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Vele hoofden draaien even om 
als de bijzondere combinatie 
van Ruud en Joke Schouw pas-
seert. De enorme trike die 
Ruud bestuurt en waar Joke een 
luxe bijrijders plek heeft is al 
opvallend. Maar de kleine 
blauw-zwarte caravan maakt 
het tot een bezienswaardige 
combinatie.

“We gaan nu op pad naar een 
meeting waar veel meer trike-
liefhebbers elkaar ontmoeten. 
Dan naar een boerderijcamping 
en door naar een bevriende trike-
rijder waar veel trikerijders bij-
een komen. Vervolgens naar een 
andere minicamping, door naar 
onze dochter in Antwerpen, weer 
naar een ander trike treffen om 

vervolgens weer huiswaarts te 
gaan,” vertelt Ruud over de plan-
nen van deze reis. 
“We genieten elke keer van de 
tochten en het verblijf op mooie 
plekjes en keren dan weer terug 
naar onze mooie vaste stek in 
Andijk,”  vult Joke aan. “Om met-
een weer nieuwe ritten te beden-
ken!”

Ruud en Joke Schouw keren steeds terug naar Andijk. Foto: Koos Dol

Ruud en Joke trekken erop uit met de trike

Het spinnenwiel draait en draait 
maar rond, in een gestaag tempo 
onder leiding van een rustig trap-
pende voet van Ina Sijm. “Van 
begin tot eind maak ik alles het 
liefste zelf,” vertelt Ina. “Ik sta er 
het liefst bij als het schaap of de 
alpaca geschoren wordt, stop de 
vacht meteen in een zak en kruip 
direct achter het spinnenwiel om 
er een mooie draad van te spin-
nen.”

Tijdens de Schaapjesdag bij de 
molen van Medemblik is dat pre-
cies zoals het gaat. Ina is dan vaak 

aanwezig om mensen het hele 
proces te laten zien, van schaapje 
scheren tot aan een mooie trui of 
vest breien van de wol die van het 
spinnenwiel afkomt. 

Tijdrovend werkje
Op dit moment is Ina bezig met 
de vacht van een donker gekleur-

de Alpaca. De vacht komt van de 
dieren van Hoogendijk. “Het is 
heerlijke zachte wol, die een 
mooie fijne draad geeft. Eerst 
spin ik twee spoelen met een 
dunne draad. Die twee losse dra-
den twijn ik dan  tot een dubbele 
draad. En dan verkoop ik de wol 
los, of ik brei er wat moois van en 

verkoop dan het eindproduct.” 
Over het maken van de dunnen 
draad doet Ina ongeveer 8 uur en 
dat dus twee maal. Daarna duurt 
het twijnen ook nog zeker 3-4 
uur. Al met al een arbeidsinten-
sief werkje. 

Spinnenwiel
De moeder van Ina had een spin-
nenwiel en eigenlijk wilde Ina dat 
ook graag leren. Moeder had een 
elektrisch aangedreven wiel, Ina 
trapt zelf met de voet de juiste 
cadans. “Ik speel al jaren orgel, 

dus het gevoel in mijn voet van 
iets meer of minder gas geven is 
mij niet vreemd. Wat dat betreft 
had ik de slag dan ook snel te pak-
ken.” Er zijn veel verschillende 
soorten wol, de één is makkelijker 
te verwerken dan de ander. “Je 
kunt zelfs draad spinnen van de 
vacht van schapenwol, geiten- en 
hondenhaar. Zelfs poezenhaar is 
mijn wel eens aangeboden. Maar 
daar ben ik niet aan begonnen, ik 
wist niet of er interesse voor zou 
zijn. Of wat ik ervan moest ma-
ken. Want dat is uiteindelijk wel 
mijn doel. De spullen zoals sloffen 
en truien verkopen, zodat ik daar 
weer nieuwe wol van kan kopen.”

Orgel spel
Als Ina niet achter het spinnen-
wiel zit of bezig is met breien of 
haken, dan is zij regelmatig ach-
ter het orgel te vinden. “Ik speel al 
sinds mijn 13e jaar op het orgel. 
Dat doe ik onder andere bij de 
katholieke kerk tijdens de mis. 
Ook speel ik tijdens uitvaarten in 
Onderdijk, Wervershoof of An-
dijk. In het begin vond ik dat al-
lemaal doodeng. Vooral toen ik 
als 17 jarig meisje voor het eerst 
op het grote pijporgel in de kerk 
moest spelen. Maar inmiddels 
kan ik er erg van genieten. Verve-
len doe ik me zeker niet. Ik heb 
genoeg om handen.”

Voor de juiste cadans trapt Ina de spinnenwiel met de voet. Foto: Koos Dol.

Ina Sijm breit eigen spinsel tot mooie trui

Jeroen Vroegop fotografeerde de maan afgelopen vrijdag op de dijk 
nabij de vuurtoren.

Bloedmaan
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Abraham.....

De HEERE nu zei tegen 
Abram: Gaat uit uw land en 
uit uw familiekring en uit het 
huis van uw vader, naar het 
land dat Ik u wijzen zal. Gene-
sis 12:1.Als God Zich tot een 
mens richt om hem te roepen 
dan heeft Hij altijd zegenrijke 
bedoelingen. O, dat de mens 
dat toch erkende, hoe gewillig 
zou hij zijn ‘ja’ uitspreken op 
Gods bemoeienissen met 
hem. Voor Abraham kwam 
dit beslissende ogenblik ook. 
Wat moest hij doen? Waar-
schijnlijk ging hij tot dan toe 
ongestoord zijn weg. Hij was 
in goede omstandigheden, 
wat moest hem ertoe brengen 
nu alle banden te verbreken 
en een tot dan toe onbekende 
weg te betreden? Was God 
geloof-waardig genoeg om 
Hem met het oog op deze stap 
te kunnen vertrouwen? Dat 
zijn slechts natuurlijke over-
wegingen. Maar zolang er 
geen geloof is, weet men niet 
met welke God men te doen 
heeft en dat Deze alleen maar 
gedachten van liefde en van 
vrede heeft. Zijn zulke over-
wegingen ook in uw hart? 
Laat u dan bemoedigen door 
Abrahams geloofsgehoor-
zaam-heid, van wie geschre-
ven staat: “Aanschouw Abra-
ham, uw vader … . Want toen 
hij nog alleen was, riep Ik 
hem, Ik zegende hem, en 
maakte hem talrijk” (Jes. 
51:2). Abraham werd geen 
arme man toen hij de roep-
stem van God volgde. Volgt u 
de uitnodigende stem van het 
evangelie, dan zult u “rijk in 
God” worden; een niet ver-
moed bezit voor een mens in 
deze wereld zonder vrede; 
haar rijkdom brengt veelal 
bittere teleurstellingen. Daar-
om: kom en volg Jezus. Laat u 
niet weerhouden door vlese-
lijke banden, breek met de 
oude banden en vertrouw u 
toe aan Hem Die een ‘volheid 
van vrede’ voor u heeft bereid. 
Iedere stap is dan een stap van 
geloof want het verlangt af-
hankelijkheid van Hem Die 
het vertrouwen waard is. 
“Wat geen oog heeft gezien en 
geen oor heeft gehoord en in 
geen mensenhart is opgeko-
men, wat God bereid heeft 
voor hen die Hem liefhebben” 
(1 Kor. 2:9), dat kunt u van-
daag in Jezus verkrijgen. 
Daarom: neem een beslissing 
voor Hem! Elke dag van uw 
leven kan dé belangrijkste 
worden of zijn. U zult er nooit 
geen spijt van krijgen, maar 
wél een rust en vrede die alle 
verstand te boven gaat. Dan 
krijgt het leven een diepere 
zin en waarde van heden en 
toekomst! Dan worden u en ik 
reisgenoten op weg naar het 
hemels Jeruzalem (R.Mol)

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

Geldig in week 31 (30 juli - 4 augustus)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Kip Jambalaya 
met nasi

Meal Deal
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Meal Deal

Snijbonen stamppot 
met kipdijfilet

Geldig in week 32 (6 - 11 augustus )

500 gram 

€ 4,95

Overweldigend was de warme belangstelling  
na het overlijden van mijn lieve man,  
onze dappere vader en trotse opa

Jaap Beuling
Zoveel kaarten, bloemen en bezoek.

Het heeft ons goed gedaan, dat zoveel mensen zich 
zo betrokken voelden bij dit voor ons zo grote verlies

Wij zijn dankbaar voor alle steun, in welke vorm dan ook.

Marian Beuling- Brouwer

Annemiek 

Gerrit 

Mirjam en Peter  
Sanne en Mark, Rens, Yara

 Andijk, augustus 2018

Tijdens het zomeruitje van de 
55+ zwemgroepen was het maan-
dag 23 juli een gezellig samenzijn 
in De Zeehoek. 60 personen za-
gen een optreden van Wil Gorter 
met haar ontelbaar aantal hoeden 
en mutsen. Vervolgens werd er 
tussen 11.00 en 12.00 uur ont-
spannen gesport in het heerlijk 
verwarmde water. Deze sportieve 

ochtend werd afgesloten met een 
heerlijke en overdadige lunch.
 
Wilt u ook komen zwemmen/
sporten bij deze gezellige 55+ ac-
tiviteit? 
Voor meer informatie: 
www.zwembaddezeehoek.nl/
aquasport/aquafit-55 
0228-581672

Een gezellig samenzijn. Foto aangeleverd

55+ zwemgroepen

Medio mei ging in Medemblik de 
ENERGY BATTLE  van start. In 
deze wedstrijd gaan zeven sport-
verenigingen een jaar lang de 
strijd aan met hun energiever-
bruik.

Op maandag 16 juli kwamen de 
deelnemers bij elkaar om de eer-
ste tussentijdse resultaten te be-
spreken. En die resultaten zijn 
aansprekend, er is de afgelopen 
maanden al 11.500 kWh be-
spaard. Dat is ongeveer het jaar-

verbruik van drie huishoudens en 
dat terwijl de zomerstop al een 
tijdje aan de gang is. Deze eerste 
periode is gebruikt voor monito-
ring, nu weten de clubs hoe ze het 
meest effectief energie kunnen 
besparen. En dat zijn ze zeker van 
plan.
De deelnemende sportverenigin-
gen zijn Sporting Andijk, FC 
Medemblik, VV Opperdoes, VV 
Strandvogels, TV Wognum, TV 
Atlas en de Medemblikker Tennis 
Club.

Er is al 11.500 kWh bespaard. Foto aangeleverd

Eerste tussenstand bekend van 
de ENERGY BATTLE

Verhuisd per 1 augustus 2018

naar Goorsteeg 6, 6718TA  Ede

Joost en Nely Kos
Niels, Daan en Thomas

De gemeente heeft enige tijd ge-
leden een dringend verzoek ont-
vangen van Demian en Quinten 
Timmermans. Zij willen graag 
voetballen, maar alle plekken 
rondom hun huis zijn onbruik-
baar.  

In de Andijker hebben we mel-
ding kunnen doen van het aan-
bieden van vele handtekeningen 
aan wethouder Joset Fit. “Er zijn 
wel plekken in de buurt waar we 
zouden willen voetballen,” lieten 
de jongens haar toen weten. “Het 
veld wordt echter gebruikt om 
paarden te laten lopen, er vallen 
grote takken uit de bomen en  
vaak ligt er veel hondenpoep. Dat 
is niet fijn!”

Onderzoek en verbetering
Inmiddels heeft de gemeente ge-
reageerd dat zij in september on-
derzoek gaan doen om te kijken 
wat mogelijk is, naar aanleiding 
van de wensen van Quinten, De-
mian en vele andere jonge voet-

ballertjes. “We gaan onderzoeken 
hoe we het plein bij sporthal De 
Krimper en het veld bij Sarto 
kunnen opknappen,” zo laat de 
gemeente in een reactie weten. 
“Het worden weer goede voetbal-
plekken. Op het kunstgrasveld bij 
Asonia worden doelen geplaatst, 
waardoor ook op die plek weer 
door de jeugd kan worden ge-
voetbald,” zo schrijft Marc Meen-
dering Senior Beleidsmedewer-
ker beheer, onderhoud, verkeer 
en vervoer.

Goed start van vakantie
De reactie van Quinten en De-
mian is een enthousiaste. De va-
kantie is net begonnen en na de 
zomervakantie is de maand sep-
tember al flink dichterbij geko-
men. Ze moeten nog even geduld 
hebben, maar er worden plannen 
gesmeed. “Binnenkort kunnen 
we dus op verschillende plekken 
weer fijn voetballen. Daar hebben 
we nu al zin in!” aldus de voetbal-
lertjes.

De gemeente gaat diverse 
voetbalplekken verbeteren.

Nieuws of tips?
mail naar info@andijker.nl!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 31 Pagina 2



Andrea van Langen

MIJN NIEUWE PARTNER IS GESCHEIDEN EN HEEFT 
KINDEREN WAARVOOR HIJ ALIMENTATIE BETAALT. ALS 
WIJ GAAN SAMENWONEN OF TROUWEN, HEEFT DIT 

DAN GEVOLGEN VOOR ONS?
In Nederland zijn steeds meer samengestelde gezinnen. Hoe 
zit het met de onderhoudsplicht voor stiefouders? Het is niet 
altijd zo dat het samenwonen gevolgen heeft voor de hoogte 
van de kinderalimentatie. Dit heeft te maken met de behoefte 
van de kinderen zoals deze is vastgesteld op het moment 
van de scheiding. Door het opnieuw gaan samenwonen wordt 
de draagkracht van degene die de kinderalimentatie betaalt 
hoger, omdat de nieuwe partner meebetaalt aan de woonlasten. 
Alleen als er eerst onvoldoende draagkracht was om het volledige 
bedrag aan kinderalimentatie te betalen is er reden om de kinder-
alimentatie te herzien. Als de alimentatieplichtige al zijn volledige 
aandeel in de kosten van de kinderen betaalt, dan is er geen reden 
om de kinderalimentatie te herberekenen. In geval van een nieuw 
huwelijk, ontstaat de zogenaamde stiefouderverplichting. Hierdoor 
kan mogelijk de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen. Een stief-
ouder is gedurende zijn/haar huwelijk of geregistreerd partnerschap 
verplicht om te voorzien in het levensonderhoud van de kinderen 
die tot het gezin behoren. Een ongehuwde partner van een ouder 
wordt dus niet als stiefouder aangemerkt. Zolang men samenwoont 
zullen er dus geen zorg- of onderhoudsverplichtingen voor de niet-
ouder van de kinderen zijn. Dergelijke verplichtingen bestaan slechts 
voor zover de stiefkinderen binnen het huwelijk of partnerschap tot 
het gezin behoren. Hiermee wordt bedoeld dat de kinderen hoofd-
zakelijk bij de stiefouder of ouder van de kinderen in huis wonen. Er 
bestaat dus geen zorgplicht voor de stiefouder als de kinderen van 
zijn of haar partner bijvoorbeeld twee weekenden per maand bij hen 
zijn en de helft van de vakanties.

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijk leefsfeer, stel uw vragen 
dan aan de notaris, wij helpen u graag of verwijzen u door naar 
de juiste deskundige. 

Meer informatie? Lees onze gratis 
nieuwsbrief, abonnent via www.
mantelovertoom.nl

Mantel&Overtoom Notarissen en 
Mediators – Andijk 0228-592224 
– Benningbroek 0229-591264

Veilige Polderwegen
Verschillende kruispunten 
in polder Het Grootslag 

behoren tot de gevaarlijkste 
kruispunten in de gemeente 
en enkele zelfs daarbuiten. 

Iedereen in Andijk kent 
wel iemand die daar een 
(bijna) aanrijding heeft 

gehad. De wegen zijn van 
het Hoogheemraadschap 
(HHNK), zij hebben de 

afgelopen periode onderzocht 
hoe de wegen veiliger kon-
den worden. Daarvoor zijn 

bijeenkomsten georganiseerd 
om bewoners, bedrijven en 
andere belangstellenden de 

kans te geven om mee te 
denken. Bijvoorbeeld in het 

Fortuin in Wervershoof, 
waar ik velen van u heb 

mogen ontmoeten. Daarnaast 
is er een enquête uitgezet 
onder weggebruikers. Van 

de uitkomsten is een analyse 
gemaakt waarbij onder ande-
re de gemeente Medemblik, 

fietsersbond, LTO en de poli-
tie zijn betrokken.

Inmiddels is er een plan 
gemaakt met daarin een 

groot aantal maatregelen om 
de wegen veiliger te maken, 

zo komt er op het kruis-
punt met de Kadijkweg ook 
een plateau, wordt er groot 

onderhoud uitgevoerd ook op 
de fietsstroken, zullen de ber-
men vaker worden gemaaid 
voor beter zicht en komt er 

extra bebording. 
Als de maatregelen zijn door-
gevoerd zullen de gemeente 
en het Hoogheemraadschap 
onderzoeken of deze straks 

niet tot gevolg zullen hebben 
dat er meer zwaar verkeer 
door het dorp rijdt. Verder 

wordt onderzocht of de maat-
regelen afdoende zijn of dat 
er zwaardere maatregelen 

moeten worden ingezet. De 
eerste resultaten van het 
plateau op het kruispunt 

Veenakkers-Driehuizen zijn 
in ieder geval bemoedigend. 
Doel is een afname van het 
aantal ongevallen met ten-

minste 50%. 
Wat de gemeente betreft 
is dat slechts het begin. 

Verkeersveiligheid voor onze 
inwoners is immers één van 

onze speerpunten. Daar kun-
nen wij het nodige aan doen 
maar dat vraagt ook wat van 
u. Mocht u nog op vakantie 
gaan: rijd voorzichtig! Wij 
zien u graag weer veilig en 

zongebruind terug. 
Andrea van Langen, 

wethouder.

 • 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

De Andijker publiceert re-
gelmatig de belevenissen van 

oud Andijker Jan Pijker. 

Irissen.
Toen ik al een paar jaar bij Jan 
Krul op de bouw werkte, kre-
gen we het over een nieuw 
soort irissen, waar volgens 
Krul geld mee te verdienen 
was.  Op de West Friese Flora 
in Bovenkarspel had hij dat 
voorjaar het soort gezien en 
het zag er veel belovend uit. Als 
ik daar nu eens een kilo of vijf 
pootgoed van kocht en dat op 
zijn land ging verbouwen. Hij 
rekende voor hoeveel het zou 
kunnen opleveren en het klonk 
me als muziek in de oren. Dus 
ik investeerde drie honderd 
gulden in die bollen en daar-
voor kreeg ik vijf kilo poot-
goed. Ik stopte dat in de grond, 
strooide er turfmolm over en 
dekte het af met stro. Daar lag 
drie honderd gulden, als dat 
maar goed ging……

Het volgende jaar zorgde Krul 
voor de verzorging en toen het 
op rooien aankwam hielpen we 
elkaar met een dichte porte-
monnee. De vorst had geen 
schade aangericht en de mui-
zen waren ver weg gebleven en 
mijn bollenarsenaal was ver-
dubbeld. Het kapitaal niet he-
lemaal, maar veel scheelde het 
niet en tijdens konkeltijd knik-
ten we elkaar in de veldersboet 
goedkeurend toe.

Dat ging een paar jaar zo door 
en ieder jaar verdubbelde het 
arsenaal en het kapitaal groei-
de ook gestaag en iedere herfst 
schreef ik op hoeveel kilo iris-
sen ik bezat en vermenigvul-
digde dat met de kiloprijs. 
Toch bleef het een eng idee om 
in de herfst alles maar weer in 
de grond te stoppen en af te 
wachten hoe de volgende zo-
mer de opbrengst zou zijn.

Toen ik 21 jaar werd was het uit 
met de bouwerij en ik verhuis-
de naar Groningen waar ik een 
baan kreeg als onderwijzer aan 
een twee-mans school. ( Ik was 
de tweede man ). Omdat ik op 
1 oktober begon met die baan, 
werkte ik die zomer nog op de 
bouw en verkocht die herfst 
mijn irissen. Ze leverden 2500 
gulden op, geld dat ik zorgvul-
dig op mijn spaarbankboekje 
van de giro zette.

Ik ging dus aan het werk op 
school en ik moet zeggen dat je 
in de zomer op de bouw meer 
verdiende dan bij het onder-
wijs. Maar toen ik het volgend 
voorjaar een auto ging kopen 
en de verkoper vroeg welke 
prijs ik in mijn hoofd had, zei ik 
heel stoer: Ik dacht zo’n 2500 
gulden. En je zag de man den-
ken: Verdienen ze zoveel bij het 
onderwijs…….? 

Maar zo kwam ik aan mijn eer-
ste auto.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

1 zwaluw maakt nog geen zomer, maar deze 5 jonge zwaluwen mis-
schien volgend jaar wel. Foto: G.P. Stavenuiter

1 zwaluw...

Kom zaterdag 4 augustus vogels 
kijken op de jaarlijkse vogelkijk-
dag bij de waterberging in Twisk. 
Deze prachtige locatie is heel ge-
schikt voor vogels om uit te rus-
ten en bij te tanken op hun tocht 
naar het zuiden. Bij goed weer 
kan je in de loop van de dag soms 
wel 70 verschillende soorten zien! 
Tussen grauwe ganzen, wilde 
eenden en kieviten gaan we met 
verrekijkers en telescopen op 
zoek naar minder alledaagse 
soorten. Er is kans op een kemp-
haan, bosruiter, groenpootruiter 
en krombekstrandloper. Bij de 
waterberging zijn ook regelmatig 
roofvogels te zien: buizerd, brui-
ne kiekendief, sperwer of toren-
valk.  Ook kinderen kunnen op 
deze dag op een leuke manier 

kennis maken met de wondere 
wereld van de vogels!  Deelname 
aan deze dag is gratis! Kom langs, 
er staan telescopen en vrijwilli-
gers voor je klaar!  

Wanneer: zaterdag 4 augustus 
2018 van 10.00 – 16.00 uur  

Locatie: Je rijdt vanaf Lambert-
schaag in oostelijke richting over 
de N239. Ga direct na de water-
berging rechtsaf de Noorderweg 
in. Na enkele honderden meters 
vind je aan je rechterhand het 
fietspad met parkeerplaats. Par-
keer hier je auto en volg het fiets-
pad tot je de activiteit vindt. Het 
ontmoetingspunt is het infobord 
bij het fietspad aan de zuidkant 
van het terrein.

Zaterdag 4 augustus vogelkijkdag. Foto Jan Zijp

 Vogelkijkdag bij de waterberging Twisk 
Vrijwilligers met telescopen staan voor je klaar!
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

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!

•   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) 
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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) 

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

Een wasmachine, een vaatwas-
ser, inbouwapparatuur of de 
stofzuiger. Allemaal apparaten 
die het leven gemakkelijker ma-
ken. Tenminste, dat zou zo moe-
ten zijn. “Dat lukt alleen als u 
de juiste machine voor uw huis-
houden heeft aangeschaft en als 
alles werkt zoals het hoort. Om 
te komen tot de juiste keus bij 
aanschaf van een nieuw product 
bent u bij Aqua Witgoedservice 
aan het juiste adres. 

Ook voor reparaties en vervanging 
van onderdelen aan uw huidige ma-
chine staan wij met onze vakkennis 
voor u klaar,” zo stelt het team van 
Aqua Witgoedservice eensgezind. 
“Wij verkopen niets dat we niet zelf 
kunnen reparereren. Wat we ook 
verkopen zijn losse onderdelen aan 
de klant die zelf repareren kan.”

Winkel en webshop
“Tegenwoordig kopen veel men-
sen hun producten via internet. 
Daar is niet zoveel mis mee, ook 
wij hebben een webshop. Toch 
kun je alleen met de juiste infor-
matie komen tot de juiste keus. 
Daarvoor is service en persoonlijk 
contact een heel belangrijk onder-
deel van de verkoop én van de re-
paratie,” legt Erik uit.  “Heeft u een 
groot huis met drempels, of een 
klein huis met een gladde vloer? 
Dat kan medebepalend zijn voor 
welke stofzuiger wij adviseren. 

Draait u veel wassen met hand-
doeken of gaat er juist maar af en 
toe een kleine portie delicate spul-
len in de trommel? Daarvoor zijn 
speciale programma’s op de was-
machine, mits u de juiste kiest.”

Nieuw kan, reparaties vaak ook
Of u kiest voor een reparatie of 
voor een nieuw product is een per-
soonlijke keus. Wij zijn er om u te 
adviseren. Vaak is reparatie heel 
goed mogelijk, dan kunnen wij u 
laten weten wat dat kost. Soms ra-
den we het af, omdat wij kunnen 

zien welke reparaties er binnenkort 
te verwachten zijn. Dan raden we 
een nieuwe machine aan. Maar 
uiteindelijk maakt u de keus. Het is 
tenslotte uw portemonee.” Aqua-
stop Witgoedservice levert voorde-
lig en snel, het product dat u kiest.

Telefoon of tablet defect?
Naast vriezers, koelkasten en al 
die andere handige apparaten in 
huis hebben heel veel mensen ook 
een smartphone of tablet. Ook 
daar kan iets mis mee zijn. “Repa-
raties aan deze apparaten (van de 

merken Samsung en Iphone) kunt 
u ook bij ons laten doen. Het re-
pareren kan meestal snel en dat is 
wat mensen graag hebben.”

Facebook volgen
U kunt ons volgen via onder an-
dere facebook. “Daar hebben wij 
regelmatig handige wastips of 
oude trucs staan die ook in deze 
modern tijd goed van pas komen. 
Ook als we een speciale actie 
hebben kunt u dat daar terug le-
zen. Naast de website, waar u ui-
teraard heel veel informative 

kunt terug vinden, is facebook 
een mooie aanvulling. Maar er 
gaat niks boven persoonlijk ad-
vies, dus dat blijven we er altijd 
bij doen vanuit de winkel.”

Kom langs voor informatie
Onze winkel vindt u achter win-
kelcentrum het Streekhof. Aqua-
stop Witgoedservice, De Tuin 
1A, 1611 KR Bovenkarspel. aqua-
stop@planet.nl, (0228) 51 22 85. 
Openingstijden vindt u op de 
website. Op afspraak is er zelfs 
nog meer mogelijk.

Aquastop Witgoedservice, echte service!

Erik, Astrid, Brian, Sebastiaan en Michael (niet op de foto) staan als team voor u klaar met advies, tips en service.
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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

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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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.
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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

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

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

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

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

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

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

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.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

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informatie: p.ligthart@andijker 

of 59 36 05



 
Wist u dat...
… 50+ van harte welkom zijn 

in de kapsalon van 
Sorghvliet?

... e veel afval ligt op de Voor-
oever en dat prullebakken geen 

overbodige luxe zouden zijn?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis in 
deze krant en ook on-line wor-

den geplaatst?

… Tessa Hoogendoorn 
5 augustus jarig is?

… de readactie nog op zoek is 
naar kermisfoto’s van Andijk, 
Bovenkarspel, Grootebroek en 

Lutjebroek?

Hof van Hoorn - Dr. C.J.K. van Aalstweg 8 Hoorn  •  Nes 162a Wervershoof  •  Omtaplein 7 Wieringerwerf  •  0228 854 013  •  Bekijk de gehele collectie op fi etsenstunt.nl

VAN 1699,- VAN 499,- VAN 379,- 

BATAVUS QUIP E-GO EXTRA 
CARGO - 300WH

SPARTA PICK-UP DELUXE 
F3E SMART

CORTINA 
U1 N3

PRO-USER FIETSEN-
DRAGER

VOOR VOOR VOOR VOOR

1325,- 2199,- 449,- 289,-

� Trendy Stadsfi ets
� Batavus Premium model
�  Verkrijgbaar in Lichtblauw Mat en 

Zwart Mat

� Elektrische Transportfi ets
� Smart e-bike met Track and Trace
�  Verkrijgbaar in Black Matte en 

Metal Blue

� Zeer geschikte schoolfi ets
� Incl. AXA Solid Plus slot
�  Verkrijgbaar in div. uitvoeringen

� Geschikt voor 2 fi etsen
� Gratis opbergtas
� Beste koop consumentenbond

KOM VOOR ALLE 
ZOMERDEALS 
LANGS IN ÉÉN VAN 
ONZE WINKELS!GRATIS PLUS SERVICE-

PAKKET t.w.v. € 59,95 
BIJ AANKOOP VAN 
EEN E-BIKE!

De koffi  e staat klaar!
Alle acties zijn geldig t/m 31-08-2018

9,2Onze klanten beoordelen ons met

ZOMERDEAL:
ZOMERDEAL:

ZOMERDEAL:
ZOMERDEAL:

ZOMERDEALS!

 ZOMERDEALS!
DIV. MODELLEN NU EXTRA VOORDELIG

ZOMERDEALS!
ZOMERDEALS!

OOK VOOR 
VAKKUNDIG 
ONDERHOUD 
EN REPARATIES! 

� Gratis Servicebeurt
� Service & Garantie aan huis
� 24 maanden Fabrieksgarantie

F3E SMART DRAGER

 Geschikt voor 2 fi etsen

PREMIUM
MODEL

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

***VERS VAN HET LAND***
Beste nieuwe Aardappelen.

Bildtstar, Sante en Eersteling
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

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

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

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

OPROEP BEZORGER:
we zijn op zoek naar een bezorger 
voor de Andijker in Wervershoof.

Heb je interesse? Mail: p.ligthart@andijker.nl

Fotokopieën
Printwerk

Ook voor advertenties, drukwerk, logo’s, reclame, enz.
Industrieweg 1, Andijk  •  info@dijkprint.nl  

  0228 - 59 36 05  •  www.dijkprint.nl

Met nog een week te gaan, is de organisatie 
van de Westfriese Waterweek Medemblik 
klaar voor de 11e editie. 10 t/m 12 augus-
tus staat er weer een klinkend programma 
aan de Oosterhaven in Medemblik. Met 
fotogenieke schepen, een smakelijk culi-
nair festijn, een sfeervol avondconcert, 
met vele unieke bezienswaardigheden, 
spannende wedstrijden en actie op en in 
het water voor iedereen!

Vertrouwde én nieuwe attracties 
Voor ‘Culinair aan de kade’ zijn de laatste 
kaarten nog beschikbaar bij de deelne-
mende restaurants. Op de nautische dag 
(zaterdag) kunt u als bezoeker kennisma-
ken met het lichtschip Texel, de Konink-
lijke Marine en de robuuste Kamper Kog-
ge. Nieuw zijn de Maori Waka en Haka, 
een uniek project van het Museum Vol-
kenkunde uit de Nieuw-Zeelandse cultuur, 
de coastal roeiwedstrijden, een ‘taxiver-

binding’ over water met Andijk, de Water-
politie, een aantal nieuwe infostands langs 
de Oosterhaven. Voor de jongsten is er 
opnieuw een heus waterspeelplein bij kas-
teel Radboud.

Concert en Drakenboten
Zaterdagavond kunt u weer genieten van 
het fameuze concert aan de Oosterhaven 
met zanger Marco Bakker en het Noord-
Hollands Jeugd Fanfare Orkest (NHJFO); 
dat wordt weer dringen op de kade en op 
het water rondom het ponton.

Op zondag 12 augustus strijden maar liefst 
20 Drakenboten in het water van de Oos-
terhaven - onder luide aanmoedigingen – 
voor de Drakenbootcup. 

In en langs de Oosterhaven haven nodigen 
de vele bezienswaardigheden en attracties 
uit tot een onvergetelijk bezoek aan de 
Westfriese Waterweek Medemblik.

Ga voor het complete programma 
naar www.waterweken.nl.

Kom in actie tijdens de Waterweek!
Vrijdag 10 augustus tot en met zondag 12 augustus

Gratis Watertaxi Andijk – Medemblik 
tijdens Waterweek Medemblik

Op 11 en 12 augustus kunt u gratis meevaren met de Watertaxi van 
Andijk naar Medemblik of van Medemblik naar Andijk. Een unieke 
kans om de Waterweken via het water te bezoeken.

Opstapplaats Andijk:   watersportwinkel Jachthaven Andijk
    Vertrek 10.00 – 11.00 – 12.00

Opstapplaats Medemblik:  Kop Oosterhaven 
    Vertrek: 15.00 – 16.00 – 17.00

Maximaal 12 personen per trip!

Reserveren via de Watersportwinkel Jachthaven Andijk 
(tel: 0228 – 59 3075) Foto: Fotografie-rg@live.nl
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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 5 augustus 10.00 uur: 

Eucharistieviering met samen-

zang; voorganger: pastor J. van 

Dril.

Thema: “Ik ben het Levende 

Brood.

De collecte is voor onze paro-

chiekerk.

Van harte aanbevolen en dank 

daarvoor.

Welkom in de viering.

*Vakantiegangers, thuisblijvers, 

werkenden en anderen: aange-

name temperaturen toegewenst.

Sterkte voor de zieken en hun 

verzorgenden.

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: Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, 
 Douwe Greydanus, 
 Olga de Boer

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

© 2018 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 
Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten Sorghvliet, zie publicaties. 
Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 4 juli t/m 8 september
• Expositie Marius van Dokkum en Rien Poortvliet, De Mantel, 

Hornpad 19

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.
Zondag 19 augustus 
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje, aanvang 12.00 uur
Maandag 20 Augustus 
• ‘t Eerste Deuntje met DJ Peter Manshaden en Hans Kaij die Pa-

ling en Poon rookt. Aanvang 11.55 uur, Café Pension’ t Ankertje
Vrijdag 31 augustus
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Zondag 9 september
• Literaire salon met Bert Wagendorp in de Serre van Cultura
• Fietssponsortocht: Hart voor Moldavië, Hoekweg 1, 14.00 uur
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem.
Zondag 16 september
• Viering 50 jarig KBO Andijk, Kerkdienst 10.00 uur, Receptie 11.00 

uur Sarto.
Woensdag 19 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Vanavond gaan we met Eugenie Herlaar 

naar de Baltische Staten. Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 21 september
• KBO, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, de band ZO WAS 

UT. Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 22 september
• “Soulsville” bij Club Jazz & Pop in Cultura
• Back2Sport, 13.30 - 16.00 uur, Raadhuisplein Wervershoof
Dinsdag 25 september   
• KVG, Minca’s  Kookkunst op maat, 20.00 uur, Sarto
Vrijdag 28 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 29 september 
• Rory Gallagher tribute bands: Sinnerboy (UK) en Brute Force & 

Ignorance (germany). Sarto

OKTOBER
Woensdag 3 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Vrijdag 12 oktober
• PCOB, Dorps� lm1957 o.l.v. Klaas Burger Dorpshuis Centrum 

14.30 uur
Dinsdag 16 oktober       
• KVG, Cabaret  “ Lief en Leed “, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 17 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu West, We laten ons vanavond verrassen door 

twee van onze leden. Cultura, 20.00 uur
 Zondag 21 oktober 
• Sarto:  “The Notband”  Aanvang 15.00 uur. Entree € 6,-
Vrijdag 26 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 28 oktober 
• Club Jazz & Pop, Cultura (Cultura Plus) 
Woensdag 31 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Zaterdag 3 november
• Westfriese avond met quiz  “praat je moers taal”, muziek en 

Westfriese humor in Cultura
Dinsdag 6 november
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Dinsdag 13  november 
• VVNU Andijk Oost - Workshop (kerst) olv Trudi Vroling. Dorps-

huis, 19.45 uur
• KVG, BINGO  ( zelf een prijsje meenemen van 3 euro)  , 20.00 uur, 

Sarto
Woensdag 14 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 21 november
• Vrouwen van Nu West, St. Mee  &  de Wering o.a. vrijwilligers, 

mantelzorgondersteuning, respijtzorg. Bernadette Vonk vertelt 
ons hier alles over. Cultura, 20.00 uur

Vrijdag 23 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met muziek van de 

Hr. Hans Westerlink, Dorpshuis Centrum 14.30 uur. Org. PCOB.
Woensdag 28 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.  
Vrijdag 30 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

Oud papier  Zaterdag 11-08, 25-08, 8-09, 22-09, 6-10, 
 20-10, 3-11, 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 07-08, 04-09, 02-10, 30-10, 27-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 24-08, 21-09,  

19-10, 16-11, 14-12. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
We moesten helaas verstek 
laten gaan en dat was logisch 
met deze extreme warmte was 
het biljarten echt te warm. 
Maar weer hopen dat het vol-
gende keer wat dragelijker is 
om onze kunsten te tonen op 
het groene vierkant. We hou-

den het dusk ort en we sluiten 
af met het gezegde: “Succes 
is niet het einde, fallen is niet 
fataal, het is de moed om door 
te gaan die telt.”
Sportgroeten 
van G.P. Grent
Aflevering 1165

Kerkdiensten, zondag 5 augustus

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. S. Alblas te Bedum

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur Ds. G. Heijkamp

16.30 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Dhr. Gertjan Kooiman
 Organist: Chris Kooiman

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Ricardo Noordeman

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, samenzang

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Jaap Oosterhuis.

Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Westfriese dienst Voorganger: Mw. I. Broekhuizen
 Muzikale Medewerking: Tiny Vlaar

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

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

Zelfs de thermometer van Ellie Bloemendaal  
vond het afgelopen week te warm!

Hittegolf

GEZOCHT!

GEZOCHT: interieur verzorg(st)er
Wij zijn op zoek naar een schoonmaker/

schoonmaakster die houdt van aanpakken.

Minimaal 4 uur per week (kan meer worden). 
Voor het schoonmaken van kantines, toiletten, 

kantoren en/of woonhuizen.

Ben je geïnteresseerd en wil je een centje 
bijverdienen? 

Neem dan contact op met Barry Hoogendoorn, 
schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Langs de Hoekweg gezien. Paard met veulen. Foto: Koos Dol

In de Weelen wordt een deel van de zieke 
Essen weggehaald. Ze vormen een potenti-
eel gevaar voor bezoekers en passanten. 
Het voetpad tussen Driehuizen en de Ka-
dijkweg wordt tijdens de werkzaamheden 
tijdelijk afgesloten. Deze werkzaamheden 
starten vanaf 13 augustus 2018. De ver-
wachting is dat de werkzaamheden zonder 
tegenslag binnen twee weken is afgerond.
 
Essentaksterfte 
Sinds een aantal jaren heerst er een nieuwe 
ziekte onder de essen in Nederland: de es-
sentaksterfte   Deze wordt veroorzaakt 
door een schimmel die de boom aantast en 
uiteindelijk vernietigd. In de Weelen en de 
Grote en Kleine Vliet staan redelijk veel 
Essen. Bijna alle Essen zijn aangetast en 
gaan het op een enkeling na het uiteinde-
lijk niet overleven. Voor de (verkeers-)vei-
ligheid van bezoekers en passanten langs 
de bossen wordt een deel van de Essen 
weggehaald. Hopelijk kunnen we zo veel 
mogelijk Essen in de bosvakken laten staan 
zo lang ze geen gevaar vormen. Hiermee 
behouden we zo veel mogelijk het boskli-
maat.
 
Hinder 
We beginnen met het rood gearceerde 

stuk dat is aangegeven in de afbeelding. 
Dit bosvak wordt in zijn geheel wegge-
haald.
 
De andere gebieden met Essen wordt nog 
goed bekeken of alle essen weg moeten. 
Als bezoeker van de Weelen kunt u hinder 
van de werkzaamheden ondervinden. Er 
wordt met zwaar materieel gewerkt. Paden 
zijn tijdelijk minder goed toegankelijk. Dit 
wordt ter plekke aangegeven.
 
Zorgvuldig werken 
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig met 
vakmanschap en met oog voor plant en 
dier. Dat betekent dat voor aanvang van de 
werkzaamheden wordt bekeken of er bij-
voorbeeld broedbomen van roofvogels, 
holle bomen met nesten of verblijfplaatsen 
van vleermuizen of bijzondere planten 
aanwezig zijn in het werkgebied. Als die er 
zijn, worden er maatregelen genomen om 
deze te beschermen. Staatsbosbeheer doet 
dat volgens de richtlijnen van de Gedrags-
code Bosbeheer en is FSC gecertificeerd. 
Een deel zal herplant worden. 
De Weelen heeft tijd nodig om van deze 
maatregelen te herstellen. Uiteindelijk 
wordt het een omgeving met veel boom-
soorten.

Foto aangeleverd

Deel van zieke Essen worden weggehaald in de Weelen.
Werkzaamheden starten 13 augustus 2018.

Zicht op het Buurtje en de Dijkweg vanaf de Molenweg. Foto: Koos Dol

Langs de weg...
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