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Op woensdag 26 september 
wordt de film ‘Like father, like 
son’ gedraaid in De Kapel.

De Protestantse Gemeente 
Andijk-Wervershoof i.w. is een 
open en gastvrije gemeente. We 
willen de oude woorden van de 
traditie verbinden met onze eigen 
ervaringen. Daarbij is iedereen 
welkom. Lid van een kerk of niet. 
Tijdens de filmavonden vertonen 
wij films waarbij levensthema’s 
centraal staan. U bent welkom 
om te kijken en vervolgens met 
elkaar in gesprek te gaan. Of niet, 
dat staat u vrij. ‘Like father, like 
son’ is een film over verwisseling 

van twee baby’s in het ziekenhuis 
op de dag van geboorte. 

Door hard te werken heeft zaken-
man Ryota veel succes. Alles wat 
hij heeft bereikt, heeft hem en 
zijn vrouw Midori een onwrik-
baar geloof in de maakbaarheid 
van het leven gegeven. Eén sim-
pel telefoontje van het ziekenhuis 
stelt dat geloof op de proef. Hun 
zesjarig zoontje Keita is helemaal 
niet van hen: vlak na de geboorte 
is hij in het ziekenhuis per onge-
luk verwisseld. Ryusei, het biolo-
gische kind van Ryota en Midori, 
is opgegroeid in het veel armere 
huishouden van Yudai en Yukari. 

In Like Father, Like Son besluiten 
beide families dat het beste voor 
de kinderen is als ze uiteinde-
lijk bij hun biologische ouders 
terecht komen. Maar hoe leg je 
dat uit? En wat doet zoiets met de 
ouders? Het zijn die vragen die 
deze film tot een intrigerend en 
aangrijpend drama maken. 

Woensdag 26 september
Inloop om 19:30 uur, de film start 
om 20:00 uur. Toegang is gratis. 

Koffie/thee €1.50

Op 28 februari is de film ‘Lion’ 
gedraaid en op 26 september 
wordt Like Father, Like Son ver-
toond. Naar aanleiding van het 
thema van beide films komt op 
22 maart 2019 Rodrigo van Rutte 
vertellen over zijn leven. Rodrigo 
is geadopteerd en heeft via het 
programma Spoorloos in 2013 
zijn biologische moeder gevon-
den. 

Filmavond in De Kapel
  Filmavond 

 
 

Woensdag 26 september 

De Kapel Middenweg 48 

     gratis entree 
     koffie/thee €1,50 

        Film start om 20.00 uur  

Zaterdag 22 september

SOULSVILLE
10 koppige Soulband bij Club Jazz&Pop

Cultura Andijk. Aanvang:22.00 uur

“1 oktober, den moet het beure”, zo 
zal het ongeveer gezegd zijn. De 
vereniging is op 1 oktober 1893 
ingeschreven bij de notaris.
Feitelijke gegevens over hoe het 
allemaal begon ontbreken helaas 
in het archief. De eerste notulen 
dateren van 2 oktober 1894. Maar 
daarvoor moet Excelsior al actief 
zijn geweest. In de verslagen van 
het Andijker Mannenkoor wordt 

Excelsior al in 1893 genoemd. En 
de Enkhuizer Courant van zon-
dag 12 maart 1893 meldt: ‘de voor 
slechts enkele maanden opgerich-
te Muziekvereniging “Excelsior” 
gaf in ’t lokaal van den heer V. 
Visser eene openbare repetitie’.

Archiefstukken
Uit archiefstukken blijkt dat 
Excelsior bij onderhandelingen 
over optredens zijn tijd ver voor-
uit liep. Om het orkest in huis te 
halen moesten organisaties niet 
alleen een gage betalen, maar ook 
tegemoetkomen aan de wensen 
van de muzikanten. De hospitali-
ty rider met voorzieningen waar-
voor bij een optreden gezorgd 
moest worden, vermeldden een 
broodje en een ‘gelagje’ voor de 
leden. 

Excelsior is al een tijdje niet meer 
op concours geweest. Behalve het 
opluisteren van lokale activitei-
ten zoekt het orkest de muzikale 
uitdaging in bijzondere concer-
ten zoals het Circusconcert met 
Ome Willem, ‘Let’s  Dance’ met 

ballroomdansers, Dinnershows 
en de ‘Avond van de Filmmuziek’.
Deelname aan festivals zoals het 
West-Friesland Muziek Festival 
en de Rasteder Musiktage (Duits-
land).

Plein Buurtjeskerk
Ook de jaarlijkse seizoensaf-
sluiting op het plein voor de 
Buurtjeskerk (restaurant het 
Kerkje) is inmiddels één van de 
vaste muzikale activiteiten. 
Sinds enkele jaren verzorgt 
Excelsior ook periodiek muzie-
konderwijs op 2 basisscholen in 
Andijk. Zo proberen ze leerlingen 
te interesseren voor muziek en ze 
op de bugel de eerste beginselen 
aan te leren. Na de muziekles op 
school komen ze in Cultura om 
samen muziek te maken in het 
jeugdorkest De Decibels.

En dan is het zover, Excelsior 
125 jaar oud (jong). Om dit te 
vieren staat dit jaar alles in het 
teken van het jubileum. Deze is 
ingezet met een muzikale toast 
op het 125-jarig bestaan tijdens 

het Nieuwjaarsconcert en ver-
volgt in april met een reünie én 
concert voor en met oud-leden. 
In juni waren alle kinderen van 
groep 1 t/m 5 aan de beurt voor 
een Vertelconcert met muziek 
van Peter en de Wolf en verteller 
Roland van Schaick.
De afgelopen weken is het orkest 
per sectie aan u voorgesteld 
zodat u een beetje weet wie er in 
het jarige orkest meespelen.

Het orkest, wat onder leiding 
staat van dirigent Nick Hoogland, 
maakt zich op voor hèt grote 
Jubileumconcert ‘125 jaar Excel-
sior!’ op zaterdag 6 oktober. Een 
swingende gala-avond in sport-
hal de Klamp. Na de filmcon-
certen van vorig jaar kunt u van 
Excelsior verwachten dat u niet 
meer ziet dat u in een sporthal 
zit. Medewerking aan dit jubile-
umconcert wordt verleend door 
zangeres Leona Philippo. Singer-
songwriter en bekend als winna-
res van The Voice of Holland, de 
dirigentenwedstrijd Maestro en 
de Beste zangers van Nederland. 

Vip-avond
Voor deze avond zijn ook VIP-
mogelijkheden voor bedrijven en 
groepen. Een geheel verzorgde 
avond uit voor het personeel of 
vriendengroep. Neem hiervoor 
contact met ons op via info@
excelsior-andijk.nl 
De aanvang van het concert is 
om 20.00 uur en de toegangsprijs 
hebben we, mede door sponso-
ring, laag kunnen houden. In de 
voorverkoop voor Vrienden € 
10,- (max. 2 kaarten) en regulier 
€ 12,50. Aan de zaal kosten de 
kaarten € 15,-.

Na afloop van het concert is het, 
ook voor de orkestleden, tijd 
voor een mooi feestje tot in de 
late uurtjes. Dit wordt verzorgd 
door de Andijker band Perfect 
Juice.

Kaarten voor dit unieke jubi-
leumconcert zijn nu verkrijgbaar 
via: www.excelsior-andijk.nl

Excelsior: al 125 jaar het muzikale hart van Andijk

Excelsior geeft op 6 oktober een swingende gala-avond  in sporthal de Klamp. Foto aangeleverd

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 



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 (39)

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) Het is 
nog niet zover dat Jezus terug-
komt. En natuurlijk, het is wel 
duidelijk dat ons met Christus 
alle dingen geschonken zijn. 
We wachten op de weder-
komst van Jezus en toch is dat 
lang niet altijd even makke-
lijk.  De HEER regeert! Dat is 
belangrijk om te beseffen. 
Want hoewel we zoveel heb-
ben gekregen komen we toch 
vaak in situaties die we niet 
meer kunnen overzien. Om-
standigheden waarbij je het 
gevoel hebt dat er van alles 
gebeurt waarover je compleet 
de controle kwijt bent. Situa-
ties waarbij je gelijk in de ver-
dediging schiet omdat je bang 
bent wat de gevolgen zijn als 
je niet voldoet, maar ook drei-
gende situaties in de wereld. 
In al die omstandigheden re-
geert God! Er is geen moment 
dat de controle op het hele 
wereldtoneel, op macroniveau 
en op microniveau, uit Gods 
handen loopt Terwijl wij op 
aarde onze taak hebben om 
het lichaam van Jezus te zijn, 
blijft God regeren, stuurt zijn 
engelen waarheen Hij weet 
dat het nodig is, laat ons door 
Zijn Heilige Geest inzicht 
krijgen in situaties en grijpt 
Hij in waar dit moet gebeuren. 
Wees gewoon trouw en ge-
hoorzaam 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. Zou 
God, Die na de zondeval ge-
woon doorging met de wereld 
en zelfs Zijn eigen Zoon wilde 
sturen, dan nu de heel wereld 
maar laten lopen zoals het 
loopt?Ook de hele wereld is 
Gods werk en dat is Hij be-
gonnen en uiteindelijk zal 
God Zijn eigen werk vasthou-
den. Laat dit ook je troost zijn 
als er zoveel gebeurt, soms zo 
dichtbij je eigen leven, dat 
God het in Zijn hand zal blij-
ven houden. Ik geloof dat God 
regeert, in elke situatie staat 
Hij er boven en is Hij de Al-
machtige. 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 ge-
loof in Gods regering uitspre-
ken. Gebed: Heer, ik dank U 
dat U regeert. En ik wil jui-
chen omdat U regeert! Dat is 
mijn rust, mijn houvast in 
moeilijke omstandigheden. U 
hebt het in Uw hand

Overweldigend zoveel felicitatiekaarten, prachtige 
boeketten bloemen en verdere goede gaven naar 
aanleiding van ons 50-jarig huwelijksjubileum.

Heel hartelijk dank!

Jaap en Gré Groot - Mantel
Stichting Dorpshuis Centrum in Andijk is een belangrijke, 
gezellige ontmoetingsplek voor veel Andijkers. Wekelijks 
biedt het Dorpshuis ruimte aan een groot aantal vereni-
gingen en daarnaast worden veel verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals de maandelijkse pub quiz, bierproef 
avonden, beach volleybal toernooi, Hazes meezing avond 
en nog veel meer. We hebben een maandelijks eetcafé waar 
veel Andijkers met veel plezier komen genieten van culinaire 
hoogstandjes. Ook weten veel Andijkers het Dorpshuis te vin-
den als er iets te vieren of te delen valt.

In verband met het vertrek van onze huidige beheerder, zijn 
wij op zoek naar een enthousiaste, creatieve en energieke

BEHEERDER/KOK (M/V)
(28 – 40 uur)

Functie-inhoud:
- Exploitatie van het horecagedeelte 
 (keuken, bar, verenigingen, feesten en partijen)
- Beheer van het gebouw 
 (verhuur zalen, onderhoud gebouw, schoonmaak)
- Verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering
- Leiding geven aan het horecateam
- Verzorgen van de inkoop en administratie
- Organiseren van bestaande activiteiten en bedenken 
 en ontwikkelen van nieuwe activiteiten en concepten 

Wij zoeken een gezellige gastheer/gastvrouw die kan koken 
en met plezier deze spilfunctie weet te vervullen. Die het 
belang ziet en begrijpt van de sociale functie van ons dorps-
huis. Natuurlijk heb je horeca-ervaring en ben je bereid om 
flexibel met je tijd om te gaan. Qua opleiding gaan we er van 
uit dat je minimaal een opleiding op MBO-niveau hebt afge-
rond, bij voorkeur aangevuld met specifieke opleidingen.  
 
Wij bieden een zelfstandige functie met een grote mate van 
vrijheid en ruimte voor eigen initiatief en invulling, in een 
goed lopend dorpshuis met een gemotiveerd team van mede-
werkers en een actief bestuur. Het salaris en de arbeidsvoor-
waarden zijn marktconform en vallen onder de CAO-Horeca. 

Ben je geïnteresseerd en herken jij jezelf in bovenstaand 
profiel, dan gaan we graag met je in gesprek. Stuur dan 
uiterlijk 10 oktober je CV met een korte motivatiebrief per 
e-mail naar: secretarisdorpshuisandijk@hotmail.com.  

Voor meer informatie kun je ook kijken op onze website: 
www.dorpshuiscentrum.nl

Een beetje prehistorisch van 
uiterlijk zijn ze wel, en ze kun-
nen oud worden als huis-
dier, mits je ze goed verzorgd. 
Reptielenverzorger Mychel 
Cornelissen houdt op zondag 23 
september vanaf 14.00 uur een 
reptielenpresentatie bij het IVN 
West-Friesland in het Streekbos 
Paviljoen. Hij neemt een aantal 
baardagamen en waterschildpad-
den mee van thuis en van kinder-
boerderij SKIK uit Hoogkarspel 

en kan er boeiend over vertellen.
Horen water- en moerasschild-
padden eigenlijk thuis in de 
Nederland de wateren? Een 
schildpad of agaam als huis-
dier, hebben die veel verzorging 
nodig? Tijdens de demonstra-
tie komen allerlei onderwerpen 
zoals de behoeften, kenmerken 
en bijzonderheden van deze 
koudbloedige dieren ter sprake 
en dat neemt vooroordelen wel-
licht weg.  

Geelwangschildpad. Foto: Toos Brink

Schildpadden en baardagamen

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

OPTICIËN

OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 

SPECIALIST

incl. montuur en glazen 
(ontspiegeld en krasvast)

Bij aankoop van een montuur buiten de actie 
altijd een glas gratis!!

voor alle kids en tieners/pubers tot 18 jaar.

99,-

Actie kinder of tienerbril

Gevonden op de Middenweg:
zijdeksel Yamaha Virago, kleur: zwart en tankdop 
Harley Davidson. Af te halen bij Sturgis Motoren, 

Industrieweg 6, Andijk

Verloren: bloedkoralen (kinder) armband 
Heeft emotionele waarde, heeft u hem 

gevonden? Laat het weten op info@andijker.nl

Zoveel kaarten.
Zoveel handen geschud.
Zoveel bloemen.
Zoveel lieve woorden.
Hele mooie diensten in de kerk.
We willen iedereen hartelijk bedanken 
voor het medeleven voor en na het overlijden van 

Hans Sijm

We gaan verder zonder Hans, maar voelen ons gesterkt 
door zoveel mensen die met ons meeleven.

   Ina, kinderen en kleinkinderen
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LEVENSTESTAMENT VOORKOMT BEWIND EN 
MENTORSCHAP VIA KANTONRECHTER 

Wat zijn de consequenties, als er geen levenstesta-
ment is? Als er niets geregeld is, dan zal er, veelal door aanvraag 
van familie, een bewind via de rechter  ingesteld moeten worden, 
als iemand zelf niet meer wilsbekwaam is. Via de rechtbank wordt 
er dan een bewind ingesteld en is er dus rechterlijk toezicht voor 
iemand die zelf niet meer in staat is om zijn zaken te regelen. De 
bewindvoerder moet voor uitgaven van bedragen boven de € 1.500 
vooraf toestemming vragen aan de rechter. Tevens moet er ieder 
jaar rekening en verantwoording aan de rechter afgelegd worden. 
Dit kunt u voorkomen door bij de notaris een levenstestament op 
te stellen.

MANTEL&OVERTOOM - 
EXPERT LEVENSTESTAMENT
Wij zijn niet zo opschepperig van aard, maar omdat we wel vanaf 
het allereerste begin actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van 
het levenstestament in Nederland en ook deelnemen in de lande-
lijke specialistengroep van het levenstestament, noemen we ons 
inmiddels expert op dit gebied. Daarnaast ondervinden we in de 
dagelijkse praktijk, dat het echt heel prettig is voor onze cliënten, als 
dit soort zaken goed op papier zijn geregeld en degene die als gevol-
machtigden zijn aangewezen ook weten wat hun taken inhouden. 

DUIDELIJKE UITLEG EN HULP
We geven uitleg in normale taal, maken zaken begrijpelijk en zijn 
altijd bereid om u te helpen.

LET OP: BENT U GEHUWD?
Veel mensen denken dat ze in geval van een huwelijk automatisch 
tekeningsbevoegd zijn voor elkaar. Dat is niet zo! Ook voor gehuw-
de partners is een levenstestament essentieel.  

GRATIS INLOOP: 
18 september 
Benningbroek (0229-
591264) en 27 september 
Andijk (0228-592224): 
alléén avond van 
19.00-21.00 uur. 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER 

AVONDJE HAZES 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

DEUR OPEN: 20:30 UUR 

GRATIS ENTREE 

METERS BIER EN HAZES HOEDJES 

De muziekscholen StedeBroec  
en Oostelijk West-Friesland, 
in samenwerking met Vluchte-
lingenwerk en de 4 gemeen-
ten, Stede Broec, Enkhuizen, 
Drechterland en Medemblik, 
nodigen u uit voor het concert 
“Voices of refugees”. Het concert 
vindt plaats op zaterdag 22 sep-
tember om 16:00 uur.

Het koor Voices of Refugees uit 
Wenen zal tijdens dit concert 
optreden. Voorafgaand aan het 
concert - om 14:00 uur - is er 
een workshop waarin een meer-
stemmig muziekstuk wordt inge-
studeerd met vluchtelingen uit 
West-Friesland die zich hiervoor 
hebben opgegeven. U kunt ook 
meedoen aan de workshop. U 
kunt zich hiervoor voorafgaand 
aan de workshop opgeven. 
Tijdens het concert wordt dit lied 
ten gehore gebracht.

Alle vluchtelingen die zich op 

dit moment in West-Friesland 
bevinden, zijn door de gemeen-
ten middels een brief uitgenodigd

Kerem Sezen is de dirigent van 
Voices of Refugees. Hij reisde 
veel rond en kwam erachter dat 
mensen allemaal hetzelfde zijn 
“in wezen”. Maar ben je op de 
juiste tijd op de juiste plaats? Zijn 
motto is: “Zing samen, bereik 
doelen en geluk samen”

Aan het concert werken mee: 
docenten van de muziekscho-
len, Hale Bopp 4 (close harmony 
kwartet), koorleden uit West-
Friesland, M-2 Light, Licht en 
Geluid, en vele vrijwilligers.

Plaats: Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4, 1619 BN Andijk
Datum: 22 september 2018
Tijd: aanvang workshop 1 4 : 0 0 
uur
Tijd: aanvang concert  
16:00 uur

Concert Voices of Refugees
Muziek verbindt en verbroedert

Derde maandag van september draverij in Medemblik, daar voor 
op zondag de wielerwedstrijd door de Nieuwstraat. Daarnaast wat 
stuntwerk in de vorm van schansspringen met crossfietsen, mooie 

combinatie. Foto: Henk Groenewoud

Langs de weg...
Met   de zelfverzekerdheid van 
een Amerikaanse presidentskan-
didaat dendert dit tienkoppige 
collectief, inclusief een maar liefst 
vijf man tellende  blazerssectie, 
vol bravoure door een loeihete 
stamppot van dampende (sou-
thern) rock  en rhythm & blues, 
met als eigen handtekening die 
vet tetterende trompetten en sap-
centrifugerende saxofoons. 

Om alvast een idee te geven 
hoe die loeihete  stamppot gaat 
smaken moet je denken in de 
mix van stijl richting Jonny 
Lang,  Delbert McClinton, Joe 
Bonamassa, Paulo Mendonca, 
JJ Grey & Mofro, Delta Saints, 
Lenny Kravitz, Southside Johnny, 

Ben Harper e.a. Kortom, vita-
mine voor de oren!
Een band die je niet mag missen, 
zaterdag 22 september bij Club 
Jazz&Pop in Cultura Andijk
Aanvang 22.uur, zaal open 
21.00uur. Entree € 7,50  Donateur 
en 65+ € 5,00 Onder de 25 jaar 
heb je gratis entree. Vergeet dan 
niet je ID mee te nemen.

Bezetting:
Bram Visser/lead vocals, Thomas 
Dippel/guitar, Michel Ristenpatt/
keys, Hans Greeve/drums, Erich 
Römer/bass, Henk Brüggemann/
baritone sax, Reinier Zervaas/
tenor sax, Arjan de Swart/tenor 
sax, Robert Bogaart/ trumpet, 
Marco Muusz/trumpet.

‘Soulsville. Foto aangeleverd

Zaterdag in Cultura: `SOULSVILLE`
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Judith Berkhout

Baalt u er ook van dat u din-
gen mist die zich afspelen bin-
nen de Gemeente Medemblik? 

Mijn vraag aan u is of u de 
Medemblikker wel ontvangt. 
Zo nee, neem alstublieft con-
tact met ons op, dan kunnen 

we hier hopelijk wat aan doen. 
De reden waarom ik dit vraag 

is eigenlijk naar aanleiding 
van de afgelopen commissie-

vergadering afgelopen woens-
dag in het Dorpshuis. Deze 
was gelukkig goed bezocht 
door inwoners van Andijk 
en nou ja, voor sommigen 

‘gedupeerden’. Ik hoop dat het 
nieuws u wel bereikt heeft dat 
er een commissievergadering 
zou plaatsvinden op locatie 
in Andijk. Er is op verschil-
lende commissievergaderin-
gen namelijk ruimte om als 

bewoner in te spreken. Voor 
veel mensen is dit iets waar 

ze weet van hebben. Maar uit 
eigen ervaring weet ik dat het 

niet iets is wat iedereen wil 
weten of überhaupt tijd voor 
heeft om zich daar mee bezig 
te houden. Toch wil ik u een 

aantal dingen meegeven n.a.v. 
die avond. Er kwam duidelijk 

naar voren dat mensen niet 
op de hoogte zijn van allerlei 
zaken die zich afspelen bin-
nen de gemeente. Met name 
bestemmingsplannen en wij-
zigingen daarin. Zo komt er 

achter de ‘villawijk’ een groot 
bedrijfspand te staan. Dit 

omdat een aantal jaar geleden 
de bestemming van dit perceel 

is veranderd. Moet je dan 
alles maar weten als bewoner 
en alles in de gaten houden. 

Eigenlijk is het antwoord 
hierop ‘ja’. Maar wij weten 

ook dat dit niet de werkelijk-
heid is. Het zou mooi zijn als 
wij een brug kunnen zijn naar 
u als bewoner van Andijk om 
u op de hoogte te houden van 
belangrijke zaken. Ik kan ook 
niet alles bijhouden, wel mijn 
best doen. Daar gaan wij als 

de BAMM voor in ieder geval. 
Over een brug gesproken dit 
is ook uitvoerig naar voren 
gekomen in de vergadering. 

Het komt erop neer dat 
bestemmingsplannen en mooie 

plaatjes voor verschillende 
mensen tot slapeloze nachten 
leiden. In dit geval het nieuw-
bouwplan van Sorghvliet. Als 
u ook wil meedenken en op de 
hoogte gehouden wilt worden, 
dan stel ik u voor om u aan te 
melden voor de nieuwsbrief; 
mkunst@wst-hetgrootslag.nl

Groet,
Judith Berkhout

BAMM
bamm@ziggo.nl



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

Dion Bouhuis verlaat Dorpshuis

Dion Bouhuis is nog tot 1 december beheerder van het Dorpshuis.

Dion Bouhuis, het gezicht van Dorpshuis 
Centrum, gaat zijn baan als beheerder 
van het Dorpshuis verruilen voor een 
nieuwe uitdaging als partymanager bij 
Artis in Amsterdam. Met veel enthousi-
asme heeft Dion de afgelopen jaren zich 
ingezet voor het dorpshuis, maar nu is 
het tijd voor een volgende stap. “Ik ben 
heel blij met de kans die het bestuur van 
Dorpshuis Centrum mij heeft gegeven om 
na mijn opleiding hier in Andijk aan de 
slag te gaan. Als beheerder heb ik heel veel 
geleerd en heb ik veel vrijheid gekregen. Ik 
heb dan ook met heel veel plezier bij het 
Dorpshuis gewerkt, maar ben nu toe aan 
iets anders.”

Dion zal nog tot 1 december 2018 actief 
blijven bij het Dorpshuis. De betrokken 

verenigingen en de ‘vrienden’ van het 
Dorpshuis zijn inmiddels geïnformeerd 
over het vertrek van Dion en het bestuur 
is al op zoek naar een nieuwe beheerder. 
“Alles gaat gewoon door,” aldus Heleen 
Keur, voorzitter van het bestuur. “We heb-
ben een goed team dat altijd klaar staat en 
als bestuur zorgen we voor een geruisloze 
overgang, zodat onze gasten de service en 
gezelligheid krijgen zoals ze dat gewend 
zijn. Natuurlijk gaan ook alle geboekte 
feesten en partijen gewoon door.”
Zie de advertentie elders in de Andijker 
voor meer informatie over de ontstane 
vacature. Het bestuur hoopt dat er veel 
enthousiaste reacties binnen komen, want 
het eigen beheer hebben over een goed 
lopend dorpshuis, wordt als een kans en 
een uitdaging gezien.

Nog tot 15 oktober is de Koopmanspolder 
open voor publiek, mits u de hond thuis 
laat.
Via het schelpenpad kan het uitzichtpunt 
bereikt worden. Ook kunt u vanaf Andijk 
doorlopen naar de poepjesdijk door  de 
derde ring rechtsaf in te wandelen. 
Het natte deel van het gebied is niet toe-
gankelijk voor bezoekers.
In juli is het hoger gelegen deel met de 
ringstructuur gemaaid, waarbij bloeiende 
planten en schralere delen zijn ontzien ten 
behoeve van vlinders en andere insecten.
In het riet barst het van de karekieten met 
hun jongen, die zich klaar maken voor de 
reis naar Afrika binnenkort. Verder zijn 
er nog veel meerkoeten en waterhoentjes 
met jongen.
In het lage deel zijn er nu veel libellen, kik-
kers en heel veel jonge vis.
Ook verblijven hier momenteel enke-
le tientallen watersnippen, die slikkige 
omstandigheden geweldig vinden. Ze blij-
ven meest in dekking, maar als u met een 
kijker de slootkanten afzoekt, heeft u kans 
een watersnip aan te treffen. 

De eerste eenden uit noordelijkere gebie-
den komen nu ook binnen: maar die zijn 
lastig te herkennen doordat ze in de rui 
zijn waarbij de mannetjes net zo bruin zijn 
als de vrouwtjes. 
Binnenkort willen we jonge boompjes 
gaan verwijderen, en we kunnen nog wel 
wat handen gebruiken. Dus als u zich 
geroepen voelt mee te helpen, kan dat, 
middels een mail aan 
marcovanderlee@quicknet.nl
 

Veel plezier met wandelen en kijken.
Marco van der Lee, beheerder 

Koopmanspolder        
Agrarische Natuurvereniging Hollands 

Noorden

Koopmanspolder

Het natte deel is niet toegangkelijk.

Watersnip. Foto's aangeleverd
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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



Wist u dat...
... Theo en Piet Tensen samen 

150 jaar zijn geworden?

... Popkoor S!ngt donderdag 
20 september een open 

repetitie in ‘t Fortuin heeft?

... je op maandagavond in 
De Krimper bij gymvereni-
ging VVW aan je conditie 

kunt werken? 

......er op 14 oktober weer 
een volkorenfestival is in 

Cultura? 

... berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... het dit weekend in 
Grootebroek kermis is?

... Tessa Botman is 
genomineerdvoor 

sporttalent van het jaar?

.... Victor Veilig, die toezicht 
houdt in het Kerkepad, 

gewoon rechtop wil kunnen 
blijven staan?

... deze verkeersveiligpop er 
ook voor u en uw kinderen 

staat?

.... het Kerkepad 
geen racebaan is?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Iedereen bedankt voor alle 
hulp het afgelopen seizoen! 
Zwemmers, toezichthouders, 
vrijwilligers, buren, gemeen-
te, brandweer, leveranciers en 
natuurlijk de sponsoren van De 
Weid; het was weer een topsei-
zoen! Het laatste weekend was 
een echte knaller met disco-
zwemmen op vrijdag met prach-
tig weer en kampvuur, 100% 
slagingspercentage met afzwem-

men op zaterdag en een gezellig 
“Snel naar de bel” op zondag! 
Winnaars gefeliciteerd en ook 
natuurlijk aan alle geslaagde exa-
menzwemmers: Eden, Ermyas, 
Maryam, Hala, Maria, Fatima, 
Sulaiman, Jay, Milo, Lieke, Seth, 
Jan, Liza, Fem, Ella, Floor, Marre, 
Lucas, Nick, Suze!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Top laatste weekend De Weid!

Foto's aangeleverd

 • 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

Hoe vang ik een vogel uit deze volière. Douwe Greydanus

Langs de weg...

13 september zag ik een streepje 
hoog op een kale tak ver weg 
van de Kagerdijk Wervershoof /
Onderdijk. Glurend door de ver-
rekijker bevestigde mijn vermoe-
den: een Visarend in het gebied 
van het vooroever.

Met de camera enkele plaat-
jes geschoten en de telescoop 
er opgericht en dan zie je hoe 
prachtig deze vogel is.
Deze heeft een lengte van maxi-
maal 60 cm en een spanwijdte 
van 167 cm.
Passanten konden gelijk even een 
blik op de vogel werpen.
Ook enkele vakantie ganders uit 
Engeland konden hun geluk niet 
op. Als je er zo langs liep viel deze 
vogel niet op zover zat deze.
Later in de middag was de vis-
arend op jacht naar voedsel en 
scheerde over het water. Nu het 
kouder wordt gaan veel vogels op 
trek naar betere oorden.
Douwe Greydanus. 

Foto: Douwe Greydanus

Visarend
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Oud papier  Zaterdag 22-09, 6-10, 20-10, 3-11, 17-11, 1-12, 
 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 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 23 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. de Kok te Wilsum, m.m.v. Living Proof

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     
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Frank Opdam

R.K. Kerk, zaterdag 22 september
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor P. Piets, de Vriendenkring 

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Piet v.d. Lugt

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

De eerste avond van het nieuwe 
seizoen was dinsdag 11 septem-
ber met als onderwerp De keu-
ken van Annemieke. Er was een 
grote opkomst en het bestuur 
kon het 60e lid verwelkomen met 
een bloemetje.
Het plakje cake bij de koffie was 
van Joke Wijdenes, die in augus-
tus 50 jaar getrouwd was.
Het eendagsbestuur werd aange-
wezen: Akke Harders, Rosalien 
Dol, Truus Mol, Joke Wijdenes, 
Aja de Vries, Anneke den Hartog.

Annemieke de Kroon (Oud 
Andijkse) vertelde ons over 
bewustwording van eten uit de 
supermarkt. Zo’n 10 jaar gele-
den was ze totaal uitgeblust, ze 
had astma, eczeem, psiriasis. Tot 
ze iemand tegenkwam die gestu-
deerd had in gezonde voeding. 
Annemieke ging zich hiermee 
bezighouden en binnen een half 
jaar was ze alle klachten kwijt. 
Ze ging zich verder verdiepen en 
geeft nu lezingen (bij ons de 125e) 
schreef 3 kookboeken over gezon-
de voeding, was in diverse t.v. pro-
gramma’s, geeft workshops.

Gezonde voeding is heel goed 
naar je lijf luisteren. In de media 
wordt er veel aandacht aan 
besteed met vaak tegenstrijdige 

verhalen, soms zelfs extremen. 
Zodat de mensen een wirwar aan
informatie krijgen.
Eten geeft energie, is nodig voor 
groei, smaakontwikkeling, func-
tioneren en gedrag, geeft gezel-
ligheid. Als je darmflora in balans 
is geeft dat een goed gevoel. Door 
verminderde voedingswaarde 
van ons eten kun je eigenlijk niet 
zonder voedingssupplementen.
De industrie promoot veel pro-
ducten als gezond, maar de 
vermelding op de verpakkin-
gen kloppen vaak niet en alle 
E-nummers, daar weten de con-
sumenten geen raad mee. Voor 
de fabrikanten is geld verdienen 
belangrijker dan gezondheid.
Naarmate de avond vorderde 
kreeg ik lichtjes het gevoel dat 
we niks meer kunnen eten. Maar 
Annemieke zei: Als je je eetge-
woonten wilt veranderen doe dat 
dan niet in 1 keer, maar doe 
bewust boodschappen.
In de pauze kregen we een smoot-
hie en een bonbon (gemaakt van 
kikkererwten en pure chocola) 
allebei gezond en best lekker.
Ze sloot de avond af met een 
grappig gezegde: Er zijn 3 belang-
rijke vragen in dit leven: waar 
kom je vandaan, waar gaan we 
naar toe, wat eten we vandaag.
Volgende avond 9 oktober. GDD

Gezonde en lekkere bonbons. Foto aangeleverd
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SEPTEMBER
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
Woensdag 26 september   
• Filmavond De Kapel, inloop 19.30, start � lm 20.00 uur
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.
Zaterdag 27 oktober 
• Gezamenlijk concert Sursum Corda, West Fries Mannenkoor in 

de Geref. kerk, Middenweg 4. Aanvang 20.00 uur
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.  
Vrijdag 30 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

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

DECEMBER

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

We hebben niet gebiljart in 
verband met de Onderdijker 
kermis, op zichzelf geen ramp, 
we gaan volgende week weer 
proberen er wat van te maken 
en dan zien we wel weer hoe de 
resultaten zijn verlopen.

De slotzin is: “Piekeren neemt 
de zorgen voor moren niet 
weg, maar wel de kracht van 
vandaag.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1171

Biljartvereniging De Vlieringboys

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 
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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

Woensdag 19 september 20.00 
uur:  Bezinnings- en informatie-
avond in onze dagkerk.
Dhr. Jan Jaap van Oosterzee zal 
dan spreken over: Hoe geef  je de 
vrede door aan de jongere genera-
tie? Welkom!
Zaterdag 22 september 19.00 
uur: Afsluiting Vredesweek.
Eucharistieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pastor: 
P. Piets. Thema: “Neem Mij op”. De 
collecte is voor bestrijding van alle 
onkosten. Van harte aanbevolen en 
dank daarvoor.
Welkom in de viering. 
*Overleden: Theo Tiet en Hans 
Sijm. Bij de voorbeden bidden wij 
voor hen.
*Dit weekend wordt de Vredesweek 
afgesloten. Ook daarna moeten wij 
er aan blijven werken.
Want vrede is niet de afwezigheid 
van oorlog, maar de aanwezigheid 
van liefde, harmonie en eenheid! 

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost



Op maandag 11 september en dinsdag 
12 september heeft het penaltybokaal 
plaats gevonden bij Sporting Andijk. 
Voor het eerst werd dit voor alle jeugd-
leden van de hele vereniging geor-
ganiseerd (handbal, korfbal en voet-
bal). Wat resulteerde tot een Andijker 
penaltykampioen.
 
Maandag werd er begonnen met enkel 
de voetbal, zodat er een schifting 
gemaakt kon worden voor de finales 
van dinsdag. Om 18.15 uur mocht de 
jongste jeugd beginnen. Maar ruim 
daarvoor stonden er al veel kinderen 
te trappelen op het veld. Ook stond het 
al lekker vol langs de lijnen met ouders 
om te supporten. Per leeftijdscategorie 
bleven er vijf spelers over die naar de 
finales van dinsdag mochten.
 
Dinsdag sloten de korfbal en hand-
bal zich ook aan bij het penaltybo-
kaal. Ook deze dag kwam de jeugd en 
vele supporters weer enthousiast aan, 

waardoor het gezellig druk was op het 
complex. Na veel mooie schoten en 
worpen te hebben gezien bij alle drie de 
sporten leverde dit een top drie op bij 
elke leeftijdscategorie. Alle nummers 
één streden tegen elkaar, zodat ze de 
kampioen van hun sport konden wor-
den. Als afsluiting streden de winnaars 
van alle drie de sporten tegen elkaar 
om het Andijker kampioenschap. 
 
Beide dagen was het redelijk weer, waar-
door het voor de supporters goed vol te 
houden was langs de lijnen. Al maakte 
de wind het voor de korfballers wel iets 
moeilijker om de bal in de korf te krijgen. 
 
Voor de jongste jeugd werd de prijs-
uitreiking om 19 uur gedaan, zodat 
ze niet zo lang moesten wachten. 
Om 20.30 uur vond de prijsuitreiking 
voor de rest plaats. Onder leiding van 
voorzitter Marcel Aker werden alle 
prijzen uitgereikt in een goed gevul-
de kantine. Alle nummers 1, 2 en 3 

van elke categorie kregen een mooie 
beker, dit werd meteen vastgelegd door 
fotograaf Koos. Ook kregen de win-
naars van elke sport nog een mooie 
beker. De handbalkampioen is Sophie 
Schuitemaker, de korfbalkampioen is 
Mirre Winter en de voetbalkampioen 
is Thijmen Dekker. Laatst genoem-
de maakte al zijn vijf penalty’s in de 
finale en ging als Andijker kampioen 
met een mooie wisselbeker naar huis. 

Wij willen iedereen bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd om van deze dag 
een succes te maken: de scheidsrechters, 
de trainers, de keepers, de kantineme-
dewerkers, de supporters, de organisatie 
en vast nog wel een aantal mensen die 
we vergeten. En natuurlijk het grootste 
compliment aan alle deelnemers. Die 
met hun mooie schoten en worpen er 
een geslaagd penaltybokaal van heb-
ben gemaakt. Nu een jaar goed trainen, 
zodat jij volgend jaar misschien wel de 
kampioen van Andijk kunt worden!

Penaltybokaal bij Sporting Andijk

Alle kampioenen. Foto Koos Dol

Afgelopen zondag was een mooie nazomerse dag om met een jaarlijks terugkerende oldtimer-rit een rondje West-Friesland 
te rijden. De start was bij Fred de Boer op de Hoekweg, waar de auto’s van diverse merken zich verzameld hebben. De rit 
bracht ons door het pitoreske Oostwoud naar museum de Baan, waar nostalgische huishoudelijke spullen te bezichtigen 

zijn en oude voertuigen ons aanstaren met bijbehorende accessoires. We vervolgen onze rit naar de omringdijk waar we bij 
Hoorn onder andere veel kleurrijke kite surfers zien, de dijk laat ons voeren naar het historische Enkhuizen en eindigt even 

later in Andijk waar we afsluiten met een geheel verzorgde gezamelijke barbecue. Foto's Koos Dol

De kinderen van basisschool de Piramide ontdekten 
in het speelhuisje buiten op het plein een grote 
nachtvlinder. Tegen het grijze hout bijna niet te 
zien. Ongeveer 6 cm lang. Zo’n grote had zelfs juf 
hier nog nooit gezien.
Op de foto lijkt hij wat bruin maar in werkelijkheid 
is het een prachtige grijs- zwarte vlinder. Na 
onderzoek denken we dat het om een   grijze 
heideuil of een elzenuil of en zwartstreepuil te gaan. 
Zeer zeldzame vlinders in onze omgeving.
Meester Robbert heeft hem een veilige plek 
weg van de spelende kinderen gegeven. Want 
je moet natuurlijk wel voorzichtig zijn met zo’n 
zeldzaamheid!
Maar welke  het van de drie vlinders het nu echt is? 
Wij komen er niet goed uit. 

Foto aangeleverd

Rara wie ben ik?

Tessa Botman is genomineerd voor sporttalent 
van het jaar voor sporters met een beperking.

Tessa is een meisje met het syndroom van down 
en sport is voor haar een belangrijke bezigheid. 
Ze haalt er veel plezier uit en heeft daardoor 
veel sociale contacten dit is voor veel mensen 
met een verstandelijke beperking best lastig. 
Ook kan ze net als haar broers mooie doelen 
stellen en leren wat winnen en verliezen is. Tessa 
is Nederlands kampioen geworden met het NK 
g-skeeleren en heeft tijdens de Nationale spelen 
in de Achterhoek twee x goud gewonnen. Tessa 
is als klein meisje met gym begonnen daarna 
is ze gaan schaatsen en skeeleren. Wij zien dat 
sport zoveel plezier en mogelijkheden biedt 
voor haar en dat het anderen stimuleert en ook 
leert relativeren.

Hieronder de link naar de website waar u (tot 
zondag 23 september) op Tessa kunt stemmen!

www.unieksporten.nl/sporttalent/deelne-
mers/200/tessa-botman/stemronde/1

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

winnares van de Voice  of Holland en Maestro   

Afterparty met: 

 


