
In het weekend van 31 augustus 
t/m 2 september a.s. viert SCC De 
Schoof haar 50 jarig jubileum. Dit 
willen wij niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en willen dit feest met 
iedereen dan ook vieren. 

Receptie
Op vrijdag 31 augustus starten 
wij met een receptie welk gehou-
den wordt van 16.00 tot 18.00 
uur. Hierbij is een ieder uitgeno-
digd die De Schoof een warm 
hart toe draagt.
 

‘s Avonds is er een besloten feest 
voor (oud) vrijwilligers, mede-
werkers en bestuursleden.

Zaterdag 1 september starten wij 

de avond om 21.00 uur met het 
duo Young & Younger (zaal open 
vanaf 20.30 uur), zij worden op-
gevolgd door Twenty Sicks. De 
hele avond staat in het teken van 

Rock and Roll. Iedereen is van 
harte welkom om deze sfeer te 
proeven.  De entree is gratis.  Het 
beloofd een prachtig avond te 
worden. 

Diverse leuke 
kinderactiviteiten
Zondag 2 september hebben wij 
voor de jongeren onder ons van 
14.00 tot 17.00 uur diverse leuke 
kinderactiviteiten op het plein bij 
de Sub. Kom gezellig langs en ge-
niet van deze middag.

Zondag 2 september hebben wij 

voor de ouderen, de band Zo was 
ut. De band speelt ‘van alles wat’ 
maar vooral covers uit de jaren 60 
en 70. De band speelt van 15.00 
tot 18.00 uur. 

Wij willen u graag verwelkomen 
tijdens een van de bovengenoem-
de dagen, op ons gouden ope-
ningsweekend
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Nico de Graaf, Berry Moen, Brigitte Poland en Tonia Boon vormen de 
feestcommissie. Foto's Koos Dol

Gouden openingsweekend bij De Schoof

De Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is van 31 
augustus tot en met 3 september 2018 afgesloten voor al 
het verkeer. In het weekend laat de provincie Noord-
Holland werkzaamheden uitvoeren aan de kruising 
N302/N506 bij Enkhuizen, waardoor er geen verkeer over 
de Houtribdijk kan rijden. Het verkeer moet rekening 
houden met een aanzienlijke omleiding en extra reistijd. 
De werkzaamheden aan de kruising N302/N506 zijn on-
derdeel van het project N23 Westfrisiaweg.
Van vrijdag 31 augustus 19.00 uur tot en met maandag 3 
september 05.00 uur is de kruising N302/N506 met De 
Dolfijn en de kruising N302 op de Voorland/Flevolaan 

afgesloten. De N506 is vanaf de Florasingel afgesloten tot 
aan de kruising N302/N506.
Door de werkzaamheden aan de kruising is de weg op de 
Houtribdijk (de N302 Markerwaarddijk) tussen Enkhui-
zen en Lelystad afgesloten in beide richtingen voor al het 
verkeer. Tijdens deze grootschalige afsluiting wordt het 
asfalt vervangen en wordt er gewerkt aan de kruising 
N302/N506. De provincie Flevoland voert tegelijkertijd 
met de werkzaamheden aan de kruising N302/N506 sane-
rings- en maaiwerkzaamheden uit aan de weg op de 
Houtribdijk. 
 
Omleidingen
Verkeer tussen Enkhuizen en Lelystad wordt omgeleid via 
de A7, A8, A10, A1 en A6. Gemotoriseerd verkeer vanuit 
het noorden van Noord-Holland naar Enkhuizen en om-
gekeerd wordt omgeleid via de N302, in plaats van via de 
N506. (Brom)fietsers tussen de N506 en Enkhuizen wor-
den omgeleid via Westeinde en Broekerhavenweg.
 
Het parkeerterrein van het Zuiderzeemuseum is niet be-
reikbaar. Er kan tijdelijk geparkeerd worden op het par-
keerterrein van Syngenta. Bezoekers worden vanaf daar 
met pendelbusjes naar het Zuiderzeemuseum vervoerd.
 
Meer informatie
Met vragen kunnen weggebruikers en omwonenden con-
tact opnemen met het provinciale Servicepunt, via tele-

foonnummer 0800-0200 600 (gratis), of per e-mail: ser-
vicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook 
te volgen op www.n23westfrisiaweg.nl.

N23 Westfrisiaweg
Vanaf eind 2018 rijdt het verkeer tussen Alkmaar en Enk-
huizen over de nieuwe N194 (Braken) en N307 (Westfri-
siaweg). De provincie Noord-Holland zorgt in het project 
N23 Westfrisiaweg met haar partners voor deze nieuwe 
verbinding. Dit verbetert de doorstroming van het ver-
keer, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de regio. 
Ook bevordert het de economie en werkgelegenheid. 
Bouwbedrijf Heijmans bouwt de weg.

Meer informatie: www.n23westfrisiaweg.nl.

Weekendafsluiting Houtribdijk

Omleidingsroute kruispunt N302/N506 en Houtribdijk

Omleidingsroute Voorland en Flevolaan. 

Een gouden openingsweekend in de Schoof
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Geen veroordeling

“Dus is er geen veroordeling 
voor hen die in Christus Jezus 
zijn, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de 
Geest.” (Romeinen 8:1) Ja, 
dus... dus is er geen veroorde-
ling. Tenzij deze lichamelijke, 
oude mens, ons vlees voor de 
wet is gestorven. Als dat is 
gebeurd, dan zijn we door het 
geloof met Christus opge-
staan. En dat heeft gevolgen. 
Als de wet ons niet meer kan 
aanklagen door de genade, als 
satan niets meer kan zeggen 
en als de macht van de zonde 
ook nog eens gebroken is, dan 
is het absolute gevolg dat er 
geen of geen veroordeling 
meer is. Dat zijn woorden die 
je boven je bed moet hangen.  
Want voor degenen die in 
Christus Jezus zijn, is er abso-
luut geen veroordeling meer. 
Niet dat de zonde dan geen 
zonde meer zou zijn, dat blijft 
allemaal bestaan. Zonde zal 
wel onze relatie met God on-
der druk zetten, maar er is 
geen veroordeling meer mo-
gelijk, er is geen veroordeling 
meer als je in Christus Jezus 
bent. Als je niet meer leeft 
naar het vlees, maar naar de 
Geest, dan ben je vrijgespro-
ken. En elke aanklacht van sa-
tan die hij op je loslaat, die 
mag je keren met de waarheid 
dat er geen veroordeling meer 
is omdat je in Christus Jezus 
bent. Alle veroordeling is 
weggenomen. En ik geloof dat 
je deze waarheid, bij elke aan-
klacht die er nog is, moet uit-
spreken. Alles wat beleden en 
vergeven is, daar is elke vorm 
van aanklacht ongegrond ver-
klaard. En misschien is het 
nodig dat je zonden die inder-
daad waar zijn, dat je die 
hardop belijdt aan God. En dit 
geloof zal er voor zorgen dat 
je niet bij elke misstap omver 
gaat. Sowieso is er geen uit-
eindelijke veroor-deling meer 
mogelijk als je uit de genade 
leeft. Dat is onmogelijk, want 
dan ben je vrijgesproken. 
Maar ook alle zonden vanuit 
je vlees die je door de Geest 
belijdt is geen zonde meer 
waar satan op welke manier 
dan ook nog iets mee kan. Het 
is weg en het verdwenen en 
God weet niet meer waar je 
het nog over hebt. Zo eenvou-
dig werkt de genade Niet om 
maar met zondigen door te 
blijven gaan, maar waar je 
vanuit de strijd tussen vlees en 
geest toch soms struikelt, daar 
is elke aanklacht verstomd. 
Gebed: Vader, ik wandel niet 
meer naar het vlees, maar 
door de Geest en omdat Jezus 
ook mijn aanklachten heeft 
verdragen zijn ook deze uitge-
wist en is er geen veroordeling 
meer voor mij.

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

De liefde zal nooit vergaan

(1 Kor.:8)

Met dankbaarheid in ons hart, 

feliciteren wij onze lieve ouders 

en opa en oma.

06-09- 06-09-

1968  2018

Jaap en Gré Groot-Mantel

50
Jaar getrouwd

Middenweg 16, Andijk

Petra en Marcel, Daevy en April, Myrthe

Sjarina en Bert, Sophie, Ivan

Henri en Petra, Nina, Jaran, Daan

Edward en Renske, Duuk, Teun

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken die in welke 
vorm dan ook aan ons 50-jarig huwelijksfeest hebben gedacht. 

Het heeft ons enorm verrast. Hiervoor onze hartelijke dank.

    Jan en Joke Wijdenes

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 

Wat zullen wij binnen onze parochie

Hans Sijm 
gaan missen.

Met dankbaarheid denken wij aan Hans als een fijn mens en 
aan alles wat hij heeft gedaan. 

Als oud-penningmeester, ledenadministrateur, koorlid en 
voor nog heel wat taken op de achtergrond heeft hij zich 
met veel enthousiasme en zorg jarenlang ingezet. 

Ina, kinderen, kleinkinderen en familie heel veel sterkte en 
steun toegewenst met dit grote verlies.

    Parochieraad Andijk

Kerkelaantje 1 Wervershoof                             www.deschoof.net

WWW.DESCHOOF.NET

Vanaf 1 september 2018 gaat al-
weer het 5e seizoen van Chakra 
Yoga in Andijk van start. Naast de 
lessen op donderdagavond in het 
Dorpshuis Centrum Andijk ver-
zorgt Nicolette Degeling ook op 
woensdagochtend Chakra Yoga 
lessen in het Trefpunt. 

Chakra Yoga is een ontspannen 
vorm van yoga. Door middel van 
o.a. yoga houdingen werken we 
aan de belangrijkste energiepun-
ten in ons lichaam. Daardoor gaat 

je energie beter stromen, kom je 
dichter bij jezelf en voel je je meer 
in balans. 
De lessen kunnen gevolgd wor-
den door iedereen. Er is geen er-
varing nodig. Heb je ook zin om 
je lichaam en geest in beweging 
te brengen en op een rustige ma-
nier lekker te bewegen en ont-
spannen? Je bepaalt zelf de diep-
gang in de houdingen. Volg je ge-
voel. Alles mag, niets moet. Gun 
jezelf ook een uur genieten en 
ontspannen door middel van 
yoga. 
De lessen vinden plaats in ge-
moedelijke sfeer. Iedereen is wel-
kom. Meldt je direct aan of neem 
eerst een gratis proefles. 
De lessen zijn woensdag ochtend 
van 9.00 tot 10.00 uur en donder-
dag avond van 19.30 tot 20.30 uur 
in Dorpshuis Centrum Andijk. 

Meer informatie vindt je op de 
website www.enjoylife.life. 
Aanmelding via de website of 
mail naar Chakrayoga7@gmail.
com of bel 06-41806063.

Chakra Yoga in Andijk

Nicolette. Foto aangeleverd

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

  0228 - 59 36 05  •  www.dijkprint.nl

Uw eigen (vakantie)foto op tuindoek?

Al vanaf €20,- per m2

Vraag naar de mogelijkheden
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GRATIS INLOOP NA DE ZOMERVAKANTIE

De zomervakantie loopt weer ten einde en dat betekent dat de 
gratis inloop weer start. Wekelijks staan voor u klaar in Andijk of 
in Benningbroek (zie ook www.mantelovertoom.nl). Tijdens onze 
gratis inloop kunt u van 9-17 en 19-21 uur, zonder afspraak bij ons 
binnenlopen. Of u nu een vraag heeft over trouwen of samenwonen, 
vragen op het gebied van erfrecht, zorgkosten, een (levens)testa-
ment, uw onderneming of andere vragen, bij ons kunt u terecht. Bij 
ons kantoor zijn veel specialisten werkzaam en we helpen u graag. 
Vanwege alle wetswijzigingen de laatste jaren (ook op fiscaal gebied) 
waarvan de consequenties veelal direct na een wetswijziging van 
toepassing zijn, kan het nuttig zijn om eens om de koffie te komen. 

De drempel over
Vaak krijgen we te horen dat er toch nog een drempel is om 
naar de notaris te gaan. Deze drempel willen we gaan wegnemen. 
Wij denken te vaak: “dit had anders geregeld kunnen worden” 
of “deze mensen hadden zich een hoop belasting kunnen bespa-
ren” of “was men maar eerder langsgekomen, dan hadden we 
nog wel wat kunnen regelen”. Daarom hebben wij als kantoor de 
missie om u zo goed mogelijk te informeren. We adviseren u over de 
verschillende juridische keuzes die u op diverse gebieden kunt 
maken. 

Geen kosten
Soms is het al alle-
maal goed geregeld, 
maar het is prettig om 
dit nog eens beves-
tigd te krijgen. U bent 
van harte welkom én 
dan staat de koffie 
klaar! Bellen voor een 
afspraak kan ook. Wanneer u niet bij ons op kantoor kunt komen, 
dan komen wij graag naar u toe.

Gratis inloop: 04-09 Benningbroek 0229-591264 
en 13-09 Andijk 0228-592244 9-17 en 19-21 uur. 

Mantel&Overtoom Notarissen en Mediators 

Els van den Bosch

Van Bloemkool 
tot zonnepark

Járen geleden bleek bij 
twee toonaangevende 
Andijker bedrijven de 

ambitie te leven, nieuw te 
bouwen aan de rand van 

Andijk. De gemeente heeft 
toen besloten, de bestem-

ming van ruim 11 HA 
landbouwgrond ten zuiden 

van de Gedep. Laanweg 
te wijzigen in bestemming 

bedrijventerrein. In de 
volksmond bedrijventerrein 
Andijk-Zuid genoemd. Het 
is ook u vast niet ontgaan, 
dat beide bedrijven hebben 
afgezien van nieuwbouw op 
deze locatie. Voor ons recht-

vaardigt de bestemming 
bedrijventerrein  dat er door 
de gemeenteraad medewer-

king is verleend aan het 
bouwen van een zonnepark. 
Het gaat in totaal om 45.000 

panelen en de opbrengst 
ervan is goed om 5900 

huishoudens van energie te 
voorzien. In Andijk worden 
kassen innovatief verwarmd 
met aardwarmte en met de 
komst van dit zonnepark is 
de volgende stap gezet naar 

een duurzame gemeente. 
De vergunning voor dit 

zonnepark is verleend voor 
de duur van 30 jaar. Noord 
Holland Noord loopt voor-
op in de ontwikkeling van 
duurzame energie en wij 
zien het realiseren van dit 
zonnepark op deze locatie 

met de huidige bestem-
ming als een goede bijdrage 

om de energieambitie in 
onze regio te realiseren. Er 
komt zeker nog beplanting 
omheen, er wordt nog met 
de ondernemer overlegd 

welke mogelijkheden hier-
voor zijn, te denken valt aan 
Els of Taxus. Tenslotte:  de 

nieuwe coalitie van onze 
gemeente (2018-2022) is 
overeengekomen, dat wij 

zonnepanelen op daken wil-
len van (nieuwe) woningen 
en bedrijven in plaats van 

op het land. Landbouw- en 
woningbouwgrond in eigen-
dom van de gemeente wordt 
hiervoor niet meer beschik-

baar gesteld.

 • 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

Advertentie werkzoekende
Vrouw (34) met bekkeninstabiliteit zoekt in het kader van re-
integratie passend werk. Beperkingen: lang lopen, staan, zit-
ten, frequent tillen, frequent buigen, klimmen, zwaar tillen 
en het verrichten van fysiek zwaar werk.

Tel. 06 0 45 00 98 06

Spaans leer je bij La Academia!  
Spaans bij La Academia is leuk! 
In september in de Schoof in Wervershoof 
beginners en verder gevorderden. 

Info:  Connie Dhauw 0228-321640 
 cdhauw@laacademia.nl 
 www.laacademia.nl  

Cultura Plus organiseert een 
schrijverscafé op zondagmiddag 
9 september.
Met veel genoegen kunnen wij u 
uitnodigen voor ons eerste schrij-
verscafé waarin Bert Wagendorp 
te gast is. Bert Wagendorp is 
schrijver, journalist, columnist bij 
de Volkskrant en een groot lief-
hebber van wielrennen.
De Tour de France heeft hij een 
aantal jaren mogen verslaan en 
dit jaar schoof hij wederom aan 
bij De Avondetappe.
Hij is mede grondlegger van De 
grote Doikboekel ( toertocht over 
de Westfriese Omringdijk).

Bert Wagendorp is geboren in 
Emmeloord, studeerde Neder-
landse Taal en Letterkunde in 
Groningen, werd sportverslagge-
ver bij de Leeuwarder Courant en 
verhuisde in 1988 naar de Volks-
krant. Van 1999 – 2000 was hij 
correspondent in Londen.
In 1995 verscheen zijn roman De 
Proloog, dit boek is ook in  het 
Duits vertaald.
Het grote publiek kent hem waar-
schijnlijk van zijn roman Ventoux 
uit 2013.
Dit boek werd door het boeken-
panel van het tv programma De 
Wereld Draait Door uitgeroepen 
tot Boek van de maand mei. Bin-
nen een half jaar gingen er 
100.000 exemplaren over de 
toonbanken werden de rechten 
verkocht aan Duitsland Frank-
rijk, Denemarken en Noorwegen.

Bovendien is dit boek verfilmd.
Bert Wagendorp is mede –op-
richter en hoofdredacteur van 
het literaire wielertijdschrift De 
Muur, ook verschenen verhalen 
van zijn hand in het voetbaltijd-
schrift Hard gras en het literaire 
schaatstijdschrift Zwart IJs.

Kortom een duizendpoot met 
een schat aan verhalen die het 
aanhoren meer dan waard zijn.

Kom zondagmiddag naar de Lite-
raire Salon in Cultura, Kleingouw 
112 in Andijk.
Tijd 15.00 – 17.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.
Kaarten kosten € 10,00  inclusief 
een kopje koffie of thee.
U kunt reserveren via Cultu-
raPlus2.0@gmail.com onder ver-
melding van uw naam en  het 
aantal personen.

Foto aangeleverd

Schrijverscafé bij Cultura Plus

Bridgecursus 2018
Vanaf woensdag 26 september wordt er in Sarto weer een 
bridgecursus voor beginners  gegeven door BC Andijk.

Vanaf maandag 24 september is er een verdie-
pingscursus voor gevorderden. Aanvang 19.30. 

Opgeven en  informatie over beide 
cursussen kunt u krijgen door te mailen met 
l.kooiman@quicknet.nl of te bellen met 06 3038 5740.

Gemeente Medemblik wil dat 
alle inwoners een prettige leef-
omgeving hebben. Een snelle en 
betrouwbare internetverbinding 
draagt daaraan bij. In sommige 
gebieden is het internet traag, 
zoals in Onderdijk en Oostwoud. 
Daarom is de gemeente op zoek 
gegaan naar een partner die een 
snel glasvezelnetwerk wil aanleg-
gen. Die partner is gevonden in 
FiberNH, een organisatie die ook 
in Flevoland snel internet heeft 
gerealiseerd.

De inwoners die een aanbod heb-
ben gekregen van FiberNH kun-
nen voor meer informatie terecht 
op 4 bijeenkomsten. Heeft u inte-
resse om deel te nemen aan het 
netwerk en wilt u in contact ko-

men met technici, die al uw vra-
gen kunnen beantwoorden? Ga 
dan naar één van onderstaande 
bijeenkomsten:

- 5 september, café restaurant  
 Stam in Wognum
- 6 september, sociaal centrum  
 De Schoof in Wervershoof
- 18 september, partycentrum  
 Opstap in Hoogwoud
- 20 september sociaal centrum  
 De Schoof in Wervershoof

Alle avonden beginnen om 19.30 
uur.

 

Glasvezel in Medemblik

Nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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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) 

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) 

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
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B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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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

Dit jaar al weer het 9de  Huttendorp 
Andijk (30, 31 augustus en 1 septem-
ber) en wederom een record aantal in-
schrijvingen. 300 kinderen gaan bou-
wen, spelen, knutselen, kortom plezier 
maken. De vele vrijwilligers en spon-
sors maken het weer mogelijk om van 
Huttendorp Andijk een succes te ma-
ken. 

Wilt u nog meehelpen als vrijwilliger? 
Graag! Meld u aan op ons terrein bij de 
vrijwilligerstent.
Ons thema is dit jaar “Op de Boerderij”, 
de strobalen en koeien staan al klaar. 

Het thema geeft de kinderen de rich-
ting om te bouwen en te decoreren, dus 
we zullen waarschijnlijk boerderijen, 
hooibergen, kassen en misschien zelfs 
trekkers zien verrijzen op de voormali-
ge Asonia sportvelden.

Naast huttenbouwen gaan de kinderen 
ook waterspellen doen, glijden, sprin-
gen op de springkussens, voetballen op 
ons pannaveld, etc. En voor de inwen-
dige wens wordt ook gezorgd, lekker 
(gezond) snoepen, pannenkoeken eten 

en natuurlijk limonade drinken.

Wij hebben er heel veel zin in! Komt u 
ook naar onze open avond om te kijken 
wat de kinderen hebben gebouwd? 
Daarnaast natuurlijk ook de optredens 
op het Huttendorp podium en er zijn 
weer heerlijke ijsjes te koop.   
Vrijdag 31 augustus van 19.00 – 
21.00 uur bent u van harte welkom op 
ons terrein aan de Sportlaan in Andijk.

Op zaterdagmiddag bent u ook van 
harte welkom  om mee te helpen afbre-
ken en kunt u pallets ophalen om zelf 
wat mee te bouwen of als stookhout. 
Graag even een mail naar info@hutten-
dorpandijk.nl

Graag tot ziens.
Bestuur Stichting Huttendorp Andijk 
www.huttendorpandijk.nl 
Twitter @hutdorpandijk 
Facebook @htdandijk

Huttendorp: Komt u ook, 'Op de Boerderij'?

Vanaf morgen wordt er weer gebouwd. Foto's aangeleverd

Gevonden:
Een bos sleutels met een VW autosleutel 

en 3 huisdeursleutels, gevonden op het 
Kerkepad.

Bent u ze kwijt? Ze zijn op te halen bij: 
Joke Ligthart, Kerkepad 22, 

tel. 592519

Op dinsdagochtend 28 augustus: 
een (lees)bril. 

Op te halen op de redactie, 
Industrieweg 1

Dit is uw kans om uw voorraad hobbymaterialen 
aan te vullen of nieuwe materialen te kopen.
Op zaterdag 1 september heeft Greet verkoopdag 
hobbymaterialen in de bibliotheekzaal van Dorps-
huis centrum. Tijd: van 10 tot 16 uur.
Er zijn weer veel artikelen voor   kaarten maken: 
stansmallen, embossingfolders, stempels, stempel-
kussens, achtergrondpapier, pakketjes Dots en Do, 
Stitch en Do, kaartborduurgarens, kaartenkarton, 
knipvellen(5 voor 1 euro), uitdrukvellen, diverse 
boekjes en nog meer.
Uiteraard ook gereedschappen zoals schaartjes, 
prikpen, vouwbeen, rilpen, pincet, lijm, 3D kit, 
foamtape.
Een heel aantrekkelijke aanbieding: elk 2e artikel 
voor halve prijs m.u.v. de nieuwste collectie van 
Leane Creatief en de diverse andere aanbiedingen.
Alle voorbeeldkaarten zijn deze dag te koop: 3 voor 
5 euro.
Dus wilt u een mooie zelfgemaakte kaart, kom dan 
eens kijken. Tot ziens op 1 september tussen 10 en 
16 uur. 

Verkoopdag 
hobbymaterialen
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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

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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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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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Wist u dat...

… Cultura zondagmiddag 

9 september de serre omtovert 

tot een literaire salon en daar-

voor Bert Wagendorp

uitgenodigd heeft?

... maandag 3 september 2018 

de scholen weer beginnen?

... Sylvia Keizer – Vijn

50 jaar wordt op 1 september?

... aankomend weekend de 

Houtribdijk afgesloten is?

... morgen het 9e Huttendorp 

begint?

 
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.
 

Te Huur gevraagd: 
opslagruimte voor inboedel

plusminus 50 m2, voor een jaar
Fam. Peek (06-29255852)

marjolein.vermeij@planet.nl

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

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

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 13 septem-
ber2018. De maaltijd vindt plaats 
in “de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 5. U kunt zich opge-
ven vanaf maandag  27 augustus 
via breekdeweekandijk@gmail.
com of bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Sjanni de Vries ( tel 
720179)

Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig!

Gerda Gorter, Sjanni de Vries, 
Clementine Bultsma, Annet 
Kwantes en Jacquelien Vriend

Morgen, donderdag 30 augustus, 
starten de repetities weer na een 
mooie zomer en is het orkest 
druk bezig met de voorbereidin-
gen voor het jubileumconcert.
In het kader hiervan stelt het ja-
rige orkest zich aan u voor in de 
komende weken.
We bijten de spits af met het 
hoogkoper, trompet, cornet en 
bugel.
De Trompet is een instrument 
wat de meeste mensen wel ken-
nen, hij wordt in veel muziekstij-
len gebruikt. Een standaard 
trompet is uitgerust met 3 ventie-
len, dit maakt het mogelijk om 
hele toonladders te spelen.
Bij Excelsior spelen Melvin 
Scholtens en Thomas de Jong op 
de trompet. Verder bespeelt John 
Commandeur op de cornet.
De cornet wordt vaak gezien als 
het kleine broertje van de trom-

pet, maar dit is niet helemaal 
juist. Door de compactere bouw 
geeft dit instrument een iets war-
mere klant dan een trompet.
En dan de grootste groep van het 
hoogkoper, de bugels. Dit instru-
ment is uitgevonden door Ado-
plhe Sax, inderdaad ook de uit-
vinder van de saxofoon. Hij wilde 
een instrument met een trompet-
geluid, maar dan met een war-
mere klank.  Hierdoor behoort 
het tot een belangrijk onderdeel 
van een orkest. Dit is ook het in-
strument waarop Kyteman zijn 
hit ‘Sorry’ speelde.
Britte Hoogland, Greet de Boer, 
Gertruud Hovenga, Jasper Man-
tel, Suzanne Scholtens en niet op 
de foto Paul van Stralen bespelen 
dit mooie instrument.
Volgende week is het de beurt 
aan de saxofoons.
www.excelsior-andijk.nl

Het hoogkoper, trompet, cornet en bugel. Foto aangeleverd

Excelsior 125 jaar!

Badmintonvereniging ASONIA te Andijk is meer dan alleen 
een vereniging waar u zich kan verliezen in een actief wed-
strijdje badminton vol prachtige slagen en lange rally´s. 
Badmintonvereniging ASONIA heeft sportief, gezelligheid en 
sociaal bezig zijn hoog in het vaandel staan. 

Vanaf 7 jaar tot en met 99 jaar jong 
kunt u bij ons op de woensdagavond 
op ieder niveau lekker badminton-
nen. Wanneer u het spel beter onder 
de knie wilt krijgen, staat kosteloos, 
een geweldige trainer tot uw be-
schikking.

U bent vanaf 5 september van harte welkom in sporthal “De 
Klamp”. De eerste twee speelavonden zijn gratis. Op deze 
wijze ervaart u zelf wat badminton is. 

Wilt u informatie, neem dan contact op met: 
Rob Bakker, voorzitter. Mobiel 06-1619 7001. 

E-mail: rim.bakker@quicknet.nl

Badmintonvereniging ASONIA

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!
Verkoopdag 

hobbymaterialen

Zaterdag 1 september  
10 – 16 uur

Dorpshuis centrum, 
Sportlaan, Andijk

 
zie redactioneel 
artikeltje elders 

in deze krant

Door Spaans te leren bij La Aca-
demia gaat er een wereld voor je 
open. Geen enkele taal is zo mooi 
en universeel als het Spaans. Als 
je aan het Spaans denkt, denk je 
aan leuke dingen als reizen, dan-
sen, films, muziek, eten en litera-
tuur. Spaans wordt gesproken 
door 570 miljoen mensen wereld-
wijd en ruim acht procent van de 
wereldbevolking communiceert 
online in het Spaans. 

Door Spaans te leren bij La Aca-
demia dompel je je onder in de 
Spaanstalige cultuur, ontmoet je 
nieuwe mensen, in de lessen of bij 
het Local Intercambio dat we elke 
maand organiseren in Hoorn. 
Ook staat er in 2019 weer een 
studiereis gepland en dat is een 
onvergetelijke ervaring. La Aca-
demia organiseert ook (kook)
workshops, toneelavonden en 
filmavonden in cinema Oosterei-
land in Hoorn.
La Academia heeft een Spaanse 
cursus op ieder niveau. Spreek je 
nog geen woord Spaans of wil je 
juist je Spaanse woordenschat 

perfectioneren? We hebben altijd 
wel een cursus die aansluit op je 
niveau en ambitie. Een bevoegde 
ervaren docente en veel persoon-
lijke aandacht in kleine groepen. 

Wanneer je Spaans leert bij La 
Academia ben je ongemerkt de 
hele dag met de taal bezig en een 
betere leerschool is er natuurlijk 
niet. Na het behalen van het A1 
beginnersniveau zal welk Spaans-
talig land je ook kiest, deze ken-
nis van het Spaans je reiservaring 
verrijken. Daarnaast pak je de lo-
kale cultuur van het land veel 
makkelijker op en maak je veel 
makkelijker een praatje met de 
locals. Vragen naar de weg, rei-
zen met het openbaar vervoer, 
een hotel boeken, restaurantbe-
zoek, nieuwe contacten maken, 
met Spaans wordt het allemaal 
veel makkelijker en leuker! 

Informatie en aanmelding: La 
Academia, mw. drs. Connie 
Dhauw. Tel.: 0228-321640, cd-
hauw@laacademia.nl en op www.
laacademia.nl 

Waarom Spaans bij La Academia?
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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 2 september 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
de Vriendenkring; voorganger: 
pastor A. Dekker. Thema: “Eer 
God vanuit je hart”. De collecte 
is voor onze parochie. Van harte 
aanbevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.
Vrijdag 7 september 9.00 uur: 
Opening schooljaar van r.k. 
basisschool “De Bangert” in onze 
kerk. 
Iedereen van harte welkom.
*Overleden: Theo Tiet. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem. 
*De kermis en de meeste vakan-
ties zijn weer voorbij. Koren en 
andere werkgroepen in de paro-
chie pakken de draad weer op. 
Ook de basisscholen beginnen 
maandag weer. Allen een goede 
start toegewenst! 

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 
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ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
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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 
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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.

Woensdag 4 juli t/m 8 september
• Expositie Marius van Dokkum en Rien Poortvliet, De Mantel, 

Hornpad 19

AUGUSTUS
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
Zaterdag 1 september 
• Verkoopdag hobbymaterialen. Dorpshuis centr. 10 – 16 uur
Zondag 2 september             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 4 september
• Sjoelclub De Skuivers begint weer op Dorpshuis 14.30 uur
• Aanvang biljart vereniging Dorpshuis Centrum  19.30 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, 

aanvang 15.00 uur
• Fietssponsortocht: Hart voor Moldavië, Hoekweg 1, 14.00 uur
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Donderdag 13 september
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. De 

Lichtboei, Hoekweg 12
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem.
• Pubquiz, 20:30 uur, 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
Zondag 23 september           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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.
Vrijdag 5 oktober
• Klaverjas, 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 6 oktober
• Jubileumconcert Excelsior 125 jaar! m.m.v. Leona Philippo.

sporthal De Klamp, aanvang 20.00 uur (www.excelsior-andijk.nl)
Zondag 7 oktober             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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, Dorps� lm1957 o.l.v. Klaas Burger Dorpshuis Centrum 

14.30 uur
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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,-
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang 14.00 uur
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) 
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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

Oud papier  Zaterdag 8-09, 22-09, 6-10, 20-10, 3-11, 17-11, 1-12,  
 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 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 21-09,  

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

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

Om het zo maar eens uit te 
drukken, er kwam een kink in de 
kabel wat het biljarten betreft. 
Het is niet anders, er zijn ergere 
dingen in het leven, we gaan 
proberen er woensdag wat te 
maken. Verrassingen zijn niet 
uitgesloten, we doen allebei 
ons best. Zowel C.J. Verhoogt 
als G.P. Grent gaan dat in elk 
geval proberen waar te maken.
De slotzin is: “Als je moeilijk nee 
kunt zeggen tegen anderen, 
zeg dan eens ja tegen jezelf.”

Sportgroeten van  G.P. Grent
Aflevering 1168

Kerkdiensten, zondag 2 september

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, bevestiging nieuwe ambtsdragers

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  Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp
 Organist: Andrew Orme

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties:  
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

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

YOGA ANDIJK
Vanaf 1 sept. 2018 start het 5e 

seizoen van Chakra Yoga in 
Andijk. Kom ook ontspannen 

met Yoga. Iedereen kan 
meedoen, je bent welkom voor 
een gratis proefles op woens-
dag van 9.00 tot 10.00 uur in 

het Trefpunt of donderdag van 
19.30 tot 20.30 uur in 

Dorpshuis Centrum Andijk. 

Meer informatie vind je op  
www.enjoylife.life. 

Aanmelding bij Nicolette 
chakrayoga7@gmail.com  

06-41 80 60 63.

Henk Dantuma heeft dit jaar een goede oogst van zijn bolkomkom-
mers, van een plant liefst 30 stuks. De smaak van deze bolkomkom-
mer is ongeveer net als gewone komkommer. Henk is een man met 

groene vingers, hij heeft een moestuin waar hij verschillende soorten 
groente en bloemen verbouwt. Foto: KD/De Andijker

Langs 
de weg...

De prachtige zonnige zomer is 
nog niet helemaal voorbij  maar 
we moeten toch alweer denken 
aan de toekomst. In september 
start het verenigingsleven weer 
op en de jaarvergaderingen zijn al 
gepland. Regeren is vooruit zien. 
Dat geldt natuurlijk ook voor 
onze bridgeclub. Voor alle men-
sen met een gezonde belangstel-
ling voor sociale activiteiten en 
de behoefte om de geest scherp te 
houden   is bridgen toch een aan-
trekkelijke sport. Het is namelijk 
niet zomaar een spelletje maar 
een (denk) sport. We noemen iets 
een sport als je door trainen beter 
kunt worden. Daarom is de 
bridgebond ook onderdeel van 
het NOC/NSF. Alle kaartspelle-
tjes berusten op toeval. Als je 
goede kaarten krijgt kun je win-
nen en als je slechte kaarten krijgt 
is er niks aan te doen. Bridgen is 
bedacht om het toeval zoveel 
mogelijk uit te sluiten. Door 

speeltechniek en eenvoudigweg 
te oefenen kun je je spelniveau 
verbeteren. Het is daarom een 
echte ervaringssport. Na voetbal, 
hockey en volleybal is bridge de 
4e teamsport in ons land met zo’n 
120.000 leden. 

Voor iedereen die nieuwsgierig is 
naar iets nieuws wordt ook dit 
jaar weer een bridgecursus voor 
beginners gegeven. Een veelge-
hoorde kreet is dan vaak: waarom 
ben ik daar niet eerder aan be-
gonnen, wat een fantastisch leuk 
spel. Dat laatste kan ik enkel 
maar beamen. Ook voor mensen 
die in het verleden hebben ge-
bridged en het weer op willen 
pakken en hun kennis oppoetsen 
of cursisten die zich verder willen 
verdiepen in het spel wordt een 
cursus gegeven. (zie advertentie 
elders in dit blad)
BC Andijk 
Lolke Kooiman

Bridge is voor iedereen
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Op zaterdag 25 augustus had Schaaklust 
met Robin Duson een simultaan in de 
openlucht gepland. Op het terras van 
Dorpshuis Centrum. Dat is in beginsel 
vragen om problemen. Vliegeraars zie je 
ook niet in een sporthal. En jawel, de vrij-
dag ervoor voorspelde men de slechtste 
dag sedert 1 mei. Onweer, felle buien, 
straffe wind, 15 graden tijdens de buien. 
De flinke vaste luifel, de 2 grote parasols 
en een gunstige windrichting hebben ech-
ter het idee gered.

De kennismaking vooraf verliep prettig. 
Robin en haar zus Emma waren mooi op 
tijd gearriveerd met de bus. De gangbare 
regels werden besproken. Bijvoorbeeld dat 
de simultaangeefster de kleur van de stuk-
ken mag kiezen. Zij loopt in haar gewenste 
tempo haar rondes langs de borden. De 
spelers moeten hun zet direct doen als 
Robin voor hun bord verschijnt. Zij doet 
dan de tegenzet en loopt weer door. 
Om 14.00 uur bonden 13 schakers goedge-
mutst de strijd aan met de sympathieke 
15-jarige Robin. Zij gaf deze simultaan om 
haar deelname in oktober aan het WK 
jeugd in Griekenland te bekostigen. De 
meeste schakers van Schaaklust hadden 
wel vertrouwen in hun kansen, want het 
ging hier om een meisje van 15, ze schaakt 
nog maar ruim 5 jaar en ze gaf tot nu toe 
nog alleen simultaans tegen jeugd. En ze 
lijkt sowieso te aardig om zomaar een stuk 
van je te willen afpakken.

De partijen werden rustig geopend. Robin 
ging geen gekke avonturen aan, maar ze 
pakte wel door. Ze liep haar rondes met de 
regelmaat van een nachtzuster. Ze deed 
geen gekke dingen maar steeds dan hier 

een tikkie, dan daar een zetje of ze hield 
het bij een prikje. Bijna ongemerkt verza-
melde ze echter voordeeltjes. 
Gastspeler Martinus de Vries was de eer-
ste die de vlag streek. Vanaf de start liep hij 
achter de feiten aan en dat loopt meestal 
fout af. Al met al was het ruim half 6 voor-
dat alle partijen waren afgerond. De mees-
ten speelden 2 uur of meer en als je partij 
uit was dan ging je bij anderen kijken. De 
einduitslag was 3 maal gelijkspel (remise) 
en 10 maal winst voor Robin. De remises 
werden behaald door Piet Reus, Rene 
Brouwer en Ad de Heij. Een indrukwek-
kend resultaat voor Robin. En alle schakers 
wensten haar natuurlijk alvast veel succes 
in Griekenland.

Voor de statistiek is nog te melden dat de 
spelers in hun partij gemiddeld zo’n 30 zet-
ten deden en dat ze gemiddeld 2,5 uur 
speelden. De simultaangeefster doet dus 
met die 13 partijen circa 390 zetten. Zij 
was daarvoor ruim 3,5 uur op de been. De 
spelers konden voor hun ene partij ruim 5 
minuten over een zet nadenken, de simul-
taangeefster per zet slechts 0,5 minuut, bij 
13 verschillende partijen. Ook zo bezien 
dus een prestatie van formaat. Geldt ook 
voor de zus, die al die tijd geduldig wacht-
te.
De eerste maandag van september gaat 
Schaaklust het nieuwe clubseizoen in. De 
schaakclub gaat tevens schaaklessen ver-
zorgen met de naschoolse opvang. Ook 
zijn er plannen voor schaakles voor kop-
pels kind/volwassene. Dus kinderen en 
kleinkinderen, vraag je ouder of opa als 
schaakmaatje. Of andersom natuurlijk. 
Verdere informatie op de clubavond of via 
preus@hetnet.nl.  

Robin Duson won 10 van de 13 partijen. Foto KD/De Andijker

Robin Duson rolt Schaaklust op 
in openlucht simultaan!

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT 

 

 

dinsdag 11-09-2018 
 

- TEXEL - 
Prijs:  €  53,00 per persoon

Dit bedrag is inclusief: 
 

- koffie/thee met koek;               
- overtocht boot TESO;                                             
- bezoek aan Ecomare;                                  Opstapadressen: -   Andijk (2x)     
- lunch bij Paal 9;                                                                     -   Wervershoof (2x)
                                                                                                     -  Medemblik.
Voor info + reserveringen bel:      0228-542424
of kijk eens op onze site:              www.alphatours.nl/dagtochten         

 

Op het biologische bedrijf van T & H 
Vlaar bv teelt men, voor het zevende jaar, 
ongeveer 2,5 hectare.
De 3 pompoenen rassen zijn: Amoro, 
Orange Summer en Fictor.
Pompoenen moeten met droog weer ge-
oogst worden en daarna verder indrogen, 
om ze zo lang mogelijk te kunnen bewa-
ren. De pompoenen gaan in opslag naar 

Lelystad, een speciale hal voor pompoe-
nen.
Dit zijn de hallen van Oud Andijker  Fokke 
Jonkman. De hallen zijn nu in eigendom 
van de Weerd Pompoenen.
Bij dit bedrijf worden ze gewassen, gesor-
teerd en verpakt voor zowel Nederlandse 
als buitenlandse supermarkten en andere 
afnemers.

De pompoenen worden met droog weer geoogst. Foto KD/De Andijker

Pompoenen bij T & H Vlaar

Op woensdag 5 september om 17:00 zal 
de vernieuwde Sjoerd Huisman Piste aan 
de Theo Koomenlaan te Wervershoof 
worden geopend door de gedeputeerde 
van de provincie Noord-Holland, de heer 
Jaap Bond. Onze kampioenen van de WK/
EK zullen worden gehuldigd en aanslui-
tend zullen door de leden van Radboud 
inline-skating een demonstratie wedstrijd 
worden gereden.
De Sjoerd Huisman Piste is voorzien van 
een topsport coatinglaag.
Wij zijn daarmee de derde baan in Neder-
land en de enige baan in het Westen van 
ons land die deze voorziening heeft.
Hiermee wordt voldaan aan de internatio-
nale norm voor het houden van wedstrij-

den. De piste biedt nu alle faciliteiten voor 
topsport inline-skating.

Afgelopen maanden is er door vele vrijwil-
ligers hard gewerkt om met financiële 
steun van de Provincie, de gemeente Me-
demblik, de Rabobank en de gemeen-
schapsveiling dit werkt te realiseren.
PROGRAMMA:
16:30 inloop
17:00 start officiële opening 
18:30 huldiging WK/EK gangers 
19:00 demonstratie wedstrijd 
21:00 afsluiting

Iedereen is van harte welkom om te ko-
men kijken. 

De Sjoerd Huisman Piste in Wervershoof. Foto aangeleverd

Officiële opening Sjoerd Huisman Piste
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