
De Katholieke Bond voor Oude-
ren in Andijk zet zich al 50 jaar in 
voor de ouderen. Dit lustrum 
moet gevierd worden en dat gaat 
ook gebeuren. Op 16 september 
begint om 10.00 uur de mis in de 
kerk en hierna koffie, gebak en 
voor de liefhebbers een borrel in 
Sarto. Iedereen is welkom. Want 
ook na 50 jaar moet het KBO 
doorgaan. Maar dat kan alleen als 
mensen zich bewust zijn van het 
grote belang hiervan en nieuwe 
(bestuurs)leden zich aanmelden. 
Laten we de titel uit mond van de 
bestuursleden waar maken: “Er 
komt geen end an”, aldus voorzit-
ter Gérard Schuitemaker, pen-
ningmeester Jan Commandeur, 
secretaris Luc Hoogland, Gré 
Rood, Leny Visser-Bom, Jaap de 
Vos en Vronie Breed.
 
Busreizen, boottochten, kla-
verjassen, jeu de boules en nog 
veel meer
Hoogtepunten van de afgelopen 
jaren worden door de bestuursle-
den met trots opgenoemd. “we 
gaan regelmatig met een volle bus 
naar Amsterdam en bezoeken we 
musea inclusief een lunch, eten 
bij het Sint Martinus of de boot-
tochten zijn ook altijd een groot 
succes en zo kunnen we nog veel 
meer opnoemen”, wordt er ver-
teld. Sinds de samenwerking met 
PCOB en de Zonnebloem kan er 
meer voor de ouderen georgani-
seerd worden. “De PCOB organi-
seert bijvoorbeeld de Wintermid-
dag met diner, via de Zonne-
bloem worden er busreizen en 
uitjes geregeld en met KBO An-
dijk is het ook nooit stilzitten. 
Klaverjassen, jeu de boules, een 
bingo of een spellenmiddag, en 

vergeet onze Kerstmiddag niet, er 
valt van alles te doen in Andijk". 
Ook worden er lezingen gegeven 
over belangrijke zaken omtrent 
ouderen. Er is bijvoorbeeld een 
lezing geweest over voltooid le-
ven, over eenzaamheid en bin-
nenkort wordt er een lezing gege-
ven over armoede onder de oude-
ren. Deze lezingen zijn onder an-
dere bedoeld om meer bewust-
wording te creëren voor iedereen 
en daarom zijn de lezingen voor 
iedereen toegankelijk. Tot slot 
zeker het benoemen waard is dat 
KBO-PCOB een eigen datingsite 
heeft. “Daten is misschien een 
groot woord maar er zijn al wel 
meerdere vriendschappen uit 
ontstaan en dat is toch hartstikke 
leuk”!
 
Nieuwe leden gezocht
KBO Andijk is op zoek naar 
nieuwe bestuursleden van jong 

tot oud en staat open voor nieuwe 
ideeën. Er wordt gelachen en on-
derling tegen elkaar gezegd dat 
nieuwe leden wel wat jonger en 
vitaler mogen zijn. Qua humor is 
er in het bestuur in ieder geval 
geen gebrek en een ieder die zich 
in wil zetten voor de oudere me-
demens is van harte welkom om 
contact op te nemen met KBO 
Andijk. “We hebben een leuk be-
stuur. We zijn het vaak eens, maar 
we hoeven het niet altijd eens te 
zijn met elkaar en dat maakt het 
vergaderen en werken ook inte-
ressant”. Namens de KBO-PCOB 
wordt er ook een magazine uitge-
geven die alle leden 10 keer per 
jaar thuis ontvangen. “Dit is een 
magazine vol informatie over wat 
er landelijk allemaal gaande is en 
de KBO-Noord-Holland heeft 
hierin zijn eigen katern over wat 
er bestuurlijk gebeurt en wordt 
georganiseerd".

 

Zo lang mogelijk genieten
Het bestuur organiseert niet al-
leen van alles op locatie maar be-
zoekt de ouderen ook aan huis. 
“We bezoeken eenzame ouderen 
aan huis, maar we weten ook dat 
(alleenstaande) ouderen niet per-
se eenzaam hoeven te zijn. Hoe 
leuk is het dan om erop uit te 
gaan en leuke dingen met elkaar 
te doen en daar doen wij hard ons 
best voor. Neem de ouderen mee 
over de drempel en/of uit zijn of 
haar comfortzone en blijf zo lang 

mogelijk genieten van leuke din-
gen die het leven nog te bieden 
heeft".
 
Voor meer informatie kijkt u op: 
www.kbootje.punt.nl, telefoon-
nummer Secretariaat 592374 of 
bezoek KBO Andijk tijdens de 
viering van het 50-jarig bestaan 
op 16 september in de kerk en/of 
in Sarto. 
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Het bestuur van KBO Andijk. Foto Barend Hoekstra

KBO bestaat 50 jaar: “Er komt geen end an!”

13 jaar na de reünie van ons jeugd-
koor willen we met Time Spirit toch 
nog een laatste keer bij elkaar komen 
om te zingen.. Nee, we zijn allang 
geen jeugd meer maar de Spirit zit er 
nog steeds in! Onder leiding van diri-
gent Wim Broer willen we tijdens de 
startdienst van de Gereformeerde 
kerk op 16 september én tijdens het 
Listen to the music-concert op 20 
oktober (in dezelfde kerk) gaan op-
treden. Een leuk feit is dat Wim 
Broer deze maand precies 25 jaar or-
ganist is in de Gereformeerde kerk 
en dat daar op 16 september aan-
dacht aan zal worden besteed. Dit 
jubileum wordt tevens het afscheid 
van Wim als organist op Andijk, 
want hij gaat binnenkort verhuizen 
naar Friesland. Daarom zal het reü-
nieconcert voor Time Spirit ook echt 
het allerlaatste optreden zijn. Time Spirit komt op 16 september en 20 oktober voor de laatste keer bij elkaar. Foto aangeleverd

We konden het niet laten....
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Heiliging

Maar wat is heiliging? Je zou 
het als volgt kunnen samen-
vatten, ‘Heiliging is jezelf 
apart zetten voor een zuiver 
doel’. Dit doel zal altijd te ma-
ken hebben met je toewijding 
aan God de Vader en God de 
Zoon door de kracht van de 
heilige Geest. In het Nieuwe 
Testament zien we dat het 
bijna altijd gaat om ons gees-
telijke leven. En voor wie een 
beetje thuis is in de Bijbel 
weet dat dit een levenslang 
proces is. Nu  hoor ik sommi-
gen zeggen; ‘maar we zijn toch 
al tot heiligen verklaard toen 
we Jezus aannamen als onze 
verlosser?’ Zeker we zijn: 
“voorbestemd om, geheiligd 
door de Geest, gehoorzaam te 
zijn aan Jezus Christus” lezen 
we in 1 PETRUS 1:2. Maar let 
op het gaat hier om, gehoor-
zaamheid aan Jezus Christus.  
Het is dus juist om een chris-
ten een heilige te noemen, 
maar dat betekent niet dat ze 
zomaar ineens in al hun daden 
een geheiligd leven leiden. 
Het gaat hier dus om geeste-
lijk inzicht hebben. Om het 
licht dat in ons is. Om duide-
lijk te zien waarvoor God ons 
op deze aarde wil gebruiken. 
Om te leren wat er verande-
ren kan in ons persoonlijk le-
ven. SPREUKEN 20:27 zegt er 
dit over: “Het licht van de 
HEER beschijnt de geest van 
de mens, het dringt door tot 
in zijn diepste gedachten”. We 
weten allemaal dat oogklach-
ten veel zorgen kunnen geven. 
Maar ons geestelijke oog, de 
ogen van ons hart, wanneer 
die ons geen goed zicht geven 
kunnen er veel grotere proble-
men ontstaan. Daarom biedt 
God ons ogenzalf aan, zie 
OPENBARING 3:18. Maar de 
keuze tot een heilig leven 
wordt vaak op de proef ge-
steld. Het wordt ons er niet 
gemakkelijk op gemaakt. 
Daarom is het zo belangrijk 
dat we een zuiver oog hebben. 
Dan zien en begrijpen we wat 
God van ons vraagt. En chris-
tenen die zichzelf apart zet-
ten, voor Gods doel in hun 
leven, zullen een heldere kijk 
hebben om Gods wil te ken-
nen. Daarom is het dienen van 
God de beste manier om weer 
helder te gaan zien. Heiliging 
brengt ‘helderheid’, of ‘duide-
lijkheid’, in je leven. Je gaat 
dan veel beter begrijpen dat 
het een noodzaak is om: “de 
vrede na (te jagen) met alle 
mensen en probeer heilig te 
leven. Wie dat niet doet, zal 
nooit de Heer zien” HEBREE-
EN 12:14 GNB. Ik hoop dat je 
hier eens mee aan de slag gaat, 
het zal je leven zeker verrij-
ken. (Fred IJzerman)

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

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

Zondag 23 september 2018 zijn onze ouders,

Wout Mantel en Akke Mantel-Heemsbergen

60 jaar getrouwd.
Ter gelegenheid van hun Diamanten bruiloft geven zij een 

receptie van 15.00 uur tot 17.00 uur in Sorghvliet.
”Hoofdingang”, Sorghvlietlaan 50, 1619XC Andijk. 

Namens onze ouders, 
Kinderen en kleinkinderen.     

        Cadeau idee ✉

Ben jij of jouw kind op zoek 
naar een sport- of beweegacti-
viteit, maar weet je niet wat de 
mogelijkheden zijn? Of heb je 
gewoon zin om lekker te bewe-
gen? Zorg er dan voor dat je op 
zaterdag 22 september van 
13.30 tot 16.00 uur aanwezig 
bent op het Raadhuisplein. Het 
plein wordt gevuld met sport-
activiteiten, aangeboden door 
de lokale sportaanbieders. 

22 september valt midden in de 
Nationale Sportweek (15 t/m 29 
september) en aan het begin van 
het nieuwe sportseizoen. Dit is 
dan ook een mooie gelegenheid 
om de lokale sporten wat beter te 
leren kennen. De lokale sport-
aanbieders organiseren speciaal 
voor de inwoners van Wervers-
hoof en omstreken verschillende 
activiteiten. De activiteiten varië-

ren van kickbox clinics, tot 
schaakwedstijden waar je vrij in 
kan stromen. 

Tot nu toe zijn de volgende sport-
aanbieders aanwezig: Fysio WFO, 
Handbalvereniging VVW, Sport- 
en Wellnesscenter De Dars, 
Sportwandelschool Hoorn/West-
Friesland, Schaakvereniging Re-
vanche, West-Fries Taekwondo 
Centrum, Team Sportservice 
West-Friesland, Crossfit 1693 en 
Voetbalvereniging VVW. 

Kom dus sportief gekleed en haal 
bij het kraampje van Team Sport-
service een stempelkaart, zodat je  
weet of je alle activiteiten gedaan 
hebt en of je in de prijzen valt!!  

Dit alles op initiatief van Schaak-
club Revanche en Winkelend 
Wervershoof. 

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

Het heeft ons enorm verrast.

Hiervoor onze hartelijke dank.

    Tim en Clari Schuitemaker

Back2Sportdag op het Raadhuisplein!

Gevonden voor de Dekamarkt: 
zilveren kinderringetje met hartje.

 
Ben je/bent u dit kwijt? 

Mail naar info@andijker.nl

Iedereen heeft wel eens van de 
Plastic Soupvelden in zee ge-
hoord en hoe schadelijk dat is 
voor natuur en milieu. Gelukkig 
zijn steeds meer mensen, de rege-
ringen en de industrie zich be-
wust van het milieu en het afval-
probleem wereldwijd.
Miljoenen mensen in 150 landen 
gaan 15 september meehelpen 
met de World Cleanup Day 2018 
die het verdient om een groot 
succes te worden. Een mondiale 
schoonmaakgolf over de hele we-
reld, achter de zon aan in 24 tijd-
zones. 

Ook IVN afd. West-Friesland wil 
samen met vele helpers het 
Streekbos plasticvrij maken. 
Kom je ook meedoen op zater-
dag 15 september van 13.30 – 
16.00 uur? Verzamelpunt is
het IVN in het Streekbos Pavil-

joen, Veilingweg 21a, 1611 BN 
Bovenkarspel. 

Het Streekbos wordt in vakken 
verdeeld zodat een schoonmaak-
gebied overzichtelijk is. Er liggen 
handschoenen, vuilniszakken en 
harken klaar voor de helpers bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen, 
maar eigen (tuin)handschoenen 
meenemen wordt aanbevolen. 
De IVN fluisterboot zal worden 
ingezet om alle weggegooide 
‘plastic-troep’ uit de sloten te vis-
sen. Na deze dag kunnen de vele 
vrijwilligers terugkijken op een 
schoon Streekbos.

Deelnemers kunnen zich aan-
melden bij Lisbeth van Lintel, 
0228 517005 of l.van.lintel@ivn-
westfriesland.nl of Frieda Bus, 
0228 541489, f.bus@ivn-west-
friesland.nl

World Cleanup Day 2018

Afgelopen weekend zaterdag 8 september weer de traditionele 
prutrace tijdens de Keuterkermis in Onderdijk. Een massale deel-
name voor 2,5 km prut racen door 20 sloten, op weg naar de finish 

op het terrein van v.v. Strandvogels. Waar de plaatselijke brandweer 
klaar stond om ze weer schoon te spuiten. Daarna met een heerlijk 

prutgeurtje aan de kermis beginnen. Foto: Henk Groenewoud

Langs de weg...
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ERF IK VAN MIJN EX MET WIE IK NOG STEEDS GOEDE 
VRIENDEN BEN, OF IS ONS TESTAMENT NIET MEER 

GELDIG EN ERFT ZIJN NARE NEEF NU ALLES?

Ans heeft eind jaren tachtig samen met haar toenmalige vriend Rick 
een huis gekocht. Ze hebben toen bij de notaris een samenlevings-
overeenkomst en ieder een testament laten opmaken. Een paar jaar 
later zijn ze getrouwd. Helaas zijn zij 15 jaar geleden gescheiden. 
Rick is in het huis blijven wonen en Ans ging naar een huurwoning. 
Alles ging in goed overleg en Rick heeft haar toen netjes uitgekocht 
voor de helft van de overwaarde. In hun testamenten hadden zij 
elkaar over en weer als erfgenaam aangewezen (ze hebben geen 
kinderen). Ans heeft nog 1 broer en Rick had een broer en zus, 
maar die zijn beiden overleden. Tot op de dag van vandaag zijn Rick 
en Ans nog steeds goede vrienden en hebben geen van beiden een 
nieuwe relatie. 

Nu heeft Rick een neef die zegt, dat als Rick komt te overlijden, alles 
voor hem is omdat hij de enige erfgenaam is. Volgens die neef heeft 
hij dat nagevraagd en aangezien hij het enige nog in leven zijnde 
familielid van Rick is, zegt hij alles automatisch te erven. Dit  ondanks 
het testament, want dat is volgens hem door de scheiding niet meer 
rechtsgeldig. Ans vertelt, dat het testament destijds juist gemaakt is 
om te voorkomen dat die bewuste neef iets zou krijgen, dat wilde 
Rick perse niet. Ans vraagt zich af, of het testament van haar en haar 
ex na de scheiding nog rechtsgeldig is. Of dat alles is veranderd, 
omdat ze uit elkaar zijn gegaan en ze een nieuw testament zouden 
moeten maken gebaseerd op de huidige situatie? Ans en Rick willen 
juist dat alles bij het oude blijft, dat ze nog steeds van elkaar erven. 
In dit geval heeft de neef gelijk. In het testament is namelijk bepaald, 
dat zij in geval van echtscheiding niet meer van elkaar erven. Willen 
ze dat wel, dan zullen zij een nieuw testament moeten maken.

Gratis inloop 
13/09 Andijk 
9.00-17.00 en 
19.00-21.00 uur
0228-592224 
en 18/9 
Benningbroek 
alléén avond 
19.00-21.00 uur
0229-591264.

Ria Manshanden

Bollenteelt

Tijdens de zomervakantie stond 
er in het NHD een artikel met 
de kop “Onderzoek moet teelt 
bollen op termijn redden”. De 
eisen van supermarkten wor-

den strenger, klanten bewuster 
van de milieueffecten van bol-
lenteelt, gewas beschermings-

middelen worden in snel tempo 
verboden en de maatschap-
pelijke waardering voor ons 
Nederlandse icoon “de tulp” 

is de laatste jaren afgenomen. 
En terecht. Uitputting van de 
bodem en gebruik van scha-
delijke middelen hebben hun 
tol geëist. De grote afname 

van de biodiversiteit de laatste 
decennia is daar een aanspre-
kend voorbeeld van. Nu gaat 
de sector samen met o.a. de 
universiteit van Wageningen 
onderzoeken hoe in de toe-

komst duurzamer geteeld kan 
worden. Rijkelijk laat en onbe-
grijpelijk dat de sector nu pas 

wakker wordt. Dit milieu, land-
schap en natuur probleem ligt 
niet alleen aan de bollensector, 
ook andere agrarische sectoren, 
zoals de grootschalige veeteelt 
hebben hieraan bijgedragen. 

Al in de jaren 70 van de vorige 
eeuw riepen mensen dat het zo 
niet verder kon en ontstonden 
de eerste biologische telers en 

veehouderijen. De meerderheid 
is traditioneler doorgegaan, 

omdat allereerst in verdienmo-
dellen werd gedacht en niet in 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid t.a.v. mens, milieu, 
landschap, flora en fauna. De 

eerstvolgende raadsvergadering 
ligt er een wijziging van het 

bestemmingsplan buitengebied 
voor. Een tulpenbroeierij in 
polder het Grootslag wil uit-
breiden boven de norm van 2 

hectare. Grote loodsen, die hoe 
dan ook een impact hebben op 
het landschap. Dit is in de pol-
der de derde aanvraag boven 
deze norm. Gelukkig ligt er 

boven de twee hect. de provin-
ciale eis van landschappelijke 
inpassing en worden er steeds 

meer milieumaatregelen getrof-
fen. Tot nu toe echter blijft 

dit wat ons betreft wat aan de 
magere kant. Waar blijven de 

robuuste groenstroken met 
inheemse soorten en zonnepa-
nelen op de daken in de polder 
? Wilt u als tulpenliefhebber 
een “schone” bol ? Koop dan 
een biologische. Op internet 

vindt u de adressen.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/GLMedemblik             

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

De meeste kinderen bewegen het 
liefst de hele dag door. Gymver-
eniging VVW heeft speciale 
gym-uren voor peuters en kleu-
ters. Kinderen worden daarin op 
een speelse manier uitgenodigd 
tot bewegen. Door de verschil-
lende aanbiedingsvormen met 
zowel groot als klein materiaal 
leren ze hun evenwicht bewaren, 
krijgen inzicht in ruimte, afstand 
en snelheid.Het leuke van een 
gymnastiekgroep voor peuters en 
kleuters is dat ze samen met an-
dere kinderen bewegen. Ze ont-
moeten daar niet alleen klasge-
nootjes, maar ook andere kinde-
ren uit de buurt. Spelenderwijs 
ontwikkelt uw kind zijn of haar 
motoriek en sociale vaardighe-
den. En wist u dat door het verbe-
teren van motoriek de zwemles-

sen ook beter gaan? We hebben 
nog plaats voor enthousiaste kin-
deren:
Gymzaal De Krimper onder 
leiding van juf Manja
•	woensdag	13:00-14:00	Peuter/	
 kleuters (jongens & meisjes gr. 1)
•	woensdag	14:00-15:00	Kleuters		
 (jongens & meisjes groep 2)
 
Gymzaal De Dars onder lei-
ding van Juf Claudi
•	vrijdag	13:30	14:30	Kleuters		
 (jongens & meisjes gr. 1 en 2)
•	vrijdag	14:30	15:30	Kleuters		
 (jongens & meisjes gr. 1 en 2)

Laat uw kind geheel vrijblijvend 2 
gratis lessen meedoen om te kij-
ken of het iets voor hem/haar is.
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Kom gerust eens kijken.

Rennen, springen, klimmen en klauteren

Sjoerd Romanesko is voor ko-
mend seizoen de trainer van zo-
wel de senioren als de A/B jeugd 
van Sporting Andijk Korfbal. 
Sinds vorig seizoen heeft de korf-
baltak een samenwerking met 
ADOS uit Hoorn. Bij Sporting 
Andijk zijn veel dames en bij 
ADOS juist veel heren. Gekozen 
is om spelers uit te wisselen, zo-
dat we twee volwaardige teams 
hebben bij beide clubs. Sporting 
Andijk komt verder nog uit met 
vijf jeugdteams in de competitie, 

die zaterdag begint. Vanuit de 
samenwerking met ADOS is er 
contact gelegd met Romanesko 
en hij is bereid bovenstaande 
teams trainen te geven. De korf-
balcommissie is blij met de komst 
van Romanesko en hoopt op een 
goede samenwerking. De com-
missie korfbal staat  niet meer 
onder leiding van Peter de Vries. 
Hij is aan het eind van het vorig 
seizoen afgetreden. De positie 
van de Vries wordt nu waargeno-
men door Ilona Haak. 

Ilona Haak en Sjoerd Romanesko. Foto aangeleverd

Nieuwe trainer 
Sporting Andijk korfbal

Zaterdag 15 september wordt 
van 9.00 tot uiterlijk 14.00 uur de 
jaarlijkse Natuurwerkdag gehou-
den bij IVN in het Egboetswater. 
Locatie is het knusse Egboetje, 
het kleine natuur-educatiege-
bouw, Liederik 15, 1678 JC Oost-
woud (vanaf N240 afslag Hau-
wert). Helpende handen zijn 
welkom, want er zijn grote en 
kleine klussen te doen. 

Aanmelden bij Ruud Dijkstra, te-
lefoon 06 12509953 of r.dijkstra@
ivn-westfriesland.nl 

Het werkmateriaal wordt be-

schikbaar gesteld door het Land-
schap Noord-Holland. 
Laarzen en handschoenen aan en 
iedereen kan aan de slag. IVN 
hoopt op veel volwassenen en 
jongeren die komen helpen. Er is 
variatie genoeg in werkzaamhe-
den: het natuurpad van woeke-
rende planten ontdoen, het Eg-
boetje binnen in herfstsfeer 
brengen met creatief materiaal 
voor de Open Dag op 23 septem-
ber, de poel openhouden en 
broeihopen opwerpen. Met de 
ragebol en zeem de buitenboel 
opfrissen. Uiteraard met koffie en 
lekkers op z’n tijd! 

Klussers bij het knusse Egboetje. Foto: Toos Brink

Natuurwerkdag 
Egboetsterrein
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
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Andijker rockband “Fruitmachine” 
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Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Donderdag 6 september is de uit-
breiding van het zaadpakhuis van 
Pop Vriend Seeds officieel in ge-
bruik genomen. Purchase en Fa-
cility Manager Frank Hollenberg 
begeleidde de bouw en verrichtte 
de opening. Buurtbewoners en 
partners in de bouw genoten van 
een feestelijke lunch in de nieuwe 
hal, samen met alle medewerkers 
van het familiebedrijf. De uitbrei-
ding van 2500 m2 was nodig om-
dat het zaadveredelingsbedrijf, 
dat al sinds 1956 in Andijk is ge-
vestigd, in de afgelopen jaren 
hard is gegroeid.

Algemeen Directeur Lara Tim-
merman: “We exporteren naar 
meer dan 100 landen. Met onze 
gewassen (bonen, suikermais, 
spinazie, snijbiet en rode biet) 
zijn we in veel markten een top 3 
speler geworden. Dat succes ver-
taalt zich naar groei van ons be-
drijf; banen in Andijk maar ook 
de noodzakelijkheid van extra 
opslag ruimte voor onze produc-
ten. We zorgen ervoor dat we ook 
in tijden van groei de waarden 
van een familiebedrijf: snelheid, 
wendbaarheid en korte lijnen 
naar onze klanten blijven koeste-
ren. In die combinatie ligt onze 
kracht”.

Speciale condities
In de nieuwe hal zijn de modern-

ste technieken toegepast. Eige-
naar Arwin Vriend: “Je moet je 
voorstellen dat er dagelijks ton-
nen van onze zaden bij ons bin-
nenkomen en weer weggaan om 
vervolgens over de wereld te rei-
zen. Een efficiënte opslag met de 
juiste condities is daarom van het 
grootste belang. In het nieuwe 
zaadpakhuis zit bijvoorbeeld een 
speciaal geconditioneerde cel zo-
dat we de hoogste kwaliteit zaden 
kunnen leveren. De afgelopen ja-
ren hebben we ruimte moeten 

huren. Dat is nu gelukkig niet 
meer nodig”.

Duurzaam
Bij de bouw van de nieuwe hal 
zijn, zoals in het gehele hoofd-
kantoor van Pop Vriend Seeds, de 
principes van duurzaam bouwen 
toegepast. Het dak van het pak-
huis voorziet in de plaatsing van 
800 zonnepanelen, waarmee een 
aanzienlijk deel van het elektra-
verbruik straks zelfstandig zal 
worden opgewekt. Ook is er een 

hoge mate van isolatie toegepast 
en heeft het hele pand energie-
zuinige LED- verlichting die au-
tomatisch in- en uitschakelt.

Spinazie seminar 26 september
Van 24 tot 28 september vinden 
bij Pop Vriend Seeds de jaarlijkse 
Open Dagen plaats. Honderden 
distributeurs en telers uit de hele 
wereld bezoeken dan de proefvel-
den. Dit jaar organiseert Pop 
Vriend Seeds een speciaal semi-
nar voor klanten over spinazie, 
het gewas waarin de organisatie 
op dit moment wereldmarktlei-
der is. Diverse sprekers delen de 
nieuwste inzichten over de 
markt, innovaties in het verede-
lingsproces en zaken als ziektere-
sistentie.

Uitbreiding Pop Vriend Seeds

Officiële opening. Foto's Costas Ganasos Photography
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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...

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en ook on-line wor-

den geplaatst?

… kermisfoto's van Andijk, 

ook oude, kunt u sturen naar 

info@andijker.nl 

… het IVN het Streekbos op 

15 september plasticvrij wil 

maken, en dat u zich kunt 

aanmelden om mee te helpen?

… de kermiskrant van 

Grootebroek af is te halen bij 

de redactie op de 

Industrieweg 1?

… men nu kan inschrijven voor 

snel naar de bel van zwembad 

De Weid a.s. zondag?

…  de waterputten niet 

geschikt zijn voor plastic met 

hondenpoep?

… er van zaterdag op zondag 

gereedschap is gestolen uit een 

bestelbus welke geparkeerd 

stond op het Schoutsland?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

KC montage
Voor het aanbrengen van blinde-
rende en warmte-werende folies, 
op en om het huis of bedrijfspan-
den. Voor een vrijblijvende prijs-
opgave, kunt u bellen met; Kees 

Bakker, 0632 24 85 44

In de aanloop naar het Jubileum-
concert op 6 oktober wordt het 
orkest aan u voor gesteld door 
middel van de verschillende in-
strumentgroepen. Na het hoog-
koper en de saxofoonfamilie is 
het nu de beurt aan het laagkoper 
en slagwerk.

De hoorn doet qua vorm wel het 
meeste denken aan een jacht-
hoorn. Dit instrument heeft een 
grote beker, mede hierdoor heeft 
het een groot bereik vergeleken 
met andere koperen blaasinstru-
menten. Dirma Mantel en Riet 
van der Thiel bespelen dit instru-
ment.

Het Euphonium heeft een war-
me, zachte klank en wordt daar-
om vaak ingezet voor melodieuze 
partijen. Rob Vlam, Dennis 
Koelemeijer en Jan Commandeur 
spelen hierop.

De trombone is geen schuiftrom-
pet, dat is een ander instrument. 
Een trombone is een instrument 
op zich, het heeft geen ventielen 
maar de klank wordt verlaagd 
door een buis uit te schuiven. 
Chris Schouten en Angelique Le 

Clercq (niet op de foto) hanteren 
dit mooie instrument.

Tenslotte het laagste instrument 
de tuba of liever gezegd de bas-
tuba. Over het algemeen spelen 
bastuba’s een begeleidende partij 
in het laagste register. Ton Stuif-
zand en Jan Droog spelen op dit 
instrument.

Omdat Excelsior  helaas maar 1 
slagwerker heeft is deze aange-
schoven bij deze groep. Sammy 
Does zit achter het drumstel, een 
combinatie van trommels, bek-
kens en soms ook percussie-in-
strumenten. Veel mensen kennen 
het drumstel van pop- en rock-
bands  Maar het is ook een heel 
belangrijk instrument in een fan-
fareorkest.

De afgelopen weken is het orkest 
aan u voorgesteld. Samen zijn zij 
onder leiding van dirigent Nick 
Hoogland druk bezig met de re-
petities voor het Jubileumconcert 
m.m.v. Leona Philippo.
Kaartverkoop via: www.excelsi-
or-andijk.nl Vrienden €10,- (max 
2 kaarten) en Regulier € 12,50.
Aan de zaal is de prijs € 15,-.

Het laagkoper en slagwerk. Foto aangeleverd

Excelsior 125 jaar!

Een bijzondere hobby of 
gewoon een leuk verhaal?

Mail naar: info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

Hallo jeugdschaatsers, vanaf he-
den kan je je weer aanmelden 
voor het jeugdschaatsen. We 
starten op zaterdag 6 oktober 
2018 en de laatste les is op 15 de-
cember. De lessen zijn van 10.00 
uur tot 11.00 uur.  De kosten zijn 
€ 97,50 p.p. We gaan weer met de 
bus naar de ijsbaan en net als de 
laatste jaren enkele keren met ei-
gen vervoer.  Wil je weer mee, en 
ben je tussen de 7 en 12 jaar, stuur 
dan een mailtje naar jeugdschaat-
senaowz@outlook.com. Dan ont-

vang je alle informatie die je no-
dig hebt. Voor meer informatie 
kun je bellen met Jolanda Oud 
(06) 37 35 93 83  (na 18.00 uur)

We willen graag van je weten:   
Naam, adres, postcode, woon-
plaats, tel.nr., geboortedatum en 
email adres.

De begeleiders en trainers hopen 
dat het net weer zo’n leuk seizoen 
wordt als voorgaande jaren. Ho-
pelijk tot binnenkort!     

Het Jeugdschaatsen gaat weer 
beginnen, meld je snel aan!

Recreatieschap Westfriesland 
heeft deze week een subsidie 
van bijna € 350.000 van de pro-
vincie gekregen voor uitbrei-
ding van het wandelnetwerk in 
Westfriesland. Dankzij deze 
subsidie kunnen bestaande 
wandelroutes aan elkaar ge-
koppeld worden en nieuwe 
routes worden toegevoegd 
waardoor een regiodekkend 
wandelnetwerk ontstaat. De 
verwachting is dat het netwerk 
in juni 2020 klaar zal zijn. 

Dwars door het 
Westfriese landschap
Bij de achttien nieuwe wandel-
startpunten kan gekozen worden 
uit routes van vijf tot tien kilome-
ter, elk met een eigen kleur be-

wegwijzerd. De routes lopen 
door lintdorpen, langs stolpboer-
derijen en droogmakerijen. De 
iconische Westfriese Omringdijk 
wordt onderdeel van het netwerk 
en wordt bovendien als streekpad 
opgenomen. Wandelaars kunnen 
de routes gratis downloaden via 
de website en app van Wandel-
netwerk Noord-Holland.

Wandelnetwerk 
Het wandelnetwerk is onderdeel 
van het Natuur- en Recreatieplan 
Westfriesland. De aanleg is finan-
cieel mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van de provin-
cie en wordt gecoördineerd door 
Recreatie Noord-Holland in op-
dracht van Recreatieschap West-
friesland. 

Nieuwe wandelroutes in Westfriesland

Het jeugdschaatsen start op 6 oktober. Foto aangeleverd
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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 16 september 10.00 
uur: Begin Vredesweek.
Feestelijke viering t.g.v. 50 
jarig bestaan van de KBO 
met Gemengd koor en de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor J. Suidgeest. 
Thema: “Verbondenheid en zorg 
voor elkaar”. De collecte is voor 
onze kerk. Van harte aanbevolen 
en dank daarvoor.

Dinsdag 18 september 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk.

Woensdag 19 september 20.00 
uur: Informatie- en bezinnings-
avond in de dagkerk.
*Overleden: Theo Tiet en Hans 
Sijm. Bij de voorbeden bidden 
wij voor hen.
* Na de zondagviering is er t.g.v. 
het jubilerende KBO een receptie 
in Sarto. Iedereen welkom.
*Het thema van de Vredesweek 
2018 is: “Generaties voor vrede”.
De Raad van Kerken heeft voor 
woensdag 19 september uit-
genodigd: dhr. Jan Jaap van 
Oosterzee, verbonden met Pax-
voor-vrede. Hij zal dan spreken 
over: Hoe geef je de vrede door 
aan de jongere generatie? Meer 
informatie in Kontakt. Iedereen 
hartelijk welkom.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, 
 Douwe Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
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Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

SEPTEMBER
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 

(germany), 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
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zondag 18 november
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 21 november
• Vrouwen van Nu West, St. Mee  &  de Wering o.a. vrijwilligers, 

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

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

Hr. Hans Westerlink, Dorpshuis Centrum 14.30 uur. Org. PCOB.
Zondag 25 november           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Theaterconcert “Vive Piaf!” aanvang 15.00 uur, Cultura
Woensdag 28 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.  

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
Over het algemeen werd 
er geprobeerd er wat van te 
maken, nou om eerlijk te wezen 
denderend werd het niet en dat 
hoort nu eenmaal bij biljarten.
C.J. Verhoogt was met twee 
winstpartijen G.P. Grent de baas 
en dat gun ik hem van harte, 
want je moet wel respect heb-
ben voor je tegenstander, helaas 
hebben veel biljarters een soort 
klaagmuur, nou dan moet je 
maar naar Jeruzalem vertrek-

ken dacht ik zo. G.P. Grent kon 
zijn draai niet vinden, maar daar 
moet je niet te lang bij stilstaan. 
De Balans was C.J. Verhoogt zes 
punten en G.P. Grent drie pun-
ten, dat was het dan. De slotzin 
is: “Tevredenheid is natuurlijke 
rijkdom, weelde is kunstmatige 
armoede.”

Sportgroeten 
van G.P. Grent
Aflevering 1170

Kerkdiensten, zondag 16 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, startzondag, m.m.v. Time Spirit

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  Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Arie Heemsbergen

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Gemeentedag / Start van het 
nieuwe seizoen!

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Feestelijke viering, 50 jaar KBO, pastor J. Suidgeest
 Gemengd koor en De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jan Groot

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

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

De plaatselijke Raad van Kerken 
organiseert in de jaarlijkse Vre-
desweek een informatie- en be-
zinningsavond op woensdag 19 
september a.s.
  
Plaats van samenkomen is de 
dagkerk in de R.K. Parochiekerk 
op Andijk-West, Bangert 6, aan-
vangstijd is 20.00 uur.
Als spreker is uitgenodigd Jan 
Jaap van Oosterzee  hoofd van de 
afdeling politieke lobby van vre-
desorganisatie PAX en daarvoor 
20 jaar één van de Midden-Oos-
ten specialisten van PAX. 
Op 19 september 2018 spreekt hij 
over het thema van de Vredes-
week 2018 “Generaties voor 
Vrede”.
“Mijn ouders gaven een ideaal 
van vrede door met verhalen van 
de Joodse filosoof Martin Buber 
en de Amerikaanse predikant 
Martin Luther King. Mijn vrouw 
ontmoette ik in de protesten te-
gen kernwapens in de jaren ’80, 
en nog steeds delen we de trots 
over de Nobelprijs voor de Vrede 
die PAX met de internationale 
coalitie tegen kernwapens ICAN 

kreeg. Het vredesideaal geeft ik 
weer door aan mijn kinderen. In 
een wereld die complexer en ge-
vaarlijker lijkt te worden en in 
een samenleving waar vreedzaam 
samenleven niet vanzelf gaat, 
blijven zulke idealen hard nodig.”
Met deze avond proberen we in-
vulling te geven aan de jaarlijkse 
Vredesweek.
U bent van harte welkom!

Graag tot ziens.
Raad van Kerken, Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof en Zwaagdijk.

Foto aangeleverd

Vredesweek

Vrijdag 14 september organise-
ren we weer een pubquiz in 
Dorpshuis Centrum. Tijdens 
deze pubquiz vliegen de “oh 
ja”momenten je om de oren. De 
pubquiz biedt 8 rondes spelple-
zier met een mix van vragen over 
onder andere sport, actualiteit, 
films afgewisseld met foto- en 
muziekronde. 

Kortom een gezellig  quiz onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. De pubquiz wordt ge-
speeld in teams van maximaal 6 
personen. Lijkt het u leuk om 
mee te doen met deze Pubquiz 
kijk dan eens op de website www.
dorpshuiscentrum.nl voor meer 
informatie. Elke 2e vrijdag van de 
maand!

Pubquiz in Dorpshuis Centrum
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Snel naar de bel: inschrijven maar!
Zondag 16 september 

Vorig jaar verregend maar dit jaar weer een knaller: 
Het hilarische “snel naar de bel” is terug in De Weid! Op zondag 
aanstaande, vanaf 13.00 uur is het zover. Tegenover de glijbaan 
hangt de bel boven het water. De equipe die het snelst in een 
rubberboot de glijbaan af komt en de bel lelt is de winnaar. 

Schrijf je in als team: maximaal 2 personen als er een volwassene 
deelneemt of maximaal 3 kinderen per bootje. Naast de prijs voor 
de snelste boten is er ook weer de originaliteitsprijs voor diegene 

die het grappigst uitgedost de boot in gaat!

Inschrijven: tot zondag 16 september 13:00 uur aan de kassa. 
Kosten: 2,50 euro per team 

(gaat in de evenementenpot voor de jeugd).

Wanneer: zondag 16 september vanaf 13:00 tot ca. 14:15.

Let op: De rubberboten worden door De Weid geregeld; 
geen eigen boten meenemen dus!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Voor meer informatie en inschrijven 
ga je naar www.martinuscollege.nl

REÜNIE 
Zaterdag 6 okt. 2018

25 jaar
Martinuscollege

Martinuscollege
 vmbo, mavo, havo, 

 atheneum, gymnasium

Volg de reünie ook op Facebook via: facebook.com/Reünie-25-jaar-Martinuscollege

Ben jij er ook bij?

Ruim 60.000 vrijwilligers collecteren van 
16 tot en met 22 september in heel Neder-
land tijdens de collecteweek van de Nier-
stichting. Ook in Andijk gaan veel enthou-
siaste collectanten op pad. Alle bijdragen 
helpen om onze droom voor nierpatiënten 
– nierziekten kunnen genezen -  te realise-
ren. En dat is hard nodig, jaarlijks overlijdt 
1 op de 6 dialysepatiënten.  

“Werken je nieren niet, dan ga je dood. Dit 
klinkt misschien hard, maar is helaas wel 
de realiteit”, zegt Tom Oostrom, directeur 
van de Nierstichting. “Dit jaar is de Nier-
stichting 50 jaar actief. En in die tijd heb-
ben we heel wat dromen kunnen realise-
ren. Door te durven én te doen. Zo hebben 
we dialyse bereikbaar gemaakt voor ieder-
een, is thuisdialyse mogelijk geworden en 
ontwikkelen we nu de draagbare kunst-

nier.” Maar nog steeds is er die harde wer-
kelijkheid. Dialyseren is loodzwaar. Jaar-
lijks overlijden 1.000 dialysepatiënten. 
“Onze ultieme droom is dat we nierziekten 
kunnen genezen. En dat gaat ons lukken, 
mede dankzij de inkomsten uit de collecte.”

Collecte essentieel
De Nierstichting krijgt geen structurele fi-
nanciële steun van de overheid en is afhan-
kelijk van giften en donaties. “De collecte 
is essentieel voor het werk van de Nier-
stichting”, benadrukt Annemarie Nierop,  
collectecoördinator van de Nierstichting 
in Andijk. “Iedere bijdrage aan de collecte 
helpt om nierpatiënten hun leven terug te 
geven.” Dat kan alleen dankzij de inzet van 
collectanten en steun van donateurs. 
Draag ook bij. Geef aan de collectant of 
doneer direct via www.nierstichting.nl. 

Help nierziekten genezen!
Geef aan de collectant in Andijk tijdens de nierstichting collecte
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