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Naomi Sauer (22 jaar) is ongeveer dertien jaar 
geleden vanuit Purmerend naar Andijk ver-
huisd. In het dorp heeft ze haar tienertijd 
doorgebracht en wonen haar vrienden. In-
middels kent heel Nederland haar! Want Na-
omi is één van de deelnemers van Hollands 
Next Top Model (HNTM) en inmiddels door-
gedrongen tot de laatste acht.

Naomi is een prachtige meid om te zien. Ze is 
lang en heeft ‘de juiste maten’. Daarnaast is ze 
ook nog slim en momenteel bezig met de af-
rondende fase van haar opleiding Leisure 
Management. “Het is inderdaad allemaal heel 
druk, maar ik ben ontzettend gedreven en ga 
er vol voor om mijn doel wil bereiken,” vertelt 
Naomi. “Als je iets echt wilt, zal je er hard 
voor moeten werken en dan kunnen je dro-
men waarheid worden.”

Inschrijving op fb
Naomi heeft al meerdere modellenklussen 
gedaan voor onder andere de Coolcat en de 
Fashionweek. Niet alleen in Nederland, maar 
ook is zij enige tijd in Athene, Barcelona en 
Milaan geweest. “Een geweldige ervaring, 
waar ik echt hele mooie dingen heb mogen 
doen,” blikt ze terug. De laatste tijd was het 
modellenwerk een beetje op een laag pitje 
geraakt, omdat haar studie veel tijd vroeg en 
ze dat ook erg belangrijk vond om goed af te 
ronden. Bij toeval kwam de inschrijving voor 
HNTM op Facebook voorbij. “Ik heb me aan-
gemeld. Als je het niet probeert, weet je zeker 
dat het niet lukt. Dat er duizenden meisjes en 

jongens zouden aanmelden wist ik en ik was 
dan ook blij én verbaasd dat ik een telefoontje 
kreeg dat ik werd uitgenodigd voor de eerste 
casting dag!”

Fanatiek sporten
Meteen werd Naomi weer gespot in de sport-
school.  “Je kunt nog zulke mooie ogen heb-
ben of fotogeniek zijn, als je er goed uit wilt 
zien moet je er hard voor werken. Ik ook! Dus 
die weken werd ik wel 6 maal per week spor-
tend gezien.” Naomi vertelt: “Mensen uit de 
buurt reageren allemaal erg leuk en leven erg 
mee met mijn avontuur. De laatste tijd hoor ik 
steeds vaker dat ik meer en meer mezelf 
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Naomi Sauer thuis in Andijk. Foto: OdB/De Andijker

HNTM Naomi Sauer komt uit Andijk

De Dorpsraad Andijk krijgt in 
toenemende mate klachten over 
het verkeer op de Kleingouw. Het 
gaat dan om vrachtverkeer en 
vooral over te snel rijdende auto-
mobilisten. Afgelopen weekend 
ontvingen we weer een brief, nu 
uit naam van 10 bewoners aan de 
Kleingouw. Tussentijds ontvan-
gen we mails, telefoontjes of wor-
den we ergens aangesproken over 
dit onderwerp of op Facebook.

Een passage uit een brief: “Er 
hangen nu vlaggen met “De scho-
len zijn begonnen”, maar daar lijkt 
men zich niets van aan te trek-
ken. Het rijgedrag is heel erg. Een 
situatie: 3 auto’s scheuren achter 
elkaar het westen in!” Of deze: “Ik 
zie situaties die schrijnend zijn: 
ouders fietsen (op zaterdag) met 
hun 2 kleine kinderen over de 
Kleingouw en passeren een ge-
parkeerde auto langs de weg. Een 
achteropkomende auto haalt die 
fietsers evengoed nog in en met 

grote snelheid!!! Komt er ook nog 
een auto aan van de andere kant... 
Je hart staat stil!”

Bewoners klagen ook over het 
uitblijven van informatie, van 
maatregelen, het uitblijven van 
snelheidscontroles van de zijde 
van het hoogheemraadschap, de 
gemeente en de politie. “De Ged. 
Laanweg wordt afgesloten, al dat 
verkeer moet dan via de 
Kleingouw, het servies rammel de 
kast uit! En hoe moet dat met al 
die fietsende kinderen?” De ma-
trixborden worden gebruikt om 
te kijken hoe hard dat bord aan-
geeft dat je rijdt en wat je snel-
heidsmeter aangeeft. “Tot hoever 
gaat die?”

Maar er zijn ook klachten over 
andere wegen, de Dijkgraaf 
Grootweg (binnen de bebouwde 
kom) en de Middenweg, etc. Een 
mail: “Je wordt als fietser van de 
sokken gereden! Waar is het 

wachten op? Op weer een onge-
luk?” Of: “Je rijdt 80 op de Dijk-
graaf Grootweg (buiten de be-
bouwde kom) en dan zijn er nog 
auto’s die je doodleuk en soms 
toeterend inhalen! Het gaat niet 
hard genoeg voor ze!”

De dorpsraad wil al deze klachten 
inventariseren en bundelen, om 
daarmee bij de gemeente, het 
hoogheemraadschap en de poli-
tie duidelijk te maken dat het an-
ders moet. Heb jij een relevante 
klacht over te hard rijdende au-
to’s, over toenemende vracht- en 
landbouwverkeer op bijvoor-
beeld de Kleingouw, laat het ons 
dan weten: mail naar dorpsraad-
andijk@gmail.com. Vergeet niet 
daarin je eigen contactgegevens 
te vermelden.

De brief tot slot: “Het gaat niet 
om 55 km, maar om 80, 100 nee 
zelfs nog harder: het vliegt aan je 
voorbij! Of ze zijn aan het bum-

Naomi bij HNTM. Foto aangeleverd

wordt op tv. Dat is een mooi com-
pliment. “

Volg Naomi en steun haar
Wie wil weten hoe het verder 
gaat met Naomi kijkt natuurlijk 
wekelijks naar de HNTM uitzen-
ding op RTL5. Via pooms.nl en 
op Instagram HTNM_Naomi 
kun je haar wekelijkse blog en fo-
toverhaal volgen. Zo hoef je niks 
te missen van onze lokale sympa-
thieke beauty.

Vishandel Klein Volendam 

Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

Nieuwe sluitingstijd!
18.00 uur wordt 17.30 uur!

www.kleinvolendam.nl 
info@kleinvolendam.nl

De Kleingouw: “Het servies rammelt de kast uit...!”
perkleven, wanneer je zelf onge-
veer 50 km rijdt , ik zie de erger-
nis van de bestuurder in mijn 
achteruitkijkspiegel in het rijge-
drag. En maar drukken...!” en 
deze: “Durf je daar wat van te 

zeggen dan wordt je agressief ver-
rot gescholden!”
Inderdaad, waar is het wachten 
op?!

Dorpsraad Andijk
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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

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

Geldig in week 39 (24 - 29 september)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Rundvleesstoof 
met bami

Meal Deal
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Meal Deal

Zuurkoolstamppot 
met verse worst

Geldig in week 40 ( 1 - 6 oktober)

500 gram 

€ 4,95

Bezoek onze 
nieuwe 
webshop

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk          Wij bezorgen in heel Nederland.

19-12-2002                                            29-09-2008
 

Lieve Jasper,
Alweer 10 jaar dat je niet meer bij ons mag zijn

Alweer 10 jaar die onbeschrijfelijke pijn
Alweer 10 jaar in onze gedachten, elke dag weer

Alweer 10 jaar voorbij en we missen je meer en meer 
Van je houden is makkelijk

Je missen is moeilijk

Je vergeten is onmogelijk

VluchtelingenWerk zoekt taalmaatjes!
Wil je een vluchteling helpen met de Nederlandse taal? Ben je on-
geveer 2 uur per week beschikbaar? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning volgen verplicht een 
inburgeringscursus. In deze cursus, gegeven door professionele 
docenten, leren zij de Nederlandse taal en worden ze wegwijs 
gemaakt in onze maatschappij. Veel vluchtelingen kunnen daar-
bij wel wat extra ondersteuning gebruiken. Daarom zijn wij op 
zoek naar enthousiaste vrijwillige taalmaatjes.

Wat je doet als taalmaatje?
Als taalmaatje help je een vluchteling met het vergroten van zijn 
taalvaardigheid. Dit kan zowel in groepsverband als in 1-op-
1-begeleiding. Wekelijks oefen je de taal met de vluchtelingen 
door bijvoorbeeld:
- gesprekjes te voeren
- een (kranten)artikel te lezen
- spelletjes te doen
- samen tv te kijken
- samen op pad te gaan (markt, museum, sportwedstrijd)

Wat we vragen
- je bent minimaal 2 uur per week beschikbaar 
 en woont in West-Friesland
- je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal 
 en bent thuis in de Nederlandse samenleving
- je hebt interesse in de doelgroep en belangstelling 
 voor andere culturen
- je bent enthousiast, initiatiefrijk en sociaal vaardig
- je bent geduldig en kunt grenzen stellen
- je bent in staat de vluchteling te stimuleren 
 en te motiveren
- je vindt het leuk om samen activiteiten te ondernemen

Wat we bieden: 
Behalve interessant en zinvol vrijwilligerswerk waarin je 
kennis maakt met een andere cultuur, bieden we je:
- deskundige begeleiding waaronder training voor taalcoaching
- bijeenkomsten met andere taalmaatjes

Meld je nu aan
Lijkt het je wat? Neem voor meer informatie of aanmelding con-
tact op met Vluchtelingenwerk West-Friesland via 
westfriesland@vluchtelingenwerk.nl of bel naar: 0229-218777.

NB. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is nodig om aan de slag 
te kunnen.

Zacht en kalm is van ons heengegaan mijn lieve vrouw, 
onze lieve moeder, oma (adjie) en overgrootmoeder (par adjie)

Rosemarie Chandredee Jiawan-Ramdas
~Marie~

echtgenote van Rudy Jiawan

* Saramacca, 10 januari 1941     † Grootebroek, 19 september 2018

 Rudy
 Stefano (Anand)
 Cyrano
 Nanda †
 Rattan †
 Parkash
 Parma
 Vijay en Hafsa
 Klein- en achterkleinkinderen

Rigtershof 67, 1613 SJ Grootebroek

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Gevonden: nummerplaat
Op de Cornelis Kuinweg in de buurt van de Esdoornlaan is een 
nummerbord gevonden SP-463-N. deze is door de eigenaar af 
te halen bij de vinder. Tel.: 0228-59 13 61.

De gevonden voorwerpen die 
de afgelopen maanden bij ons 
zijn binnengebracht hebben 

wij deze week op het 
gemeentehuis afgeleverd.

Vermist: agapornis
sinds zaterdag 22 september: witte, geringde, Agapornis. 
Omgeving Notaris Steenpoortestraat. 06 46 68 13 43

De Drommedaris organiseert – 
in samenwerking met Tino Haak-
man van Matong Sportswear – 
de allereerste wielerronde van de 
Drommedaris op zondag 30 sep-
tember. De start is om 9:30 uur, 
locatie de Drommedaris.

Voor aanvang van de tocht van 60 
of 100 km door West-Friesland 

staat er een kopje thee of koffie 
klaar in het Dromcafé (beneden-
zaal). Na de finish kunt u genie-
ten van een bord spaghetti en van 
het WK Wielrennen 2018 in 
Innsbruck op het grote scherm 
met commentaar van het illuste-
re duo Jan & Koos. 
Inschrijven via www.drom.nl – 
deelname € 15,00

Wielerronde van de Drommedaris 
op zondag 30 september
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HELP! ERFBELASING!

Na een kort ziekbed overlijdt uw echtgenoot. Hij laat u en drie 
kinderen achter. Allerlei zaken moeten worden geregeld, waaronder 
het verdelen van zijn nalatenschap. Binnen de kortste keren valt een 
brief van de Belastingdienst op de deurmat, waarin staat dat u en de 
kinderen aangifte erfbelasting moeten doen. 

Aangifte erfbelasting behoort binnen acht maanden na overlijden te 
worden gedaan en alleen indien de ontvangen erfenis hoger is dan 
de geldende vrijstelling. De hoogte van deze vrijstelling is afhankelijk 
van de relatie met de overledene. Hoe dichterbij deze was, hoe 
hoger de vrijstelling. 

Als langstlevende echtgenote ontvangt u de hoogste vrijstelling, 
namelijk maximaal € 643.194,- (2018) , maar de fiscus kijkt ook 
naar de erfdelen van de kinderen. Zij hebben een aanzienlijk lagere 
vrijstelling, namelijk groot € 20.371,- (2018).

Zodra is vastgesteld over welk bedrag u erfbelasting verschuldigd 
bent, wordt het tarief bepaald. Dit hangt af van de hoogte van de 
erfenis. De verkrijgingen van kinderen en echtgenoten (waaronder 
verstaan ook geregistreerd of samenwonende partners) worden 
belast met minimaal 10% en maximaal 20%.  Als langstlevende 
echtgenote betaalt u de eventueel te betalen erfbelasting voor de 
kinderen. 

Bent u benieuwd hoeveel erfbelasting uw erfgenamen moeten beta-
len als u er straks niet meer bent? Wilt u graag het een en ander 
vastleggen om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen zo min mogelijk 
erfbelasting moeten betalen? Of heeft u hulp nodig bij het opstellen 
van de aangifte erfbelasting? Wij helpen u graag bij dit soort lastige 
dingen!

GRATIS BEREKENING ERFBELASTING
U kunt via ons kantoor een kosteloze berekening laten maken van 
wat in uw situatie de erfbelasting zou zijn.

GRATIS INLOOP: 
Dinsdag 2-10 
Benningbroek, alléén 
avond van 19-21 uur. 

Donderdag 11-10 Andijk, 
overdag en avond van 
9-17 en 19-21 uur.

Nog anderhalve week en dan is 
het grote Jubileumconcert Excel-
sior 125 jaar!
In de afgelopen weken heeft het 
orkest zich aan u voorgesteld en 
is het volop bezig om een heel 
mooi, gevarieerd concert voor u 
te verzorgen.
Afgelopen weekend hebben de 
muzikanten zich daarom terug-
getrokken op de Veluwe voor een 
repetitieweekend om alle noten 
op de juiste plek te zetten. Alle 
nummers zijn onder leiding van 
dirigent Nick Hoogland stevig 
onder handen genomen. Er is dus 
heel veel geoefend maar er is ook 
natuurlijk ontspanning geweest. 
Met lekker eten en drinken en ’s 

avonds spelletjes is er ook aan de 
teambuilding gewerkt.
Speciale gast tijdens dit jubile-
umconcert is Leona Philippo, 
winnares van The Voice of Hol-
land, de dirigentenwedstrijd 
Maestro en Beste Zangers van 
Nederland. Zij zingt met begelei-
ding van Excelsior o.a. Could you 
be loved en Goldfinger.

Mocht u nieuwsgierig zijn hoe dit 
allemaal gaat klinken op 6 okto-
ber in de Klamp?
Bestel dan uw kaarten met kor-
ting in de voorverkoop via: www.
excelsior-andijk.nl. Heeft u geen 
internet dan kunt u bellen met 
06-4139 6917.

Er is veel geoefend. Foto aangeleverd

Leona Philippo te gast bij 
125-jarig Excelsior

Silva Visser

Bruggetje

Andijk krijgt een mooi 
nieuw ouderen tehuis en 
mag zich daarmee zeker 

gezegend voelen. Hoe fijn is 
het niet om je leven lang in 
het dorp te kunnen blijven 
met je familie en vrienden 
in de buurt. Het ontwerp 

is mooi en biedt veel moge-
lijkheden. Voor het centrale 
verblijf moet er samenwer-
king gezocht worden met 
het dorpshuis. Dat vraagt 
nog aandacht om dat goed 
te regelen.  Daartegenover 
worden de kamers groter 

en zijn er huiskamers. Nou 
prachtig toch!

Er is een klein smetje op 
het plan: een loopbrug 

over het meer vlak langs de 
nieuwe appartementen in 

het voormalig gemeentehuis. 
De afstand is zo klein van 
de brug naar de terrassen 
dat met een beetje sprong 
je zo over kunt jumpen. 

Bewoners maken zich dan 
grote zorgen dat hun rust 
nu voorbij is en dienden 
een zienswijze in. Nou is 

deze loopbrug niet de enige 
oversteek over de vijver. 

Aan de westkant is al jaren 
een oversteek en deze wordt 
ook goed gebruikt, dus echt 
noodzakelijk is de 2e brug 

niet.

Er was dermate weerstand 
en nut en noodzaak is niet 
aangetoond dat ik besloot 
een amendement te maken 
om deze brug weg te krij-
gen. De titel werd: “brug-

getje te ver”. Verleden 
week donderdag werd dit 
amendement behandeld in 

de commissie en kreeg deze 
gelukkig veel steun. 

We kunnen ons nu weer 
helemaal richten op het 

mooie nieuwe plan en kij-
ken uit naar de eerste sloop 
en herbouw van Sorghvliet. 

Het plan wordt over 2 
weken naar alle waarschijn-
lijkheid goedgekeurd door 
de raad, zonder bruggetje 

dus.
Andijk, gefeliciteerd met 
ons nieuw samenzijn en 

samenkomen in ons nieuw 
gebouw!! En natuurlijk het 

bestuur van Sorghvliet! 

Silva Visser
Christenunie.medemblik!@

gmail.com

Kapsalon Sorghvliet
Is er voor dames en heren vanaf 50 jaar. 

U bent van harte welkom op: 
woensdagmiddag v.a. 13.00 uur
donderdag de hele dag v.a. 8.30 uur

De koffie staat voor u klaar op Sorhvlietlaan 50, Andijk.

  Ik ben altijd bereikbaar op 06-2161 8560

    Hartelijke groet, 
    Dorothy Schenk

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Een nostalgisch plaatje zo dacht onze fotograaf Koos Dol, hij legde 
dit tafereeltje van twee oude polderschuiten die op de op de hoek 

Kadijkweg, Kleingouw zijn aangemeerd even vast. Jammer dat wij 
niet meer op de vaarroute kunnen komen in Andijk. 

Langs de weg...

Rosanne Deen

Vandaag - woensdag 26 septem-
ber - wordt de film ‘Luther’ ver-
toond in de Gereformeerde Kerk. 
DE MONNIK DIE DE WERELD 
LIET SCHUDDEN. De beroem-
de Maarten Luther werd in 1483 
in Duitsland geboren in een mijn-
werkersgezin. Als rechtenstudent 
kwam hij volgens de overlevering 
in een hevig onweer terecht 
waarbij de bliksem insloeg en hij 
tegen de grond werd geslingerd. 
Doodsbang doet hij dan de be-
lofte om God te dienen door 
monnik te worden. In 1505 gaat 
hij naar een Augustijner klooster. 
Hij is echter een kritische student 
en is bijvoorbeeld niet te spreken 
over het aflaatsysteem dat de Ka-
tholieke Kerk heeft ingesteld. 
Gelovigen kunnen daarbij verge-
ving van hun zonden krijgen door 
een aflaat te kopen. Het systeem 
druist in tegen Luthers overtui-
ging dat God zonden vergeeft na 

berouw en niet na het betalen van 
geld. 
Op 31 oktober 1517 geeft hij de 
95 stellingen uit waarin hij de 
wantoestanden aan de kaak stelt. 
Deze daad wordt gezien als het 
begin van de Reformatie. Luther 
was geen voorstander van revolu-
tie maar hij bracht toch onbe-
doeld culturele veranderingen op 
gang die hebben geleid tot her-
vorming van de kerkelijke, maar 
óók van de niet-kerkelijke wereld: 
democratie in Europa en Ameri-
ka, onderwijs voor iedereen, 
scheiding van kerk en staat (maar 
onderdaan van beide) én bewees 
hij de kracht van de media door 
de boekdrukkunst te gebruiken.
Datum: Woensdag 26 september  
Aanvang: 19:45 uur, inloop vanaf 
19:20 uur. Achterzaal van de Ge-
reformeerde Kerk  
 
Toegang is gratis.

Vanavond: de film ‘Luther’ 
in de Gereformeerde Kerk
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   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

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

Voor de tweede keer op rij is 
Kinderopvang Berend Botje 
uitgeroepen tot ‘Beste kinder-
opvangketen van Nederland’. 
Vrijdag 14 september werden 
de winnaars van deze landelijke 
verkiezing bekend gemaakt. De 
kinderopvangorganisatie uit 
Zwaag scoorde een 8,9 en won!

De Kinderopvang Awards is een 
initiatief van onder andere Tevre-
den.nl (het grootste gespeciali-
seerde onderzoeksbureau  van 
Nederland). De winnaar wordt 
gekozen op basis van onder an-
dere de beoordeling van klanten. 
De afgelopen periode konden zij 
hun kinderopvangorganisatie be-

Kinderopvang Berend Botje weer 
‘Beste kinderopvang van Nederland’!

Foto aangeleverd

Bij Fysio WFO hebben we elke maand een vakinhoudelijk 
overleg om onze kennis op peil te houden. Met de start van 
alle sporten na deze prachtige zomer was het een goed idee 
om onze kennis van TAPEN weer op te frissen. Het gaat dan 
over ‘medical taping’ en dat is bij u wellicht bekend doordat 
veel sporters gebruik maken van deze tape met de mooie 
verschillende kleuren. Deze kleuren spelen echter geen rol in 
de mate van herstel.

De tape die nat kan worden zonder dat die van je huid afgaat 
wordt veel gebruikt bij spier- en peesklachten maar ook bij 
lymfeoedeem. Als de tape goed is aangebracht kan het zorgen 
voor pijnvermindering en een vergroting van je bewegings-
vrijheid. Ondanks kleine blessures zou je dus gewoon door 
kunnen trainen. 

Naast de behandeling van sportklachten zijn we ook gespeci-
aliseerd in veel andere aandoeningen van het bewegingsap-
paraat, denk bijvoorbeeld aan schouderklachten, nekklach-
ten, heup- en knieklachten, pols- en handklachten. Wij be-
handelen ook aan huis.

Ook kunt u bij ons terecht voor de Fysiosport; lekker bewe-
gen, ieder op zijn eigen niveau met veel persoonlijke aan-
dacht onder begeleiding van één van onze fysiotherapeuten. 
Laat u voorlichten over de mogelijkheden!

Als u zich wilt laten informeren dan bent u van harte welkom 
om met uw vragen bij ons binnen te lopen. Ook telefonisch 
beantwoorden wij al uw vragen. Er is geen verwijzing nodig. 

Fysio-wfo,                                 
Europasingel 118, 
1693 GV Wervershoof 
0228-582270                

Keizerskroon 1, 
1619 XK Andijk 
0228-592717
                
www.fysio-wfo.nl

Directe toegankelijke  fysiotherapie 
Ook voor uw sportbeleving en tapen

oordelen via een internetstem-
ming. De klanten van Berend 
Botje gaven de organisatie ge-
middeld een 8,9. Ook het kinder-
dagverblijf van Berend Botje in 
Enkhuizen scoorde zeer goed. 
Met het cijfer 9,5 behoort dit kin-
derdagverblijf tot de top 3 kin-
deropvanglocaties van Noord-
Holland.

Trots
Pedagogisch directeur Gaby Al-
berts: ‘Deze prijs is een prachtige 
waardering voor al onze mede-
werkers. Hun inzet, enthousias-
me en liefde voor de kinderen 
wordt zo nog eens extra beloond. 
Wij zijn  ontzettend trots op onze 
teams! Zonder hun had dit ons 
niet gelukt! Ook zijn we onze 
klanten dankbaar voor hun stem 
en waardering.’

Meer info: berendbotje.nl

2e jaar 
op rij!

Beste kinderopvang 
van Nederland!
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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?

...Bridgeclub Andijk op 

woensdagavond 26 september 

een gratis proefles bridgen

organiseert in Sarto? 

... je op 14 oktober in Cultura 

gratis soep en een broodje kunt 

eten tijdens het Volkorenfes-

tival?

....er in de week van 15 oktober 

t/m vrijdag 20 oktober weer 

amaryllisbollen huis aan huis 

verkocht zullen worden door 

leden van het Andijks Ge-

mengd Koor?

OP EEN ONDERHOUDSBEURT! Nú vanaf € 22,50

ZONDAG 30-09

EXTRA OPEN IN HOORN!

van 12.00-17.00 uur

Nú vanaf € 22,50OP EEN ONDERHOUDSBEURT!NU 50%
KORTING

Nú vanaf € 22,50Nú vanaf € 22,50

OOK VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIES

ZORGELOOS OP PAD!

9,2

Onze klanten 

beoordelen ons met

Hof van Hoorn - Dr. C.J.K. van Aalstweg 8 Hoorn  •  Nes 162a Wervershoof  •  Omtaplein 7 Wieringerwerf  •  0228 854 013  •  Bekijk de gehele collectie op fi etsenstunt.nlBekijk de gehele collectie op Bekijk de gehele collectie op fi etsenstuntfi etsenstunt.nl

9,9,2

 
Andijkertjes

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

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

Te koop gevraagd: 
Polyester bootje in goede staat. 

C. Droog, tel. 59 21 32

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www.

ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

Zaterdag 29 september komen 
de 3 Rory Gallagher Tribute 
bands naar het Sarto theater in 
Andijk. 
 
Sweet Mary Jane brengt een ode 
aan de bluesrock uit de 60’s en 
70’s. Er zitten ook verrassende 
songs uit andere decennia in de 
set. Vele legendarische artiesten 
passeren de revue tijdens de op-
zwepende show van dit trio.

Enkele namen van de artiesten 
die langskomen zijn o.a. de Ierse 
helden Rory Gallagher, Thin Liz-
zy en Gary Moore, maar ook 
Stevie Ray Vaughan, Buddy Guy, 
Bobby “Blue” Band, Jimi Hendrix, 
Bob Dylan en Eric Clapton zitten 
in het repertoire. Deze gelouter-
de muzikanten zijn al jaren graag 
geziene gasten op podia in heel 
Nederland. De mannen kijken 
niet op van een genretje meer of 
minder. Hun insteek is simpel: ‘all 
you can eat’!

De biografie van Brute Force and 
Ignorance uit Duitsland zegt: 

Rory Gallagher stierf veel te 
vroeg en liet een leegte na in de 
muziekwereld die niemand kan 
vullen. De Ierse blues-rock gita-
rist is terecht een voorbeeld voor 
vele ambitieuze muzikanten. Zo 
ook voor Brute Force and Igno-
rance, de Duitse tribute band die 
zich vernoemde naar een num-
mer van Rory. Marco Menzer op 
drums, Markus Kerkeling op 
zang en gitaar en Stefan Lukassen 
op bas spelen sinds januari 2007 
samen. Markus was in verschil-
lende formaties al eerder op de 
Nederlandse Tributes, de eerste 
keer in 1999 in Leeuwarden. En 
sindsdien duikt hij op bij de In-
ternationale tributes in Ierland, 
Engeland, Frankrijk, Nederland 
en thuisbasis Duitsland. BF&I 
spelen vooral muziek uit de peri-
ode dat Rory met Taste speelde.

Speciale gast is Lutjebroeker Paul 
Zwart. Paul zal een aantal Akoes-
tische nummers van Rory spelen.

Zaterdag 29 september, zaal open 
20.00, entree € 10,-, Sarto Andijk

3 Rory Gallagher Tribute bands in Sarto. Foto aangeleverd

Zaterdag 29 september 
Rory Gallagher in Sarto

Op 19 september was het weer zo 
ver, Het familiebedrijventoernooi 
waar gestreden wordt om de Cor-
Jan Gutter bokaal. De avond be-
gon volle moed met leuke wed-
strijdjes korfbal. Na de poule 
wedstrijden werden de 2 finales 
gespeeld.
De Sokken en de Bierkaai streden 
voor plek 1, terwijl de Kooikers 

streden tegen Team Fantasties 
om plek 3 en 4. Uiteindelijk trok-
ken de Sokken aan het langste 
eind en wonnen het toernooi. In 
de 2e finale wonnen de Kooikers. 
De winnaars kregen de ultieme 
Cor-Jan Gutter bokaal mee naar 
huis. Iedereen bedankt voor het 
meedoen het was weer een ge-
weldige avond! 

Er werd gestreden om de Cor-Jan Gutter bokaal. Foto aangeleverd

Korfbal familie 
bedrijventoernooi

We hebben ons 
assortiment 

weer aangevuld, 
daarom potten we uw 

schalen en manden deze 
week gratis voor u op!

Cultura-Horeca, Popkoor Canta-
bile en Andijks Gemengd Koor 
organiseren dit jaar gezamenlijk 
een Volkorenfestival op zondag 
14 oktober. De andere deelne-
mende koren zijn het Jongeren-
koor AOW, Rieleks, en Absolute-
ly Music. Inloop om 13.30 uur, 
aanvang om 14.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Bovendien is er voor iedereen 
ook een gratis kopje soep met een 
broodje en kun je na afloop om 
17.00 uur gezellig met zijn allen 
meezingen met Het Amsterdams 
Duo.

Zet het alvast in je agenda en 
kom allemaal luisteren, kijken, 
proeven en zingen!

Volkorenfestival  in Cultura  
met gratis soep en broodje!

Nederlandse sabelpoot 
krielkip gevonden. 
Een jong hennetje. 

Het diertje zat er verloren, 
dorstig en uitgehongerd bij 
langs de stoep van de Elstar, 
dus ik heb hem opgepakt en 
bij ons thuis ondergebracht 
en verzorgd. Hij is erg tam 
en wij kunnen ons voorstel-
len dat iemand hem mist.

Mocht iemand het diertje 
missen omdat ie ontsnapt is, 
dan kunnen ze even aanbel-
len bij Notarisappel 1. 
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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

Woensdag 26 september 20.00 
uur: In de Kapel wordt de film: 
”Like Father, like son” gedraaid. 
Gratis entrée. Iedereen welkom.
Zondag 30 september 10.00 
uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Voor wie kom jij op?”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering. 
*Daar er 2 weken terug al een 
mooie viering was met de 2 
koren t.g.v. het jubilerende KBO 
zal er geen speciale viering 
komen voor opening van het 
werkjaar. Dus is deze alsnog stil-
zwijgend geopend en proberen 
wij er weer met elkaar een goed 
jaar van te maken. Met dank voor 
ieders inzet!

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 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

SEPTEMBER
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 t/m zondag 14 oktober
• Kermis bij de Klamp
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
Zondag 2 december             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 4 december
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 12 december
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 14 december
• KBO, Kerstmiddag met entertainment van Sandra Mooy, Sarto, 

13.30 uur. 
Zaterdag 15 december
• Kerstmarkt in Wervershoof!
Dinsdag 18 december 
• VVNU Andijk Oost - Kerstavond. Dorpshuis, 19.45 uur
• KVG, Moonliners, gezellige kerst-muziek avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 19 december

Oud papier  Zaterdag 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 19-10, 16-11, 14-12. 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Deze biljartmiddag was voor 
beide kemphanen C.J. Verhoogt 
en G.P. Grent een aangename 
biljartmiddag m.a.w. het ging 
sportief en er werd redelijk 
gespeeld.

Opvallend was de winst in het 
driebanden van sportmak-
ker Verhoogt en dat vond ik 
als tegenstander prettig voor 
hem. G.P. Grent was zeker tevre-
den met zijn resultaten en de 

einduitslag was negen punten 
voor G.P. Grent en zes voor C.J. 
Verhoogt, het gaat goed zei 
dokter, het andere poot moet 
er ook af, een grapje tussendoor 
dat moet kunnen. We eindigen 
met het gezegde: “Het is nooit 
te laat om te worden wat je kunt 
worden.”

Sportgroeten  
G.P. Grent
Aflevering 1172

Kerkdiensten, zondag 30 september

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, bediening Heilige doop

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 Louise Kooiman 
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Timothy Alkema

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jacques Brunt

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

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

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

Heb je vragen over het leven of 
over het christelijk geloof? Dan is 
de Alpha cursus echt iets voor 
jou. Er is ruimte om het gesprek 
aan te gaan en je vragen en ideeën 
te delen. Op Alpha denk je samen 
na over inspirerende onderwer-
pen. Iedereen komt met zijn ei-
gen vragen en ideeën. Je ontdekt 
altijd iets nieuws. Je ontmoet 
leuke, nieuwe mensen. En het is 
helemaal gratis! Elke Alpha be-
gint met een lekkere maaltijd. 
Samen elkaar op een ontspannen 
manier leren kennen. Na de 
maaltijd een kort, inspirerend 
verhaal over een van de onder-
werpen. Daarna is er alle ruimte 
om je vragen en gedachten te de-
len in kleine groepen. Er zijn cir-
ca tien Alpha-bijeenkomsten. 
Elke bijeenkomst staat een ander 

onderwerp centraal. Op Alpha 
bespreek je onder meer; Is er 
meer? Wie is Jezus? Bidden: 
waarom en hoe? De Bijbel lezen: 
waarom en hoe?

Zin in een nieuwe uitdaging? We-
reldwijd volgden ondertussen 
ruim 24 miljoen mensen een 
Alpha cursus. Ben jij de volgen-
de? Je bent van harte welkom!. 
Wil je meedoen of gewoon een 
keertje vrijblijvend kennisma-
ken? Kom dan vrijblijvend naar 
de intro avond op 8 oktober om 
18.30 in; IJsselzand aan de Anjer-
straat 1 in Enkhuizen (met maal-
tijd!).

Meer info en aanmelding; Gitta 
Klopper 0228-593511 / ceng-
klopper@gmail.com.

Van 9 tot en met 15 september 
is er door vrijwilligers van het 
Prinses Beatrix Spierfonds ge-
collecteerd in Andijk. Samen 
hebben zij een prachtige op-
brengst van € 1789,49 opge-
haald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 
“De inzet van onze vrijwilligers 
is onmisbaar. De collectanten 
en donateurs maken mede mo-
gelijk dat het fonds in het ko-
mende jaar meer onderzoek 
naar spierziekten kan financie-
ren”, aldus Joanna van Dronge-
len, hoofd collecte- & vrijwilli-
gersorganisatie Prinses Beatrix 
Spierfonds. 

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, 
maar wilt u toch nog een bijdrage 
overmaken? Doneren kan ook via 
de online collectebus van het 
fonds. Ga naar www.prinses-

beatrixspierfonds.nl/collectebus 
en doneer een bedrag naar keuze 
voor wetenschappelijk onder-
zoek naar spierziekten.
 
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds 
zet zich in voor alle mensen met 
een spierziekte in Nederland. Dat 
zijn ruim 200.000 mensen. Het 
doel van het fonds is om alle 
spierziekten de wereld uit te krij-
gen, het middel is wetenschappe-
lijk onderzoek. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar gene-
zing en, omdat dit vaak een lange 
weg is, ook naar verbetering van 
de kwaliteit van leven van patiën-
ten nu. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk 
van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één 
van de belangrijkste inkomsten-
bronnen. 

Vrijwilligers in Andijk halen € 1789,49 
op voor onderzoek naar spierziekten

Meer tussen hemel en aarde?!

Basistarief afvalkosten voor 
eenpersoons huishoudens.
1e  Almere  € 339,62
2e Haarlemmerliede en 
 Spaarnwoude  € 324,00
3e  Wormerland  € 308,25
4e  Purmerend  € 305,76
5e  Medemblik  € 295,28

Voor gezinnen
1e  Medemblik  € 295,28
2e  Wassenaar  € 390,60
3e Haarlemmerliede en 
 Spaarnwoude  € 354,00
4e  Schiermonnikoog  € 353,88
5e  Hoorn  € 352,00
Bron: Plus Magazine.

Medemblik in de Top 5 duurste gemeentes
wat betreft afvalkosten
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Meer info: berendbotje.nl

2e jaar 
op rij!

Beste kinderopvang 
van Nederland!

Een reis van 3 weken door de Baltische 
Staten gemaakt door Mevrouw Eugenie 
Herlaar kunnen we niet allemaal verwoor-
den in dit schrijven. De Baltische staten 
bestaan uit Estland, Letland en Litouwen. 
Vroeger, al dan niet overheerst door ande-
re landen, maar vooral de Sovjet Unie, 
sinds 1991 onafhankelijk en tegenwoordig 
lid van de Europese Unie. Alle landen spre-
ken hun eigen taal, maar ook veel overeen-
komsten. 

Litouwen is overwegend katholiek en we 
zien dan ook veel pracht en praal in de di-
versen kerken die we op de dia’s zien. Ge-
lukkig niet van alle 26. De Kazimir kapel 
heeft veel barokke invloeden met o.a. Veel  
verzilverde houten beelden. De St. Anna-
kerk is zo mooi, dat Napoleon hem graag 
naar Parijs wilde halen. Nou je neemt dat 
natuurlijk niet even mee op je rug. Wel zijn 
er 33 soorten bakstenen in verwerkt. Ze 
heeft daar ook een openbare kunstmuur 
gezien met literatuur geschiedenis. Heel 
apart. 

In Riga (Letland) ziet ze veel Jugendstill 
gebouwen. Dit land is protestant. De adel 
was heel rijk en we zien in een  paleis toch 
ook weer Delfts blauwe tegels. 138 kamers 
telt dit gebouw en 300.000 linde bomen in 
de tuin. Een Versaille achtig park. Ook een 
28 meter hoge opvallende gevel van een 
huis, waar ongetrouwde kooplieden wo-
nen. Veel Gilde-huizen van Duitse koop-
lieden. Op haar reis ziet ze onder meer een 
heuvel vol met zo’n 15.000 kruizen, een 
monument voor vermoorde joden wat van 
hout lijkt, maar beton is. De duinen bij 
Nida – een landtong- zijn wel 50 tot 60 

meter hoog. Indrukwekkend. Amber = 
versteend hars – wordt daar gewonnen en 
is gebruikt in veel paleizen, maar ook sie-
raden. Op de heksenheuvel komt ze veel 
houten sculpturen tegen. We zien er en-
kele. Letland is de grootse van de drie lan-
den en zou de grootste kerk hebben met 
wel 6700 pijpen in het orgel. Estland heeft 
de langste kust strook en heel veel eilan-
den. Daar staat ook de best bewaarde 
burcht uit vroeger tijden. Dit kwam door 
de pest. Men durfde door de ziekte zo’n 
gebouw niet aan te vallen. Er is ook een 
krater, ooit gevormd door de inslag van 
een meteoriet. 110 mtr. doorsnee, 22 mtr. 
Diep en een aarden wal van 7 mtr. hoog. 
Windmolens op een heuvel. Van de 9 zijn 
er nog 5 over, waaronder een Hollandse . 
Talin heeft een middeleeuwse uitstraling 
met gotische huizen en staat op de Unesco 
wereld erfgoedlijst.

Dan wordt ook nog St. Petersburg (Rus-
land) aangedaan met natuurlijk de Hermi-
tage. Staat aan de rivier de Neva. Veel 
goud, marmer en manshoge vazen van 
Lapis Lazuli. Vooraf maak je een keuze om 
iets in dit paleis te bezoeken, want men 
zegt dat je 11 jaar nodig zou hebben om 
alles goed te kunnen bekijken. Zo indruk-
wekkend. Neem alleen al het verwerken 
van 6.500 m2 aan mozaîken.  Het Cathari-
na paleis van de Tsaar. (kijk eens op goog-
le). Door de Duitse overheersing is er veel 
gestolen en vernield, maar wordt weer in 
ere hersteld. Het park zou 100 hectare zijn. 
In de stad zelf liggen veel grachten en lijkt 
een beetje op Amsterdam. We luisteren 
allemaal geboeid naar de vele dingen die 
gezien zijn.

Maandag 1 oktober tot en met vrijdag 5 oktober
gaan wij ´s avonds langs de deuren en hopen dan van u een leuke en originele bijdrage te 
mogen ontvangen voor onze veiling ten behoeve van het Andijker verenigingsleven (sport, 
toneel, hengelsport, muziek).

Mocht u een dienst, uitje, workshop, rondleiding of soortgelijks willen aanbieden, dan 
kunt u alvast nadenken over een datum, het aantal personen, het aantal keren en een 
mooie omschrijving. Ook producten of een geld bijdrage kan de wijkloper van u in ont-
vangst nemen en noteren.

Mocht u de wijkloper hebben gemist en wilt u toch iets geven, bel dan even na 17.30 uur 
met 06-30553846 of stuur een mail naar veilingdorpshuisandijk@gmail.com en wij zorgen 
dat uw gift alsnog wordt opgehaald bij u.

Vrouwen van Nu Andijk West

VEILING DORPSHUIS CENTRUM
Zaterdag 3 november 2018
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