel witte
kop mijn aandacht trok. Hier verscheen
een ondersoort caudatus die voor komen in N- en O-Europa genaamd een
witkoppige staartmees voor mijn lens.
Dat was een leuke treffer om die zo te
kunnen vastleggen. Douwe Greydanus

De witkoppige staartmees.

Juiste uitslag Fietsencontrole Basisscholen
Aantal fietsen Fout Goed
2016 goed
2017 goed
Bangertschool		
46		 5		41		 81%		 89%
Piramideschool		 42		
20		
22		80%		55%
Idenburgschool		
41		 9		32		 75%		 78%
Kuyperschool		
59		 19		 30		 68%		 59%
Alle scholen		 180		
55		
125		75%		69%
Coördinator fietsenkeuring: Dhr. M. de Graaf,
met dank aan de vier basisscholen.
V.V.Ned. afdeling Andijk, e-Mail: vvnafdelingandijk@ziggo.nl			
Dhr. P. Derix, Mevr. M. Spruijt

Autisme is een stoornis op gebied van informatieverwerking. “Normale” mensen
filteren veel weg, autisten niet zodat het
vol in hun hoofd wordt en dat “ontploft”in
afwijkend gedrag.
De oorzaken kunnen zijn: erfelijke factoren, complicaties tijdens zwangerschap of
geboorte, infectieziekte op jonge leeftijd.
Dat het tegenwoordig meer geconstateerd
wordt is geen “modeverschijnsel”, maar
door de veranderende maatschappij zijn er
meer prikkels.

Op school is een kringgesprek moeilijk en
samenwerken geeft vaak problemen.
Er zijn nog twee andere vormen van autisme: Asperger en PDD NOS. Asperger
heeft naast de autistische kenmerken ook
als kenmerk veel volwassen taalgebruik.
PDD NOS heeft de autistische kenmerken,
maar niet genoeg om de exacte diagnose te
stellen.
Door zijn lezing met praktijkvoorbeelden,
die soms grappig waren, te verlevendigen
bleef de heer Odophi de aandacht goed
vasthouden en hadden we een interessante, leerzame avond.

De heer Odolphi ontwikkelde een leerplan
om deze kinderen te helpen. Door veel

Onze volgende avond is kerstavond op 19
december. GDD

De zaaigids 2018 ligt voor u klaar in de winkel!
Cadeautip
van de Sint:
Geef een
cadeaubon!
Bezoek en
like ons op:

