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19 februari 1944 -tegen midder-
nacht- vertrekt een Halifax  JD271 
bommenwerper vanaf de militaire 
basis in Engeland voor een vlucht 
naar de stad Leipzig in Duitsland. 
Het toestel maakt deel uit van totaal 
maar liefst 822 andere vliegtuigen. 
Ruim 13% van deze toestellen wordt 
die nacht door de Duitsers afgescho-
ten of verongelukt mede ten gevolge 
van het extreem slechte, ijzige weer. 

De Halifax JD271 stort ‘s nachts neer 
in het IJsselmeer bij Andijk. Ruim 2 
maanden later op 29 april loopt 
de dan 13-jarige Tamme Schenk 
naar school. ‘Even op dijk kijken’, 
zegt hij tegen zijn vrienden en hij 
ziet het aangespoelde  lichaam van, 
wat later bleek, boordschutter Neil 
McIntyre Stewart. De pas 21-jarige 
Canadees van de Royal Canadian 
Air Force werd begraven op de 
Oosterbegraafplaats.  Het graf is 
vrijdag 31 augustus jl. bezocht door 

Neil’s nicht Christine Cochrane-
Stewart. Tijdens een korte plechtig-
heid is, als eerbewijs aan de omge-
komen soldaat, de Canadese vlag 
geplaatst en een kleine gedenksteen 
op het graf gelegd. Tevens is bij 
het  graf een voor Canadezen zo 
symbolische ‘Remembrance poppy’ 
(Herdenkingsklaproos) neergezet.

Tamme Schenk (1931) is in 1947 
naar Canada geëmigreerd, samen 
met zijn ouders: Jan Schenk Janzn en 
Renske Schenk-Oegema, en broer 
Jan. Voorafgaand aan het voorgeno-
men bezoek van Christine en Ron 
Cochrane-Stewart aan Andijk heb-
ben zij, mede dankzij oud-Andij-
ker Meindert Prins, contact kun-
nen leggen met Tamme Schenk. 
Tamme is al langere tijd bezig zijn 
levensverhaal op papier te zetten en 
beschouwt dit bezoek en eerbetoon 
aan de gesneuvelde Neil als een pas-
sende afsluiting van dat verhaal.

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Een jaar geleden namen Bas en 
Gea Pasterkamp Tuincentrum 
Boeder over. De naam veran-
derde, de winkel onderging een 
metamorfose en vol energie gin-
gen ze met hun medewerkers aan 
de slag.
 
Na een jaar te hebben gedraaid, 
komen Bas en Gea tot de con-
clusie dat een kwekerij, een tuin-
centrum en een jong gezin niet te 
combineren zijn. Om de eenvou-
dige reden dat de piek van beide 
bedrijven tegelijkertijd valt.
 
Geen spijt
Bas geeft aan zeker geen spijt 
te hebben van het starten van 
een eigen tuincentrum een jaar 
geleden. Ondernemen is dingen 
proberen en risico’s nemen. Bas: 
"Natuurlijk wisten wij ook wel 
dat het in het hoogseizoen las-
tig zou worden om dit te kun-
nen bolwerken, desondanks heb-
ben wij de stap gewaagd en het 
geprobeerd." In de praktijk viel 
het echter niet mee om twee 
bedrijven te runnen die tegelijk 
hun seizoenspiek beleven. 

Keuze
"We hebben altijd tegen elkaar 
gezegd: ‘we gaan het gewoon 
proberen en als blijkt dat het 
niet te combineren valt, stop-
pen we er mee’. Alleen hadden 
we niet verwacht dat dit na één 
jaar al zo duidelijk zou zijn", geeft 

Bas aan. "Leuk is het zeker niet 
en we hadden het graag anders 
gezien, maar als ondernemer 
moet je keuzes maken, ook min-
der leuke. En door het te onder-
nemen, weet je pas hoe het echt 
is. Toekomstgericht is dit echter 
wel de beste keuze voor ons."

 

Kwekerij
Bas gaat zich, samen met zijn 
medewerkers, weer volledig op 
de kwekerij richten.
Wat nu nog het tuincentrum is, 
wordt straks gebruikt voor de 
opkweek van Agapanthus- en 
andere tuinplanten.

 
Korting
"Wij willen uiteraard onze klan-
ten de gelegenheid geven om aan 
het idee te wennen dat we gaan 
sluiten", zegt Gea. “Omdat wij 
alles leeg willen verkopen, zullen 
we een opheffingsverkoop met 
hoge kortingen houden. 

De maanden september en okto-
ber heeft u gelegenheid hier-
van te profiteren, tevens kunt 
u in deze periode uw eventuele 
cadeaubonnen inleveren (deze 
zijn uitgesloten van de kortin-
gen). Deze geven we ook niet 
meer uit.”
 
Wij blijven de komende weken 
ons assortiment planten aanvul-
len, dus u kunt gewoon bij ons 
terecht voor mooie najaarspro-
ducten! Op 4 november sluiten 
wij definitief de deuren.
 
Wij zijn open van woensdag t/m 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Tuincentrum de Weet sluit haar deuren
Einde van een tijdperk aan het Hornpad

Gea en Bas Pasterkamp, op 4 november sluiten de deuren van hun tuincentrum.. Foto: Koos Dol

Christine en Ron Cochrane-Stewart uit Ayr, Ontario-Canada 
bij het graf van haar oom. Foto aangeleverd

Canadees eerbetoon aan omgekomen vlieger

Gezocht: bezorgers voor de Andijker voor de volgende wijken:

Middenweg v.a de brug bij Pop Vriend naar 
Dijkgraaf Grootweg, Industrieterrein, 

Handelsweg, Hardegrondweg en de Horn.

Wervershoof
Driehuizen, Zeeweg, Kagerdijk,Dorpsstraat 

t/m de molen en de Nieuwstraat.

Interesse? Mail naar p.ligthart@andijker.nl



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

FAMILIEBERICHTEN COLUMN (36)

Redactie: K. Gorter †

 De HEER regeert

“De HEERE regeert, Hij is met 
majesteit bekleed, de HEERE 
is bekleed en heeft Zichzelf 
omgord met macht. Ja, vast 
staat de wereld, hij zal niet 
wankelen. (Psalm 93:1) We 
wachten op de wederkomst 
van Jezus en toch is dat lang 
niet altijd even makkelijk. 
Soms voelt het als een hemel 
op aarde op het moment dat je 
het Koninkrijk mag uitdelen, 
maar er zijn ook andere mo-
menten. En wat geloven we 
over die moeilijke momenten 
tussen hemelvaart en weder-
komst, waarbij we wel alles 
hebben ontvangen, maar waar 
we ook in een wereld leven 
waar zoveel gebeurt? Uitein-
delijk, onder alle verwachting 
en onder alle gaven ligt nog 
iets veel groters: De HEER re-
geert! Dat is belangrijk om te 
beseffen.. Omstandigheden 
waarbij je het gevoel hebt dat 
er van alles gebeurt waarover 
je compleet de controle kwijt 
bent. Soms situaties op het 
wereldtoneel, maar soms ook 
gewoon in je eigen leven. Situ-
aties waarbij je gelijk in de 
verdediging schiet omdat je 
bang bent wat de gevolgen 
zijn als je niet voldoet, maar 
ook dreigende situaties in de 
wereld. Niet alles lossen we op 
met de gaven van de Geest, 
met het Koninkrijk van Jezus 
dat we leven of met de bood-
schap van genade en redding. 
En wat nu als alles je uit de 
hand dreigt te lopen? In al die 
omstandigheden regeert God! 
Er is geen moment dat de con-
trole op het hele wereldtoneel, 
op macroniveau en op micro-
niveau, uit Gods handen loopt 
Terwijl wij op aarde onze taak 
hebben om het lichaam van 
Jezus te zijn, blijft God rege-
ren, Wees gewoon trouw en 
gehoorzaam aan God, daar zal 
Zijn zegen op rusten en als er 
dan dingen gebeuren waar je 
zorgen of angst over hebt, 
weet dan dat God regeert. Hij 
laat deze wereld niet los. Laat 
dit ook je troost zijn als er zo-
veel gebeurt, soms zo dichtbij 
je eigen leven, dat God het in 
Zijn hand zal blijven houden. 
Ik geloof dat God regeert, in 
elke situatie staat Hij er boven 
en is Hij de Almachtige. Dit is 
Vaderlijke zorg die God heeft 
voor Zijn kinderen. Rust mijn 
ziel, uw God is Koning. Het is 
een heel oud lied, maar zo 
waar. Heb rust, laat je niet 
door angst overmannen, maar 
blijf je geloof in Gods regering 
uitspreken. Gebed: Heer, ik 
dank U dat U regeert. En ik 
wil juichen omdat U regeert! 
Dat is mijn rust, mijn houvast 
in moeilijke omstandigheden. 
U hebt het in Uw hand.

Bloemetje 
naar 

Amsterdam..

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk          Wij bezorgen in heel Nederland.

Voor alle belangstelling na het overlijden van onze zus

Annie Klaver-Bultsma
willen we iedereen bedanken.

   Eize Bultsma
   Dirk en Janneke Groot-Bultsma
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BEDANKT!
Huttendorp Andijk bedankt alle vrijwil-
ligers en deelnemers voor een onver-
getelijk 9e Huttendorp Andijk. Onze 
sponsors bedankt voor de medewer-
king, uw bijdrage en het beschikbaar stellen van materiaal.

Van Etten Loon- en aannemingsbedrijf, Praktijk Andijk, Meo Voto, 
Dijkbouw Timmerwerken, Berkhout Dakbedekking, De Jong Lelies, 
Pop Vriend Seeds, Event Rental Equipment (ERE), Raad Architecten, 
McCain Foods Holland, Zwart Infracare, Mariska’s Corner, De 
Ruimte B.V. Beltman Hygiëne, Kwantes Makelaardij, Broer BV, 
RegioBank Andijk, Nees Tegelwerken, De Klamp, Danny’s Garden, 
Dijkhuis, Kuin Makelaardij, Govers, Groenhart, West Friesland 
Dakbedekkingen, ROBE opleidingen, K&M Dakbedekkingen, Nanne 
Kooiman Mechanisatie, Bouwend Nederland, Parochieveiling 
Sarto, Gemeenschapsveiling Cultura, Stoommachine museum, 
Rabobank, Dorpshuis Centrum, Jamin Streekhof, Oliehoorn, 
Brandweer Andijk, Smallsteps, Cultura, Mantel & Overtoom nota-
rissen, Bloemendaal Transport, Bultsma Transport, M2LIGHT, 
Bouwbedrijf AFB Andijk, Kit’s Terras, SolarFabriek, Bakkerij Stevers, 
Dekamarkt, Lidl, Holand-Select, Deen Supermarkt, Uw slager Ron 
van den Broek, Van de Gruiter, Remondis, Gemeente Medemblik, 
Rusting Metselwerken, ABZ Seeds, Verbruggen Palletizing, 
Karreman Autoschade, Schuitemaker Timmerbedrijf, Mastermate 
Zwaagdijk, ledschermbus.nl, Automated4U, In de Haak admini-
stratie, Jongeneel Zwaagdijk, Schildersbedrijf Haak, ZwartGroen, 
CombiVliet, Beemster kaas, Plukon Foodgroup, Greenhouse Jobs

Graag tot volgend jaar bij al weer  het 10de  Huttendorp Andijk

Bestuur Stichting Huttendorp Andijk

Te jong…  te snel...

Maandag 27 augustus is ons zeer gewaardeerd koorlid

Hans Sijm 
overleden.

We zullen je missen Hans, als koorlid en als mens.
Inmiddels hebben wij als afscheid voor je mogen zingen.

We wensen onze organiste Ina, 
kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

   Gemengd kerkkoor St. Caecilia

Lieve mensen,

hartelijk bedankt voor het meeleven, in welke vorm dan ook,
aan mij in het ziekenhuis en thuis en aan Harry in Nicolaas, 
Lutjebroek. 
Het doet mij, Harry en de kinderen heel goed 
dat jullie zo aan ons denken.

Nogmaals dank daarvoor!

   Tiny en Harry Wierstra

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen die wij hebben 
gekregen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk, het was geweldig.

Marien en Maartje Remijnse

Wonen er kabouters in het 
Streekbos van Bovenkarspel? 
Zondag 9 september gaan we 
dat ontdekken. O.l.v. IVN-
gidsen start om 14.00 uur bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen 
de kabouterwandeling rondom 
de plas. 
Kosten € 1,- per kind, als kleine 
vergoeding voor een kabouter-
muts en wasco. 

Onderweg worden allerlei 
spelletjes en opdrachtjes gedaan 
waarmee kinderen van 3 -8 jaar    
en hun (groot)ouders op een 
speelse manier kennis maken 
met de natuur. Het is bijna herfst              
in het Streekbos en de kabouters 
kunnen wel wat hulp gebruiken. 
De route is goed berijdbaar met 
een wandelwagen; reken op een 
tijdsduur van ruim een uur. 

Ringdans. Foto Toos Brink

Kabouterpad Streekbos

Alle vrouwen in de leeftijd 
van 50 t/m 75 jaar ontvangen 
eens per 2 jaar een uitnodiging 
voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Vanaf 13 septem-
ber 2018 kunnen vrouwen uit 
Andijk weer meedoen, zij ont-
vangen ongeveer 3 weken voor 
de afspraak een uitnodiging. De 
gegevens van de vrouwen ont-
vangt Bevolkingsonderzoek 
Midden-West van de gemeente. 
Het bevolkingsonderzoek is vri-
jwillig en gratis.

Locatie onderzoekscentrum: 
parkeerterrein bij zwembad de 
Weid, Klamptweid 72, 1619 DL 
Andijk. 

Bevolkingsonderzoek
Een goed georganiseerd bevolk-
ingsonderzoek is een belangrijke 
manier om de sterfte aan borst-
kanker terug te dringen. Door het 
bevolkingsonderzoek overlijden 
er elk jaar ongeveer 850 vrou-
wen minder aan borstkanker. Het 
onderzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van de borsten. 
Het bevolkingsonderzoek is een 

momentopname en geeft geen 
volledige zekerheid. Ook kunnen 
niet alle gevallen van borstkanker 
vroegtijdig worden opgespoord. 
Bij klachten wordt geadviseerd 
direct contact op te nemen met 
de huisarts. Het is belangrijk om 
regelmatig mee te doen, ook als 
bij het vorige onderzoek geen 
afwijkingen zijn gevonden.

Veel voorkomende vorm van 
kanker
Borstkanker is een van de meest 
voorkomende vormen van kank-
er in Nederland. Ongeveer 1 op 
de 7 vrouwen in Nederland kri-
jgt borstkanker. Door de ziek-
te in een vroeg stadium op te 
sporen, wordt de kans op genez-
ing aanzienlijk groter. Van elke 
1.000 onderzochte vrouwen is bij 
ongeveer 25 vrouwen aanvullend 
onderzoek nodig in het zieken-
huis om vast te stellen of wer-
kelijk sprake is van borstkanker. 
Bij ongeveer 7 op de 25 van de 
naar het ziekenhuis verwezen 
vrouwen wordt inderdaad borst-
kanker vastgesteld. www.bevolk-
ingsonderzoekmidden-west.nl. 

Bevolkingsonderzoek borstkanker 
start in Andijk



FRAUDE VOORKOMEN
De handel en wandel van sommige mensen is soms niet zo correct. 
De notaris moet fraude voorzien en zal altijd een gezonde achter-
docht hebben. Witwas praktijken, zwart geld, verduistering of andere 
creatieve manieren om fraude te plegen moeten worden tegen 
gegaan, want daar loopt de notaris liever niet tegen aan. 

Garage goedkoop verkocht
Een garage wordt verkocht voor een prijs die toch wel aan de 
lage kant lijkt te zijn. Mankeert er nu echt iets aan de staat van het 
verkochte of gaat er geld onder de tafel door? De notaris moet op 
onderzoek uit. 

Betaling in contanten
Er komt een klant op kantoor die een flink bedrag contact wil 
betalen. De notaris moet een mot (meldpunt ongebruikelijke trans-
acties) melding doen wanneer de contanten meer dan € 10.000 
bedragen en/of er vermoedens zijn dat er iets mis is met de afkomst 
van het geld. 

Geld niet van bankrekening op naam van de klant
Als cliënten geld storten op de rekening van de notaris en dit is 
afkomstig van een bankrekening die niet op naam van de klant staat, 
dan is dit voor de notaris een verdachte situatie en zal er nader 
onderzoek moeten plaatsvinden.  

Fraude bij of na overdracht onderneming 
Bij de overdacht van aandelen in een BV dient er een goede relatie 
te zijn tussen de verkoopprijs en de waarde van de onderneming 
volgens de balans van de onderneming. De notaris doet daarom 
altijd onderzoek naar de economische betekenis van de deal. Een 
voorbeeld van fraude. In 2017 zijn door A aandelen overgedragen 
aan B. De laatste jaarstukken waren in 2014 gedeponeerd. Dat is 
opmerkelijk bij een actieve vennootschap. De fraudeur deponeerde 
ná de transactie valse cijfers bij de Kamer van Koophandel, hier-
door kregen de crediteuren een rooskleurig beeld van de financiële 
gesteldheid van de onderneming. Vervolgens bestelde de fraudeur 
allerlei duur gereedschap, hoogwerkers en machines. De leveran-
ciers kijken in het handelsregister naar de jaarcijfers en denken dat 
de nieuwe klant kredietwaardig is. Het bedrijf betaalt vervolgens 
nooit voor de geleverde waar en gaat failliet en de leveranciers kun-
nen naar hun geld fluiten. 

Tijdens de zomerva-
kantie hebben we geen 
inloop, maar kunt u wel 
een afspraak maken voor 
gratis half uur bespre-
king, Andijk 0228-592224 
en Benningbroek 0229-
591264.

De commissie Ruimte van de 
gemeenteraad vergadert woens-
dag 12 september in dorpshuis 
Centrum in Andijk.  Op de agen-
da staan de volgende onderwer-
pen: ‘vaststelling bestemmings-
plan Transformatie Sorghvliet 
Andijk (ons lief plekje grond)’ 
en ‘vaststelling bestemmingsplan 
Cornelis Kuinweg 33 Andijk’. 
Vanaf 19.00 zijn geïnteresseerden 
van harte welkom. Om 19.30 uur 
start de vergadering.

Het woord is aan u!
Als inwoner kunt u tijdens deze 
vergadering inspreken. U kunt 
uw mening geven over de twee 
geagendeerde onderwerpen tij-
dens de vergadering. Ook kunt 
u uw mening geven over ande-
re onderwerpen die niet op de 
agenda staan. De raads- en com-
missieleden willen graag horen 
wat er speelt in Andijk. Deze 
informatie kunnen zij weer mee-
nemen in hun besluit. Als u wilt 

inspreken, krijgt u maximaal 
5 minuten. Daarna kunnen de 
commissieleden vragen stellen. 

Hoe kan ik inspreken?
Als u wilt inspreken of wilt vra-
gen of uw onderwerp geschikt is 
om over in te spreken, neem dan 
contact op met de griffie van de 
gemeente Medemblik. Dat kan 
via de mail griffie@medemblik.
nl. of telefonisch via 0229 856 
367. 

Locatiebezoek
Ook kunt u raadsleden en com-
missieleden uitnodigen voor een 
bezoek aan een specifieke locatie. 
Tijdens een bezoek kunt u op 
locatie dingen toelichten en vra-
gen beantwoorden van raad-s en 
commissieleden. Dit kan vooraf-
gaand aan de commissievergade-
ring, maar kan ook op een ander 
moment. Neemt u hiervoor con-
tact op met de griffie op boven-
staande contactgegevens.

Commissievergadering 
op locatie in Andijk

Zwembad De Weid

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. 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 waarschijnlijk van zijn 
roman Ventoux uit 2013.
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.

Kom zondagmiddag 9 september 
naar de Literaire Salon in Cultu-
ra, Kleingouw 112 in Andijk.
Tijd 15.00 – 17.00 uur.
De zaal is open vanaf 14.30 uur.
(Meer info zie advertentie)

Schrijverscafé bij Cultura Plus
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Andrea van Langen

Bouwen op het Asonia 
terrein!

Samen met wethouder 
Dirk Kuipers mocht ik het 

startsein geven voor de 
bouw van een aantal hele 
speciale woningen op het 
Asonia-terrein.  Zoals u 

weet  is er een groot tekort 
aan jongeren die in de bouw 

aan de slag willen. Hier 
stonden er maar liefst 300 

te trappelen om aan de slag 
te gaan! Een recordaantal. 

En dat gebeurde onder 
begeleiding van maar liefst  
170 enthousiaste ervaren 

krachten. Daardoor waren 
er binnen de kortste keren 
de prachtigste bouwwer-
ken te bewonderen. Een 

droom? Nee de 9e editie van 
Huttendorp Andijk. Het 
thema was dit jaar “op de 

boerderij”: wonen in Andijk 
betekent immers landelijk 

wonen.
Voor de vrijwilligers geldt 
dat ze er elk jaar weer een 

feestje van maken, daardoor 
doen enthousiaste oud-

deelnemers nu mee als tie-
nervrijwilliger. Huttendorp 
is goed voor hun ervaring 
en cv. Ook vele Andijker 

bedrijven voelen zich 
betrokken. Allemaal enorm 

bedankt!
Gelukkig was het heerlijk 
weer om te timmeren, niet 

te warm om hard te werken 
en warm genoeg om af en 
toe verkoeling te zoeken 

in het speciaal aangelegde 
zwembad. De woningen 

waren zo stevig dat er zelfs 
in geslapen kon worden en 
dan is het toch jammer dat 
de velden er nu weer als 

vanouds bijliggen.
Er wordt gelukkig wel  

gebouwd in Andijk, zo ligt 
in de eerstvolgende com-
missie de nieuwbouw van 

Sorghvliet voor aan de raad. 
Een mooi project,  waarbij 

veel inspraak is geweest. De 
vorige gemeenteraad heeft 

besloten dat bouwen op het 
Asonia-terrein nog even niet 
aan de orde is: het blijft een 
droomplek. De nieuwe coa-
litie die nu van start is zet 

nadrukkelijk in op de bouw 
van nieuwe woningen, daar 
ga ik mijn best voor doen!

Andrea van Langen, 
wethouder.

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

AVONDJE HAZES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

DEUR OPEN: 20:30 UUR 

GRATIS ENTREE 

METERS BIER EN HAZES HOEDJES 

22.222 bezoekers; bedankt!  
Foto's aangeleverd

Leuk bezoek: de wandelgroep Sorghvliet



Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl

 ‘Vincent’ van Dokkum 
en Tante Marietje

‘Vincent van Dokkum en Tante Marietje. Foto Koos Dol

De vele bezoekers die afgelo-
pen zaterdag op de expositie 
van Marius van Dokkum waren, 
keken verwonderd op, want 
daar kwam opeens ‘Vincent’ 
van Dokkum en Tante Marietje.  
Vincent heeft  zijn bijzondere 
talent op deze middag getoond 
door verschillende personen na 
te tekenen.
De (Opa Jan) boeken van Marius 
van Dokkum werden gesigneerd 
en vele foto’s werden natuurlijk 
gemaakt van dit bijzondere stel! 

Terugkijkend was deze middag  
zeer geslaagd en voor herhaling 
vatbaar. De expositie van Marius 
van Dokkum en Rien Poortvliet 
is nog t/m zaterdag 8 september. 
Geopend: woensdag t/m vrijdag 
van 13:00-17:00 uur en zaterdag 
van 11:00 -17:00 uur. Zaterdag 
is het open monumentendag en 
gratis toegankelijk. Meer infor-
matie: www.expositieruimtede-
mantel.nl
Adres: Expositieruimte 
De Mantel, Hornpad 19
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Sandra Vlaar fotografeert graag 
en veel. Haar favoriete onder-
werp is honden. In de Andijker 
stond laatst een mooi artikel over 
haar manier van fotograferen en 
daaraan was een winactie gekop-
peld. Vele mensen reageerden, 
loten was de enige eerlijke manier 
om tot een winnaar te komen. 
Dat werden de twee Bordeaux 
Dogs Tara en Dana van Danielle 
van Elburg uit Stedebroec. 

Inmiddels is de fotoshoot achter 
de rug. Danielle schreef op face-
book haar reactie. “Fantastische 
foto’s die me nu al dierbaar zijn. 
Wij zijn heel erg blij met hoe 
het gegaan is. De honden heb-
ben gewoon lekker gewandeld 
en gespeeld en dus echt van de 
shoot genoten. Sandra verstaat 
haar vak!” Hierbij enkele foto’s 
van het eindresultaat. 

Wilt u ook uw hond(en) vast 
laten leggen door Sandra, neem 
dan contact met haar via haar 
facebookpagina 

Fotografiesandravlaar.nl

Honden van Danielle van Elburg als model



Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

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

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

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

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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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



Koop je
eigen kruk!eigen kruk!

Vereeuwig jezelf, je team of je bedrijf in de kantine! 
De opbrengst wordt gebruikt voor het opknappen van de kantine.
Neem contact op met Ronald Dekker (0611136230) of Esther Kuin (0650848911)

€60

Wist u dat...

... de voorbereidingen voor de 

veilingavond in Dorpshuis 

Centrum, zaterdag 3 novem-

ber, alweer in volle gang zijn?

... de repetities van Cantabilé 

vrijdag 7 september weer 

gaan beginnen?

... Sporting Andijk Korfbal 

op 19 september weer een 

familiebedrijventoernooi or-

ganiseert?

... op 10 en 11 september de 

penaltybokaal wedstrijden 

plaatsvinden voor alle jeugd 

van Sporting Andijk?

 • 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

Korfbal bedrijfstoernooi
Onderstaand team geeft zich op voor het Korfbal 

Bedrijfstoernooi, op donderdag 19 september 2018.

 Team: ..........................................
 Kleur shirt: ..........................................

Heren: Geoefende korfballer
.......................................... JA / NEE
.......................................... JA / NEE
.......................................... JA / NEE
.......................................... JA / NEE
.......................................... JA / NEE

Dames: Geoefende korfballer
…………………………… JA / NEE
…………………………… JA / NEE
…………………………… JA / NEE
…………………………… JA / NEE
…………………………… JA / NEE

Inschrijfformulier vóór 7 september a.s. 
inleveren bij:

Ilona Haak, Sterappel 28, 1619 KA Andijk

e-mail ilonahaak78@gmail.com. 
0228 593375/06 20198627 

Koop je
eigen kruk!eigen kruk!

Vereeuwig jezelf, je team of je bedrijf in de kantine! 
De opbrengst wordt gebruikt voor het opknappen van de kantine.
Neem contact op met Ronald Dekker (0611136230) of Esther Kuin (0650848911)

€60

Opening
Vernieuwde kantine
Kom een kijkje nemen in de vernieuwde kantine! 
Een gezellige avond voor jong en oud.

18.00 uur: Inloop met eten
19.30 uur: Praatje over nieuwe inrichting
20.00 uur: Feestavond met muziek

8
SEP

Hierbij willen wij jullie uitnodi-
gen voor het te houden Sporting 
Andijk Korfbal Bedrijfstoernooi, 
welke gehouden wordt op don-
derdag 19-09-2018 op de sport-
velden van Sporting Andijk.

Ook dit jaar strijden we weer 
om de Cor-Jan Gutter bokaal en 
proberen we een competitie van 
12 teams op te zetten. Het toer-
nooi wordt op gras gespeeld. De 
aanvang van het toernooi is 18.30 
uur en zal naar verwachting om 
22.00 uur zijn afgelopen.

Als u het leuk vind om aan dit 
toernooi mee te doen, willen wij 
u vragen om het opgave formu-
lier in te leveren voor 07-09-
2018 a.s. bij Ilona Haak aan de 
Sterappel 28 te Andijk of per 
e-mail ilonahaak78@gmail.com. 
We hopen ook dit jaar weer op 
jullie deelname. (zie bijgaand 
inschrijfformulier).

Toernooicommissie Sporting 
Andijk: Danielle Karreman, 
Marlissa Neefjes, Renate Groot 
en Ilona Haak  

Sporting Andijk Korfbal Bedrijfstoernooi

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
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Het is weer bijna voorbij die 
mooie zomer, die zomer die 
begon zo wat in mei. Maar je 
dacht dat er geen einde aan kon 
komen, en voor je ‘t weet is ie 
voorbij.
Gelukkig start het sportseizoen 
weer en we nodigen je dan ook 
weer graag uit in 1 van onze 
gymzalen. Het bestuur en onze 
nieuwe train(st)ers hebben afge-
lopen donderdag al afgetrapt.
Tijdens de eerste vergadering 
hebben we natuurlijk gesproken 
over samenwerking, doelen maar 
vooral ook de fijne en sportieve 

sfeer tijdens de lessen.
Want dat is wat we belangrijk 
vinden voor onze club. Met ons 
enthousiaste team kunnen we 
ook dit jaar gelukkig een breed 
aanbod van lessen verzorgen 
zoals bewegen op muziek, body-
shape, streetdance tot en met 
turnen. Op gymvvw.nl zie je ons 
lesrooster en kun je kijken waar 
je aan wilt meedoen.
Deze week zijn de lessen weer 
begonnen en je mag uiteraard 
altijd iemand meenemen als 
introducee. Iedereen heel veel 
plezier gewenst.

Gymvereniging VVW



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 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

Kerkdiensten, zondag 9 september

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

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Pastor Gert Scholten, Startzondag   
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jaap Noordlander, Viering van het Heilig Avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor P. Piets, Gemengd koor

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Simon van Groningen

Proeflessen bij Sursum Corda
Afgelopen seizoen heeft trompettiste Rianne Schoemaker in 
samenwerking met Sursum Corda muzieklessen verzorgd op 
de Kuyperschool om de leerlingen kennis te laten maken met 
verschillende instrumenten. Dit project is afgesloten met 
een geslaagd concert met Jong Sursum. 

Ben jij ook benieuwd hoe het is om zelf op een mooi instru-
ment te spelen? Of heb je vroeger gespeeld en wil je het 
weer eens opnieuw proberen? Geef je dan op voor 4 proef-
lessen! Je kunt kiezen voor slagwerk, bugel, trompet, bari-
ton, saxofoon, waldhoorn, trombone of bas. De proeflessen 
worden gegeven door een muziekdocent en zullen in overleg 
plaatsvinden. De kosten zijn €20,00 voor 4 lessen. 

Geef je snel op bij Natasja Scholtens: 0228-593990 of 
06-48378653 of tas.schol2@gmail.com, vermeld hierbij je con-
tactgegevens en voor welk bovengenoemd instrument je kiest.

 

        Jong Sursum 
                                                                                                                       Jeugdorkest Andijk 
    Onder leiding van Niels Marchal 

 

Zondag 9 september wordt de serre van Cultura
 een schrijverscafé met als
 gast Bert Wagendorp
 aanvang: 15.00uur Entree €10
    (incl. kopje koffie/thee)

 Reserveren: CulturaPlus2.0@gmail.com
 (info Facebookpagina Cultura Andijk)
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• 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

SEPTEMBER
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
Maandag 10 en dinsdag 11 september
• Penaltybokaal Sporting Andijk
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: Brute Force & Ignorance (germa-

ny), Sweet Mary Jane Band. Sarto, 20.00 uur

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 
• 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
Zondag 4 november             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 6 november
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Donderdag 8 november
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. De 

Lichtboei, Hoekweg 12
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

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

We hebben allen twee er wat 
zien te maken, maar voor mijn 
sportvriend C.J. Verhoogt was 
het woord pech zeker op zijn 
plaats m.a.w. zeer veel stoten 
gingen net mis, maar Cees zal 
wel zeggen, dat hoort ook bij 
het biljarten en zo is het ook.
G.P. Grent gelukte het beter 
en kon tweemaal winst boe-
ken en de einduitslag was G.P. 
Grent zes en C.J. Verhoogt drie 

punten, dat was dan de balans 
van deze plezierige einddoel-
stelling in café de Welkomst, 
waar het op biljartgebied goed 
vertoeven is. De gezegde is: 
“Vergeten is net zo belangrijk 
als onthouden.” Adios Biljartos

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1169

Biljartvereniging De Vlieringboys

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon
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Daar buiten op afspraak

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

Vrijdag 7 september 9.00 uur: 
Opening schooljaar van r.k. basis-
school  “De Bangert” in onze kerk.

Zondag 9 september 10.00 uur: 
Nationale Ziekenzondag.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor P. Piets.
Thema: “Vrees niet en ga open”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de vieringen.
*Zondag is het Nationale 
Ziekendag, een dag waarop extra 
aandacht wordt gevraagd voor 
onze zieke en hulpbehoevende 
medemens. Zij kunnen niet zon-
der gezonde mensen; met elkaar 
kunnen wij hun leven draaglijker 
maken. 

Van 9 t/m 15 september is de col-
lecteweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Andijk.  Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor 
mensen met een spierziekte in 
Nederland. Ruim 30.000 vrijwil-
ligers gaan op pad om geld op 
te halen voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds 
zet zich in voor alle mensen met 
een spierziekte in Nederland. Dat 
zijn ruim 200.000 mensen. Het 
doel van het fonds is om alle 
spierziekten de wereld uit te krij-
gen, het middel is wetenschap-
pelijk onderzoek. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar gene-
zing en, omdat dit vaak een lange 
weg is, ook naar verbetering van 
de kwaliteit van leven van pati-
enten nu. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk 

van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. Steun de strijd tegen 
spierziekten en geef aan de col-
lectant bij u in de buurt. Mist 
u de collectant? Doneren kan 
ook via de online collectebus van 
het fonds. Ga naar www.prinses-
beatrixspierfonds.nl/collectebus 
en doneer een bedrag naar keuze.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spier-
ziekten. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, maar ze 
hebben allemaal een verlammend 
effect op de spieren. De spie-
ren in een mensenlichaam sturen 
alles aan; lopen, zwaaien, lachen, 
ademen. Een ziekte die spieren 
aantast, tast het hele lichaam en 
daarmee ook het hele leven van 
een persoon aan. 

Lees meer op www.prinses-
beatrixspierfonds.nl. 

Collecteweek Prinses Beatrix 
Spierfonds gaat 9 september van start



Holland-Select B.V. is  
een veredelingsbedrijf dat 

groentezaden produceert voor de  
professionele markt en verwerkende industrie. 

Teelt en handel vinden op wereldwijde schaal plaats.

Als medewerker pakhuis en proeftuinen heb jij een zelfstandige 
 functie met afwisselende werkzaamheden. Je zorgt voor de ontvangst, 

schoning, behandeling, het verpakken en het verzenden van onze zaden aan klan-
ten over de hele wereld.  Dit doe je uiteraard niet alleen maar in een team van  
12 medewerkers. In de zomer verricht je buitenwerk op onze proefvelden.  

Wie zoeken wij? Je bent agrarisch geschoold, kunt nauwkeurig werken  
en je hebt een praktische, flexibele en positieve instelling. Ervaring in de zaadbranche 
of groenteteelt is een pre.

Wat bieden wij? Een afwisselende functie bij een agrarisch familiebedrijf, in een 
gedreven en enthousiast team met korte en informele lijnen. Goede primaire en  
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Tuinzaadbedrijven. 

Spreekt de functie je aan en denk je dat jij de persoon bent die we zoeken? 
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar:

Holland-Select B.V. • Horn 29  1619 BT ANDIJK • tel. 0228 591578 • info@holland-select.nl
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Op de boerderij! De weergoden waren 
de kinderen uit Andijk goed gezind, geen 
spatje regen tijdens het bouwen en spelen. 
Dat hebben we kunnen zien, binnen 2 
dagen stond het Huttendorp terrein vol 
met boerderijen, kippenrennen en land-
bouwvoertuigen.

Dankzij de opbouwploeg stond donderdag 
het veld vol pallets, waren de plekken voor 
de hutten netjes klaargelegd en stonden de 
tenten allemaal weer keurig overeind. Het 
zwembad stond er ook al en de strobalen 
vormden het decor van het grote podium. 
In de grote tent stonden de kinderen al 
vroeg te trappelen van ongeduld om met 
hun hut te gaan beginnen. Ze moesten 
wel even wachten tot na de officiële ope-
ning door wethouder Dirk Kuipers van de 
Gemeente Medemblik. 
Na de opening schalden de boerderij lied-
jes uit de speakers en waren de eerste con-
touren van West-Friese stolpen en trek-
kers al snel te zien.

Van bouwen krijg je honger en boeren 
kunnen flink eten, dat krijg je natuurlijk 
van dat buiten werken. Gelukkig was ons 
catering team ook weer fanatiek aanwezig 
en werden de vele vrijwilligers en kinde-
ren voorzien van lekkers, eten en drinken. 
Veel kinderen wisten ook al snel de weg 
te vinden naar de groente en fruit kraam, 
waar appels, bananen en snack tomaatjes 
voor iedereen klaar lagen. 

En dat al dat harde werken resultaat ople-
vert heeft u tijdens de open avond kun-
nen zien. Boerderijen (nog net niet riet 
gedekt), kippenrennen, paardenstallen en 
vele landbouwvoertuigen sierden het hut-
tendorp terrein. Er waren door de jury 
natuurlijk prijswinnaars aangewezen maar 
voor ons waren alle kinderen echte win-
naars. Daarnaast heeft iedereen ook heel 
erg genoten van de fantastische optredens. 
Na wederom een onrustige nacht met de 
bovenbouw hebben op zaterdag de kin-
deren van de onder- en middenbouw nog 
heerlijk gespeeld. Springkussens, brand-
weerspel, hoefijzerwerpen en rijden met 
de paardentram waren een paar van de 
mogelijkheden.

We kijken terug op heel gezellig 
Huttendorp!! Alle deelnemers en vrijwil-
ligers heel erg bedankt!
Graag tot volgend jaar, dan vieren we 10 
jaar Huttendorp Andijk.
Bestuur Stichting Huttendorp Andijk

Vanaf nu: 

UITVERKOOP!
35%

korting 
op alle 
ZADEN en POTTEN, 
voor zowel binnen als buiten!

In de aanloop naar het Jubileumconcert 
wordt het orkest aan u voor gesteld door 
middel van de verschillende instrument-
groepen. Na vorige week het hoogkoper 
is het nu de beurt aan de saxofoonfami-
lie. De Belg Adolphe Sax is de uitvinder 
van de saxofoon en hij heeft daarom dit 
instrument zijn achternaam gegeven. De 
saxofoon is een veelzijdig blaasinstrument 
met kleppen. De saxofoon wordt niet tot 
de koperblazer gerekend maar zoals alle 
rietblaasinstrumenten tot de houtblazers. 
Je kunt er vrijwel alle soorten muziek op 
spelen: van jazz tot reggae en van rock tot 
klassiek. Daarom bestaan er zoveel ver-
schillende soorten saxofoons.
De saxofoonfamilie is groot maar er zijn 
4 soorten die het meest gebruikt worden: 
de sopraan-, de allt-, de tenor- en de bari-
tonsaxofoon.
De sopraansaxofoon is één van de kleinste 
(en hoogste) leden van de saxofoonfamilie 
en is doorgaans recht, in tegenstelling tot 
de alt en lagere leden van de saxfamilie 
die een gebogen hals hebben. De sopraan-
sax is te vergelijken met een klarinet. Bij 
Excelsior bespeelt Renate Bos dit instru-
ment.
De altsaxofoon is het meest gebruikte lid 
van de saxofoons en heeft een lager geluid 
dan de sopraan. Dit instrument wordt veel 

gebruikt in de popmuziek. Bekende alt-
saxofoniste  is Candy Dulfer. Bij het orkest 
spelen: Willie de Weert, Gerda Ootes, 
Siem Visser, Angelique van Leeuwen en 
Anna Ootes (niet op de foto) op de alt-
saxofoon.
De volgende in rij is de tenorsaxofoon. 
In bigbands, fanfare-en harmonieor-
kesten worden tenoren vaak gebruikt. 
De tenor is weer lager dan de altsaxo-
foon en heeft een rijke en warme klank. 
Bekende Nederlandse tenorsaxofonist is 
Hans Dulfer. Bij Excelsior spelen: Robin 
Meester, Natasja Deubel en Marijke Aker 
hierop.
De laatste in deze rij is de baritonsax. 
Dit is de laagste saxofoon van de 4 meest 
gebruikte saxen en ziet er iets anders uit 
dan de alt- en de baritonsaxofoon, groter. 
De bariton heeft een warme klank, die 
extra diepte toevoegt in de fanfares en 
harmonieorkesten.
Bernadette Heidotting en Ruud Sijm spe-
len bij Excelsior op dit instrument.
Volgende week de laatste groep instru-
menten: het laagkoper en slagwerk.
Kaartverkoop voor het Jubileumconcert 
op 6 oktober m.m.v. Leona Philippo via: 
www.excelsior-andijk.nl. Vrienden € 10,- 
(max. 2 kaarten) en Regulier € 12,50. Aan 
de zaal is de prijs € 15,-.

De saxofoonfamilie. Foto aangeleverd

Excelsior 125 jaar!

Lekker op de trekker!
9e Huttendorp Andijk groot succes

Enthousiaste kinderen kwamen soms 
wel 20 kussens laten maken om 
daarna te vullen met stro. Aan die 
grote vraag konden de dames niet 
voldoen, dus werd er een quotum 
ingesteld op maximaal 4 kussens per 
bestelling. Bij de zaaghoek was het 
ook weer flink aanpoten en werden 
boerderijdieren en stalramen in hoog 
tempo geproduceerd

Grote drukte bij naaiatelier en zaaghoek

Foto's Koos Dol/De Andijker


