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Zaterdag 25 augustus bijzonder evenement bij Schaaklust

Zeker er zijn meisjes en vrouwen die ook schaken, maar ze
zijn van oudsher in de minderheid. Bij Schaaklust in Andijk
had men in hun 85-jarig bestaan
nog nooit een vrouw of meisje
als lid. Jammer, want je hoeft
voor dit mooie spel echt niet
snel, groot of sterk te zijn, de
schaakstukken doen het zware
werk. Ze gaan dat nu aantonen
met de 16-jarige schaakster
Robin Duson uit Hoorn!

ZOMER INLOOP
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
OP AFSPRAAK

Mr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Wellicht uw woning
verkopen?
Bel ons voor het
j u i s t e advies!

Spelen op je eigen niveau
Eerst nog even een paar feiten.
Om te schaken is een besloten en
halfdonker zaaltje niet noodzakelijk. Op een schaakclub zitten niet
alleen oudere mannen en studiebollen. Het is niet zo dat je eerst
jaren moet studeren. Een schaakclub is niet ongezellig en je mag
best wat zeggen. Je speelt altijd
partijen op je eigen niveau, dus
je kunt als beginner ook winnen.
Op zaterdag 25 augustus wordt de
boel eens goed op zijn kop gezet.
Goed zichtbaar in de openlucht
schaken, op het overdekte terrasgedeelte van Dorpshuis Centrum
aan de Middenweg.

dag waarbij Robin Duson uit
Hoorn de simultaangeefster is.
Zij begon met schaken in groep
6. Inmiddels is ze Nederlands
kampioen in haar leeftijdsklasse
en in oktober neemt ze deel aan
het WK jeugd in Griekenland.

Simultaanmiddag
Dit wordt een simultaanmid-

Ze speelt deze middag gelijktijdig tegen maar liefst 15 tegen-

Volg ons op:

0228-592253
De zestienjarige Robin Duson komt naar Andijk. Foto aangeleverd
standers. Dat zijn merendeels de
clubleden van Schaaklust, met
wellicht een paar bijzondere gasten.

doen en kom ze aanmoedigen!
Oneerlijk, al die clubschakers
tegen één meisje die nog maar 5
jaar kan schaken? We zullen zien.

Locale spelers
Bij schaken kan van alles gebeuren en verrassingen zijn nooit
uitgesloten. Kom kijken hoe
onze locale spelers het hier gaan

Wilt u dit gratis schaakevenement volgen dan is jong en oud
daar welkom. De partijen worden
gespeeld tussen ongeveer 14.00
uur en 16.30 uur.

Heeft u nieuws?
Of een tip voor een leuk artikel?
Mail: info@andijker.nl of bel: 59 36 05

Mannenkorenconcert op 15 september a.s. in Andijk

Op vrijdag 15 september 2018
wordt er een mannenkorenconcert gehouden in de Geref. Kerk te
Andijk met een mannenkoor uit Urk
en een mannenkoor uit Katwijk.
Deze muzikale avond met koormuziek,
samenzang en instrumentale solo’s op
orgel en vleugel begint om 20.00 uur.
Het koor Urker Mannenkoor Eneas
zingt o.l.v. Hendrik van Veen en wordt
op orgel/vleugel begeleid door Hugo
van der Meij. Het koor Eben-Haëzer
zingt o.l.v. Hugo van der Meij en wordt
op orgel/vleugel begeleid door Hendrik
van Veen. Beide begeleiders zorgen ook
voor de instrumentale solo’s. Zij verzorgden al eerder een concert in Andijk
als duo onder de naam H & H.

Veen aangesteld als dirigent. Het repertoire bestaat uit bewerkingen van Psalmen,
geestelijke- en vaderlandse liederen. Ook
voor de toekomst liggen er nog veel plannen in het verschiet.

Mannenkoor Eneas, opgericht in 1997,
heeft sinds de start een sterke groei doorgemaakt. In 2004 maakte het koor een
concertreis naar Roemenië. Vanaf 2005
werd Hendrik van Veen organist/pianist
van Eneas. In 2011 werd Hendrik van

Het concert begint om 20.00 uur. Kaarten
zijn online à € 11,00 verkrijgbaar via www.
zingenenzo.com Aan de kerk aan de
Middenweg 4 kosten de kaarten € 12,50
kinderen t/m 11 jr. € 5,00 Vrij parkeren
naast de kerk.

Het befaamde Christelijk Mannenkoor
Eben Haëzer uit Katwijk zingt onder leiding van Hugo van der Meij – tevens
virtuoos op vleugel en orgel. Zij hebben eerder gezongen op Andijk en
komen op veler verzoek weer zingen!
Beiden musici zullen tijdens dit concert
ook van zich laten horen door instrumentale intermezzo’s en wie weet, ook
wel improvisaties. We zien er met grote
belangstelling naar uit en laten ons verrassen!

Het koor Eben-Haëzer Foto aangeleverd
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Orgelconcert in Wervershoof

Redactie: K. Gorter †
Verheugd delen wij u mede dat wij hopen te trouwen!

Lourens Visser & Margriet Staat
Wij willen Gods zegen vragen over ons huwelijk
D.V. 31 augustus 2018. Deze dienst wordt geleid door
ds. J. Staat in de Gereformeerde kerk van Andijk, Middenweg 4.
Er is muzikale begeleiding door
Dhr. M. Mans. Aanvang 14.00 uur.
Van 17.00-19.00 uur is er een receptie in
het Dorpshuis van Andijk, Sportlaan 1.
Wij nodigen u voor beide gelegenheden
van harte uit!
Na de bruiloft wonen wij, samen met Julian en Marit,
op: Piet Kistemakerstraat 25, 1619 DX Andijk

Langs de weg...
"Wat een lol." Het is triest dat
iemand de mooie plantenbakken in Andijk verwoest!

Industrieweg 1, Andijk • info@dijkprint.nl
0228 - 59 36 05 • www.dijkprint.nl

Vakantie…..
Welkom
thuis

Bloemetje nodig? Bel of app... 06 377 922 31
Ibislaan 18 Andijk
Wij bezorgen in heel Nederland.

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

Toen en nu
“Nadat God voorheen vele
malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had door
de profeten, heeft Hij in deze
laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.” (Hebreeën
1:1) Als we het eerste vers van
deze brief tot ons laten doordringen is het een voorrecht
dat in deze tijd te leven. De
brief begint niet met een afzender, wie de brief heeft geschreven is niet bekend. Maar
de brief begint wel met het
voorrecht van het ‘nu’ ten opzichte van het ‘toen’.Nu, in
deze laatste dagen heeft God
gesproken door de Zoon. Er
staat niet dat de Zoon heeft
gesproken, maar dat alles wat
de Zoon sprak en deed, de
spraak, de woorden, van God
waren. God spreekt tot jou
door de Zoon! Weet je, wij
zijn niet meer afhankelijk van
profeten en andere mensen
die ons Gods woorden doorgeven, maar wij geloven dat
de Zoon Zelf tot ons spreekt.
Door Zijn Woord heen,
spreekt de Zoon Zelf en de
Zoon heeft gesproken, in
woorden en in daden en vooral heeft Hij gesproken als
Priester. En zo duidelijk is het
voor de komst van Jezus nooit
geweest. Het woord dat de
schrijver gebruikt voor ‘in de
laatste dagen’ zijn woorden
die te maken hebben met de
eindtijd. De schrijver was zich
duidelijk bewust dat hij in de
eindtijd leefde. En in die eindtijd heeft God door de Zoon
gesproken. Tot aan het kruis
waar Hij riep: “Het is volbracht” en daarna zijn Zijn
Woorden elke dag door blijven klinken. De profeten dat
zijn alle mensen geweest die
door een openbaring wisten
wat ze moesten zeggen over
God en namens God. Maar nu
heeft God tegen ons door de
Zoon gesproken. Niet door
Zijn Zoon, maar door dè
Zoon. Er is maar ene Zoon
waardoor God spreekt. Jezus
is Zijn Naam. En door te luisteren en te kijken naar Jezus
horen we God niet langer
spreken in fragmenten, maar
horen we God spreken zoals
Hij werkelijk is. Je bent een
bevoorrecht mens dat je in
deze tijd mag leven. God
spreekt namelijk tot jou. En
juist deze brief, die niet altijd
eenvoudig is, laat de enorme
diepte zien van het lijden van
Jezus voor jou en mij! We
gaan eerbiedig genieten van
Gods spreken tot ons door de
Zoon. Gebed: Heere God,
dank U wel dat ik mag leven in
de tijd waarin U niet meer in
fragmenten spreekt, maar
waarin U door de Zoon volledig spreekt. Ik wil mij de komende weken openstellen
voor wat U wilt spreken door
de Zoon.

Foto aangeleverd
Op zondag 26 augustus verzorgen Marja en Tjeerd van der
Ploeg een orgelconcert in de Sint
Werenfriduskerk te Wervershoof. Zij spelen zowel vierhandig
als ieder ook een aantal solowerken. Het programma vermeld
muziek van o.m. Lachner, Widor,
Bunk, Liszt en Schubert.
Marja van der Ploeg heeft gestudeerd aan de Muziekpedagogische academie in Leeuwarden.
Haar hoofdvakken waren orgel en
kerkelijk orgelspel met als docenten Piet Post en Jan Jongepier. Ze
studeerde af met een aantekening
voor Franse romantiek. Vanaf
1987 is ze als cantor-organist
verbonden aan de protestantse
Bethelkerk gemeente te Amsterdam –Noord. Ze heeft diverse
composities op haar naam staan.
Van 2008 tot en met 2010 heeft
ze meegewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe liedboek
voor de Protestantse kerken in
Nederland. Naast concerteren
geeft ze veel pianolessen. Sinds
september 2013 is ze als dirigent
verbonden aan het dameskoor
Wijdewormer. Tevens is ze als

dirigent verbonden geweest aan
het projectkoor Middenbeemster.
Tjeerd van der Ploeg (1958) is
sinds 2002 titulair organist van
het fameuze Nicholson-orgel
(1882) in de St. Christoforuskerk te Schagen. Zijn concertrepertoire omvat vrijwel de gehele
breedte van de orgelliteratuur.
CD-opnamen met werken van
Herbert Howells (opgenomen in
Schagen en in het Engelse Selby
Abbey), maar ook van Charles
Tournemire (opgenomen in
Douai, Cambrai en Parijs) kregen
een hoge waardering van zowel
de nationale als de internationale
pers. Zijn laatste CD betreft een
opname van Bachs zogenaamde
Grote Orgelmis, gespeeld op het
historische Garrels-orgel van de
St. Nicolaaskerk in Purmerend.
Wegens zijn verdiensten voor de
Franse orgelliteratuur werd hem
de Zilveren Medaille van de Société Académique ‘Arts, Sciences et
Lettres’ te Parijs toegekend.
Het concert begint om 14.30.
Toegang: E 3,-- en deurcollecte.

GEZOCHT: enthousiaste en flexibele

chauffeur
voor dag en/of nachtarbeid in de agrarische sector
Ook zoeken wij:
Chauffeurs op oproepbasis voor door de week en
in de weekeinden
Wij vragen:
- Rijbewijs C / E
- Code 95
Wij bieden:
-Kleinschalig bedrijf
-Gezellige en sociale werksfeer
-Salariëring en arbeidsvoorwaarden volgens
CAO Transport en logistiek
- Ook deeltijd werk mogelijk
Je kunt je sollicitatie, vergezeld van je cv sturen naar:
De Wit Transport B.V., Geerling 4, 1611 BT Bovenkarspel
T.a.v. Rick Tensen, of per mail r.tensen@dewittransport.eu
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Heeft u al een levenstestament gemaakt?
Als u niet zelf regelt wie er bevoegd is om namens u zaken te regelen
en beslissingen te nemen in geval van uw (tijdelijke) wilsonbekwaamheid, dan is veelal een bewind via de kantonrechter onvermijdelijk.
Dit is te voorkomen door het opstellen van een levenstestament.
Tijdens de zomervakantie hebben we geen inloop, maar kunt
u wel een afspraak maken voor gratis half uur bespreking over
bovenstaande of andere juridische zaken. Andijk 0228-592224 en
Benningbroek 0229-591264.

www.andijker.nl

winnares van de Voice of Holland en Maestro

ZATERDAG 6 OKTOBER ‘18
SPORTHAL DE KLAMP
KLAMPTWEID 70, ANDIJK
AANVANG: 20.00 UUR
ZAAL OPEN: 19.30 UUR
VOORVERKOOP
www. excelsior-andijk.nl
VRIENDEN:
€ 10,NORMAAL:
€ 12,50
AAN DE ZAAL: € 15,-

Afterparty met:
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KWF-collecteweek 2 t/m 8 september

HET GEBEURT ALTIJD BIJ DE BUREN,
MAAR DE BUREN HEBBEN OOK BUREN
Het gebeurt altijd bij een ander en we denken er liever niet over
na om iets te regelen voor als je dan zelf de buren blijkt te zijn. De
praktijk leert dat we vaak de zaken pas goed op papier gaan zetten
als vervelende dingen in het leven echt dicht bij komen. Zo ziet u
ons met grote regelmaat in een bejaardenhuis een verzorgingshuis
of het ziekenhuis rondlopen. Dat doen we dan vaak in het weekend
of in de avonduren. Het is vaak prettig voor de klant om in hun eigen
omgeving te blijven. Soms is er dusdanige haast dat er direct iemand
van kantoor moet komen. Dit is niet zo’n leuk onderwerp om over
te schrijven, maar het is eigenlijk wel een noodkreet aan iedereen
om toch belangrijke zaken op tijd te regelen.
Voor 2013 een testament gemaakt?
De laatste jaren zijn er veel wijzigingen geweest in verschillende
wetten die te maken hebben met erfbelasting en de eigen bijdrage
voor zorgkosten (wlz). Daarom is het van belang om uw testament
weer eens te laten controleren.

info@andijker.nl

Silva Visser
Zomer
Wat een mooie zomer zeg.
Zo droog hebben we het
nog nooit gehad en temperatuurrecords breken. Dat
je dan niet allemaal naar
het buitenland rijdt, in al
die files en ellende, is heel
logisch. En voor vermaak
hoeft dat ook niet. Wat
was het leuk in Medemblik
met de waterweken, maar
ook in Enkhuizen. Niet
alleen wij maar ook de
toeristen genoten volop.
En wat denken we van de
zwembaden. Nog nooit
zo’n goed seizoen gehad.
Afgelopen weekend was
er stoomsloepen weekend
bij het Stoommuseum.
Erg leuk en prachtige
techniek. Zoals we weleens zeggen: “toys voor
boys”. Maar ook ladies
genoten. Ik althans wel.
En dan te bedenken dat
dit allemaal mede door de
vele vrijwilligers tot stand
komt. Ook de mensen die
op pad gaan met mensen
met een beperking, die ook
ogenschijnlijk genieten. De
temperatuur daalt weer en
voor velen is dat een verademing. De temperatuur
van de vrijwilligers zie ik
niet dalen. Dat blijft en
dat is maar goed ook. Nu
nog het huttendorp en ook
daar lopen vele jongeren
als vrijwilliger rond om
onze kleintjes te helpen
bouwen en timmeren. Top
hoor!
Hier word je warm van.
Chapeau of anders gezegd:
hoedje en petje af.
Silva Visser
ChristenUnie
Christenunie.medemblik@
gmail.com

De collecteweek van KWF
Kankerbestrijding start dit jaar
op zondag 2 september. In deze
week gaan ruim 80.000 collectanten de straat op om zoveel
mogelijk geld op te halen voor
kankeronderzoek. In Andijk
lopen vele collectanten langs de
deuren. Elke euro die deze collectanten ophalen, draagt bij aan
onze missie: minder kanker, meer
genezing en een betere kwaliteit
van leven voor kankerpatiënten.
Zo brengen de collectanten en
gevers in deze grootste collecte
van Nederland de dag dichterbij
dat er niemand meer sterft aan
kanker. NPO Radio 2 doet verslag
van onze actie.
Kanker raakt ons allemaal
1 op de 3 mensen krijgt kanker,
daarmee raakt kanker ons allemaal. Iedere collectant loopt met
een eigen motivatie, zoals ook
iedereen met een speciale reden
iets in de collectebus doet.
Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enkele
feiten en cijfers over kanker:
- 1 op de 3 mensen krijgt ooit
kanker
- Jaarlijks overlijden ongeveer
45.000 mensen aan kanker
- Dankzij onderzoek is de
5-jaars overlevingskans
gestegen van 25% in 1949 tot

64% nu
- KWF financiert ongeveer 50%
van alle onderzoeksprojecten
in Nederland
- Per jaar zijn er circa 400 lopen
de onderzoeksprojecten, waar
aan circa 800 wetenschappers
fulltime werken
- Een onderzoek duurt
gemiddeld 4 jaar en kost
gemiddeld 500.000 euro
Samen komen we steeds dichterbij
Samen met miljoenen mensen dromen wij van een wereld
waarin niemand meer sterft
aan kanker. Wereldwijd werken
wetenschappers naar die dag toe.
Zo snel als zij kunnen. Zo snel
als wij hen in staat stellen. Help
daarom mee en geef tijdens de
collecteweek. De collectant van
KWF komt in de week van zondag 2 t/m 8 september bij u aan
de deur of u komt onze collectanten tegen in winkelcentra, op
drukke plekken in het stadshart
of bij evenementen. Elke collectant kan zich legitimeren en is
te herkennen aan het rood-witblauwe logo met de krab en aan
het Keurmerk van het Centraal
Bureau Fondsenwerving.
Collectant gemist? Dan kunt u
toch een bijdrage leveren door
online te doneren via kwf.nl/
doneer

Geef voor kankeronderzoek!
Art.210/2018KWF
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Collecteweek 2 t/m 8 september

Getuigen gezocht
Op 3 augustus om 6.45 uur j.l. is onze auto, een Renault
Laguna, ter hoogte van de Dijkweg 280 door een brommer
of scooter aangereden.
Op 17 augustus tussen 15.00 en 15.30 uur is de auto van
mijn ouders een grijze Mitsubishi Space Star op dezelfde
plek aangereden.
In beide gevallen zijn de daders
zonder enig bericht doorgereden.
Wij zijn op zoek naar getuigen die iets gezien hebben.
Getuigen kunnen ons mailen w.steen@quicknet.nl of bellen
0228 760033

Gevonden: bril
Gevonden op het fietspad
op de dijk, vlak bij afslag
Driehuizen.
Op te halen bij Albert Oost,
Not. Steenpoortestraat 21,
1619 CV Andijk
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Luisteren naar vleermuizen

Zaterdag 1 september organiseert
de Vleermuizenwerkgroep van
IVN West-Friesland een avondactiviteit ism het Landschap
Noord-Holland. Start om 18.30
uur bij het Egboetje. Liederik
15, 1678 JC Oostwoud, afslag
Hauwert. Volwassenen en oudere kinderen zijn welkom maar
graag vooraf aanmelden bij Ria
de Graaf op 06 40392703. Een
vrijwillige bijdrage is altijd welkom.
Vleermuis m/v zoekt geschikte
kast
Vleermuisdeskundige Carola van
den Tempel geeft voor de wandeling door het Egboetswater
een inleiding over de soorten en
leefwijze van deze nuttige insecteneters. Ze maken wel degelijk
geluid, maar je hoort ze niet.

Het zijn supersnelle vliegers in
de schemering. Dankzij een batdetector die een klikkend geluid
geeft is het toch hoorbaar voor
ons. Iedere vleermuis maakt een
ander geluid. Dat maakt het zo
bijzonder om op vleermuisjacht
te gaan. Ze zijn niet alleen te
horen maar ook te zien in de
kasten.
Het Egboetswater is een zeer succesvol gebied gebleken voor met
name de Ruige dwergvleermuis.
In 2013 zijn er 26 platte kasten
opgehangen in allerlei windrichtingen. Een hele klus voor de
vrijwilligers die de kasten controleren, want ze hangen minimaal
op 3 mtr. hoogte. Vleermuizen
kiezen graag de kast met de beste
klimaatomstandigheden voor die
periode.
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Activiteiten bij IVN

Bodembeestjes, te mooi om eng te zijn!
Zondag 2 september houdt gastecoloog en bodemonderzoeker Matty P. Berg een wandelcollege over
bodemdieren voor alle leeftijden in het Streekbos.
Start van deze gratis activiteit om 14.00 uur bij het
IVN in het Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a
Bovenkarspel.

Vleermuiskastcontrole. Foto aangeleverd
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Bodemleven: net zo rijk als tropisch regenwoud
Kronkelende wriemelaars zijn er genoeg in Het
Streekbos. Onder stenen of boomstronken leven
o.a. springstaarten, duizendpoten, miljoenpoten
en pissebedden naast elkaar. En wat we verder nog
tegenkomen, denk aan, salamanders, slakken of gallen. Ze houden van donkere, vochtige plekken met
rottende bladeren en schimmels. Daar zijn ze dol
op! Het lastige is dat er zoveel groepen en soorten
zijn, maar de verschillende groepen zullen worden
voorgesteld.
Pissebedden is een van meest algemene groep van
bodemdieren. Het zijn kreeftachtigen, net zoals
garnalen, kreeften en krabben. Er zijn ook veel
soorten die in het water leven. Al hebben hun naam
niet mee, het zijn erg interessant en nuttig dieren,

Pissebed. Foto: Theodoor Heijerman

want het zijn wereldwijd de opruimers van natuurlijk afval. In Afrika zijn er soorten die als chips
worden gegeten!

Plantsoenen met historie

In Enkhuizen staan een flink aantal indrukwekkende, opmerkelijke bomen in het Julianapark en het
Wilhelminaplantsoen, zoals Japanse vleugelnoot
en Moerascypres (zie foto). Er groeien bijzondere
heemplanten op de Openbare begraafplaats waar
enkele belangrijke personen liggen begraven die
van historische en culturele betekenis zijn voor
Enkhuizen.
Zondag 2 september kunnen volwassenen o.l.v.
IVN-gids Carla Moonen een rondwandeling maken
door de parken en de begraafplaats. Start om 14.00
uur op het Emmaplein bij de Openbare begraafplaats. In verband met de groepsgrootte is opgeven
vooraf noodzakelijk, bij voorkeur ’s avonds rond
19.00 uur op telefoon 0228 312770. Een vrijwillige
bijdrage voor IVN West-Friesland is welkom.
Vissershaven
Enkhuizen is rijk aan monumenten, niet alleen zijn
er bijzondere gebouwen en straten te bewonderen
maar ook op groengebied heeft het veel te bieden.
Het Julianapark en het Wilhelminaplantsoen zijn
historisch gezien net zo interessant.
De Zuiderzee die vroeger tegen de zeemuur klotste
(waar je langs kan lopen) is nu nog camping en het
park was eens een bedrijvige haven met haring en
ansjovis verwerkende bedrijvigheid. Ook was er
een bronsgieterij gevestigd.
Onder leiding van Carla Moonen, groendeskundige
én stadsgids van Oud Enkhuizen krijgen heden en
verleden tijdens de wandeling de aandacht die het
verdient!

Hier kan
uw advertentie
staan!
Informeer naar de
mogelijkheden.

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

p.ligthart@andijker.nl
Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Therapie op maat

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

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

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

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

Juwelier / Optiek

Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

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

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.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

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

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

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

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

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

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248
Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informatie: p.ligthart@andijker
of 59 36 05

Accu’s

Administratie
Autoschade
Autoschade
Bloemen

Brood en Banket
CV Monteur
Dorpshuis

Fietsenwinkel
Fysiotherapie

Garage

Hovenier

Kantoormeubelen
Kindercoaching
Oefentherapie
Podologie

Schilder- Glas- en behangwerk
Schoonheidssalon

Schoonmaakservice

Trekkers en werktuigen
Tuinproducten

Verhuizen
Vishandel

Voetreflexologie
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen
Bakker-Ontbijtkoek
Van €2,95 nu voor €2,00

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40

Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Krentenbollen
6 halen, 4 betalen
Suikerbrood
Van €2,50 nu voor €1,50

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Dé buitenspecialist in:
• Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
• Messcherpe prijzen!
• Duizenden meters voorraad in Andijk
• Enthousiast team
dat voor u klaarstaat en meedenkt!
Nieuw:
• IJzerwaren en tuingereedschap
(o.a. Woodies)
• Grind, Split & Zand
• Pergola’s en tuinschermen
Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Zwartgroen - Industrieweg 5 - Andijk
(0228) 74 81 23 - www.zwartgroen.nl
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Nachtvlinders bij de Witte Schuur

De Andijker

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
***VERS VAN HET LAND***
Beste nieuwe Aardappelen.
Bildtstar, Sante en Eersteling
Jan&Tineke van der Jagt
middenweg 39 tel 593245
Verkoopdag Hobbymaterialen
door Greet
zat. 1 sept. 10 - 16 uur
Dorpshuis centr.

Grote Beer. Foto aangeleverd
Enkhuizen, vrijdag 31 augustus:
Bij nachtvlinders denkt u misschien aan de feestende uitgaanders die van alcohol houdende
nectar genieten en zich tot de
kleine uurtjes van de dag met
elkaar bezig houden. Dit bedoelen we niet. Toch, het ’s avonds
om de nectar uit te gaan hebben
ze gemeen. De meeste nachtvlinders houden een zeer verborgen
leefwijze. Als het donker wordt
vliegen ze op zoek naar nectar en
een geschikte partner. Overdag
zitten ze in rust op bijv. een
boomstam, in kieren en onder
bladeren. Door hun schutkleuren
verdwijnen ze in de omgeving en
zo ontsnappen ze aan onze ogen
en ook aan de ogen van hongerige vogels en andere insecten
eters.
Het bestuderen van deze vlinders gebeurt dan ook ’s nachts.
Bij schemering wordt het doek
gespannen en de lamp gaat aan.
De vlinders komen er op af en ze
worden in schaaltjes verzameld,
gedetermineerd en geteld.
Sinds een aantal jaren is er een
fanatieke werkgroep die regelmatig ’s nacht actief is. Intussen
weten ze al meer dan 500 vlinders op naam te brengen.
Het bestuderen van de nachtvlinders in ons gebied is een rela-

tief jonge tak van sport. Het kost
je immers je nachtrust. Maar
opmerkelijk genoeg levert het de
meest prachtige waarnemingen
en verscheidenheid op. Als we in
ons (Oostelijke) West-Friesland
zo’n kleine 20tal dagvlinders kennen, staat de teller van dit jaar
al op 450 soorten nachtvlinders.
Zeer de moeite dus om deze
diergroep nader te bestuderen.
Misschien ontdekken we vanavond een nieuwe soort voor ons
gebied!
De vlinderwerkgroep van de
KNNV (vereniging voor veldbiologie) afd. Hoorn houdt zich
sinds enkele jaren bezig met de
inventarisatie van de nachtvlinders in de regio en intussen is
er veel ervaring en deskundigheid verworven. Op zaterdagavond 1 september komen zij
naar MEC De Witte Schuur. De
omgeving binnen het plantsoen
en de heemtuin biedt een uitzonderlijk goede plek voor vlinders. We hopen dat het weer
ook meewerkt. Belangstellenden
zijn van harte welkom. De ervaring leert dat de mooiste nachtvlinders pas na middernacht
gevangen worden. Bij slecht
weer wordt de avond verzet.
Aanmelding is niet noodzakelijk.
Iedereen is van harte welkom
vanaf 22.00 tot ongeveer 01.00

Wist u dat...

• Alarm- en telefooninstallaties

De expert Uijting focust zich op
het klimaatneutraal en circulair

cert Excelsior 125 jaar!

maandag 27 augustus in De Kapel,
aanvang 19.45 uur?

… berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
in deze krant en ook on-line
worden geplaatst?

nog steeds kunnen worden
ingezonden naar
info@andijker.nl?

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

De andere juryleden voor de
duurzame award zijn Gerko
Brouwer, grondstoffenmakelaar
van de gemeente Medemblik
en Jan Schouten (Jean le Jean
Catering) en winnaar van de
vorige editie van de Award.

koorrepetities start op

voor het grote jubileumcon-

Lutjebroek en Grootebroek

• Elektrische installaties

Ondernemers uit Medemblik
kunnen meedingen naar de
Award Duurzame Ondernemer
2018. Een van de juryleden van
deze editie is Bon Uijting, adviseur Circulaire Economie bij
Rijkswaterstaat (RWS). Hij vindt
circulair werken vooral gezond
verstand gebruiken en samenwerken.

...het I.G.K. UNA IN VIA de

... u al kaarten kunt kopen

… de Vlieringboys op weg zijn
naar hun 1200ste
biljartpartij?
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Bon Uijting (RWS) jurylid
Award Duurzame Ondernemer

Stappenplan
Bon Uijting werkt bij Rijkswaterstaat aan een stappenplan
om de verandering naar de circulaire economie te concretiseren. Er is veel werk aan de winkel want in 2030 moet minimaal
50% minder mineralen, fossiele
grondstoffen en metalen worden
gebruikt. Ook mag er in 2025
geen recyclebaar afval meer mag
worden verbrand. Dat vraagt nu
al om aanpassingen in de bedrijfsvoering van ondernemers.

… kermisfoto’s van Andijk,

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

info@andijker.nl

Bon Uijting. Foto aangeleverd
krijgen van materiaalcycli en –
ketens. Dat zijn de grote stromen
van asfalt, beton, grond en staal.
Maar ook van schaarse grondstoffen en afvalstromen. Als
expert stimuleert hij circulaire
vernieuwingen binnen de GWW.
Bon Uijting: “De overheid richt
haar inkoop steeds meer op klimaatneutraal en circulair. Het is
dus belangrijk dat ondernemers
hierop inspelen.”
Informatie
Informatie over de verkiezing voor de Award Duurzame
Ondernemer
staat
onder:
www.medemblik.nl/nieuws en
rechtstreeks:
https ://w w w.me demblik .nl/
nieuws/circulair-ondernementhema-award-duurzame-ondernemer-2018/

Theatervoorstelling over dementie
voor mantelzorgers

Gemeente Medemblik nodigt
mantelzorgers uit Medemblik óf
mantelzorgers die voor iemand
uit Medemblik zorgen van harte
uit voor de theatervoorstelling Helderman van Thomas
Borggrefe. Helderman is een theatervoorstelling over dementie,
vergeten, gelukkig-zijn, muziek,
ontreddering en het zoeken naar
de grens van leven en dood.
Wanneer is het leven met dementie niet meer leefbaar?

gratis aan op woensdag 19 september. De inloop is vanaf 19.30
uur en de avond begint om 19.50
uur. Rond 22.00 uur sluiten we
de avond af. De voorstelling vindt
plaats in Grandcafé De Dres te
Nibbixwoud. Wilt u erbij zijn?
Meld u zich dan aan door een
e-mail te sturen naar: mantelzorg@medemblik.nl.

Wereldwijd is 21 september uitgeroepen tot Wereld Alzheimer
dag. Rond deze datum wordt
er op verschillende manieren
(extra) aandacht geschonken
aan dementie. Ook de gemeente
Medemblik vindt het belangrijk
om speciale aandacht te schenken aan dementie en in het bijzonder aan de mantelzorgers van
mensen met dementie.
Wij bieden de theatervoorstelling

Zwembad De Zeehoek gaat dicht!!
Maar niet voor lang, i.v.m. onderhoudswerkzaamheden is het
zwembad gesloten van dinsdag
28 augustus tot en met vrijdag
31 augustus.
In verband met de leeftijd van
het zwembad is het noodzakelijk
om een aantal onderhoud/vervangingswerkzaamheden bij de
technische installaties uit laten
voeren. Deze werkzaamheden

zorgen ervoor dat het zwembad
ook de komende jaren weer voldoet aan alle wettelijke regels en
veiligheidsnormen.
Vanaf zaterdag 1 september is
het zwembad weer geopend
voor de zwemmers. Let op:
vanaf maandag 3 september
gelden weer onze normale openingstijden. (zie: www.zwembaddezeehoek/openingstijden).
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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 augustus 19.00 uur:
Eucharistieviering met de
Vriendenkring; voorganger: pastor J. van Dril.
Thema: “Dien jij de Heer?”.
De collecte is voor onze kerk.
Tevens is er een deurcollecte
voor de MIVA.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Na de viering is de jaarlijkse
deurcollecte voor de MIVA (Missie
Verkeersmiddelen Actie) .
Deze is dit jaar bestemd voor:
auto’s voor de veldwerkers in
Zimbabwe.
Hiermee kunnen zij de meest
kwetsbare mensen bereiken en
vooruit helpen.
Auto’s zijn van levensbelang,
daarom van harte aanbevolen.

0228 - 59 36 05

De Andijker

Kerkdiensten, zondag 26 augustus
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te RIjnsburg
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 Viering door Gemeenteleden
Organist: Chris Kooiman
In juli en augustus geen inloop!
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Rene Timmermans

Bangert 6, Andijk

Advertenties: tot maan-

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

info@andijker.nl

Familieberichten:

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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0228-593605
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, de Vriendenkring

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Daniël Saah
Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Voorganger; Geert Balder
Muzikale Medewerking: ????

Copulatie

Tijdens werkzaamheden die
wij verrichten met Landschap
Noord-Holland in de Kolk van
Dussen gelegen tussen Lambertschaag en Aartswoud (waterberging) zat een klein vlindertje op
een akkerdistel. Gelijk mijn collega op dit bijzondere vlindertje
gewezen. Toen hij hem ook zag
verdween deze plotseling.
Op twee meter afstand zaten er
twee op wat ruigte en hadden
alleen oog voor elkaar nou ja
gezien de houding? Gelijk kropen meerdere collega’s nader
bij met camera om dit unieke
schouwspel van samen zijn vast
te leggen. Voor het eerst sinds
wij dit terrein bewerken voor de
natuur is dit een geweldig resultaat. Later troffen wij er nog een

aan verder in het terrein.
De waardplant is schapenzuring
en ook nog andere zuringsoorten
waar ze de eitjes op afzetten.
Douwe Greydanus.

Foto aangeleverd

Biljartvereniging De Vlieringboys
Deze biljartmiddag was niet
zoals we hadden voorgesteld.
We deden alle twee ons best,
zowel C.J. Verhoogt als G.P
Grent, maar het liep niet naar
wens, met als gevolg dat beide
een winstpartij wisten te behalen.
Het klinkt misschien gek, we
speelden echt niet zo slecht,
maar vrouwe Fortuna dacht

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

AUGUSTUS

Vrijdag 31 augustus
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

AANLEVEREN
KOPIJ

Kopij en fotomateriaal: tot maandag 12.00 uur

AGENDA
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• 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

Gereformeerde Kerk

R.K. Kerk, zaterdag 25 augustus

dag 12.00 uur
info@andijker.nl.

info@andijker.nl

daar anders over.
De einduitslag 3 om 3 punten
werden broederlijk gedeeld.
De slotzin voor deze week is;
“wie arm is en weinig wenst,
is rijk”.
Sportgroeten,
G.P. Grent
Aflevering 1167

SEPTEMBER

Zaterdag 1 september
• Verkoopdag hobbymaterialen. Dorpshuis centr. 10 – 16 uur
Dinsdag 4 september
• Sjoelclub De Skuivers begint weer op Dorpshuis 14.30 uur
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Zondag 9 september
• Schrijverscafé 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.
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
Zondag 16 september
• Viering 50 jarig KBO Andijk, Kerkdienst 10.00 uur, Receptie 11.00
uur Sarto.
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang 14.00 uur
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
Donderdag 20 september
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
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
• Avondje Hazes, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 25 september
• KVG, Minca’s Kookkunst op maat, 20.00 uur, Sarto
Vrijdag 28 september
• Op de koffie 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.
Zaterdag 6 oktober
• Jubileumconcert Excelsior 125 jaar! m.m.v. Leona Philippo.
sporthal De Klamp, aanvang 20.00 uur (www.excelsior-andijk.nl)
Maandag 8 oktober t / m zaterdag 20 oktober
• Klasse Kampioenschappen kolven 2018 in Cultura.
Van 8 t/m 13 oktober dames. Van 15 t/m 20 oktober heren.
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, Dorpsfilm1957 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
papier
Zaterdag 25-08,
8-09,
22-09,
• Oud
Sarto:
“The Notband”
Aanvang
15.00
uur.6-10,
Entree € 6,20-10,
3-11,
17-11,
1-12,
15-12,
29-1214.00 uur
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang
Plastic:
Dinsdag
18-09,
16-10,
13-11,
11-12
Vrijdag 26 oktober
04-09,
02-10,
30-10, Piet
27-11,
24-12 en Els van
• Restafval:
Op de koffie dinsdag
bij Andijker
CDA
raadsleden
Ligthart
Gft:
overige
dinsdagen
den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Let 28
op:oktober
Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Zondag
opgehaald
de data
als volgt:
• Club Jazz & Pop, zijn
Cultura
(Cultura
Plus) vrijdag 24-08, 21-09,
19-10,
16-11,
14-12.
Kijk
voor
meer
informatie op hvcgroep.nl
Woensdag 31 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 3 november

NOVEMBER
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Wervershover Kermis

