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Eind januari is het zover, Daniël 
en Leoni Wierstra laten alles ach-
ter zich en vertrekken samen met 
hun jongens Rens (2) en Seth (1) 
naar Mozambique om daar een 
nieuw bestaan op te bouwen. Ze 
verhuizen naar de stad Lichinga 
waar ze bij ‘Jeugd met een 
Opdracht Lichinga’ gaan werken, 
een organisatie met een missie.  

Jeugd met een Opdracht
Voor Andijkers geen onbekend 
terrein, Sandra, ook uit Andijk, 
en Frank Obdam-Walstra wer-
ken daar al 10 jaar. Ook zij wer-
ken daar bij de organisatie JmeO; 
Jeugd met een Opdracht. JmeO is 
een christelijke wereldwijde zen-
dingsorganisatie, daarom ook wel 
‘Youth with a Mission’ genoemd 
(YWAM). Naast het delen van 
het evangelie is de organisatie 
gericht op training en het helpen 
van mensen in nood. Die mensen 
zijn er genoeg in de provincie 
Niassa, waar Lichinga de hoofd-
stad van is. Het is de armste 
provincie van Mozambique waar 
goed onderwijs, gedegen gezond-
heidszorg en gevarieerd voedsel 
ontbreken. JmeO heeft daarom 
meerdere basisscholen gestart, 
draait een kliniek en heeft een 
voedselprogramma opgezet. “Wij 
zullen ons steentje daar aan bij-
dragen, naast de bestaande pro-
jecten zal Daniël zich ook richten 

op het onderhoud van de huizen 
en gebouwen en ik houd me bezig 
met trainingsmogelijkheden op 
verschillende vlakken voor de 
lokale bevolking”, legt Leoni uit.  

De roep van God
“We gaan naar Mozambique 
omdat God ons een aantal jaar 
geleden heeft geroepen”, aldus 
Daniël. “Niet op een briefje van-
uit de hemel overigens. Wij gelo-
ven dat God vandaag de dag nog 
steeds spreekt, via de bijbel of 
bijvoorbeeld via andere chris-
tenen. Dat laatste gebeurde bij 
ons. Iemand sprak over Afrika, 
ze zei dat ze mij omringd zag 

met donkere kids en dat ze mij 
bijna niet meer zag.” Na daar over 
nagedacht te hebben besloten ze 
op ontdekking te gaan. Ze leg-
den contact met Frank en Sandra 
en de oriëntatiereis was een feit. 
“Dat eerste contact met Frank 
en Sandra was overigens bijzon-
der, zij dachten er juist over om 
ons te vragen of we langs wilden 
komen!”
 
Hoge kosten
Vorig jaar mei zijn ze afgereisd 
naar Mozambique. Eenmaal daar 
aangekomen ervoeren zij een 
bevestiging om zich voor lan-
gere termijn te gaan vestigen. 

Een mooi avontuur, ook al is 
veel nog onzeker. “Iedereen bin-
nen de stichting leeft namelijk op 
giften; een netwerk van mensen 
die zending of ons een warm hart 
toedragen. Onze kosten worden 
hoger door visum- en reiskosten 
en het wegvallen van een aantal 
toeslagen.” Voor Daniel en Leoni 
is de grootste uitdaging momen-
teel om de financiën op orde te 
krijgen. “Naast de maandelijkse 
kosten zijn er ook een aantal een-
malige hoge kosten, daar worden 
gelukkig acties voor gevoerd.”  

Heerlijk eten op 18 en 19 
oktober, komt u ook?
In het Westland wordt een pub 
quiz georganiseerd, er wordt 
gezocht naar maandelijkse spon-
soren en Daniel en Leoni zouden 
graag op bezoek bij basisscholen, 
kerken etc. om hun verhaal te 
doen. Wellicht zijn zij nog op 
zoek naar een goed doel om te 
kunnen sponsoren. Ook wordt er 
in Andijk een actie georganiseerd 
en daar kunt ook u zich voor 
aanmelden! Op 18 en 19 oktober 
a.s. wordt er in het Dorpshuis 
een heerlijke maaltijd bereid, 
voor €25,- kunt u heerlijk eten 
en steunt u dit goede doel. U 
bent van harte welkom om hier-
bij aanwezig te zijn, door een 
mail te sturen naar christa_per-
ton@hotmail.com kunt u zich 

aanmelden. Bent u niet in de 
gelegenheid om erbij te kunnen 
zijn maar zou u wel graag een bij-
drage willen leveren? Giften zijn 
welkom op het volgende reke-
ningnummer: NL75 INGB 0000 
815 198 t.n.v. Stichting NGW, 
fondsnummer 231, Training 
en Services Mozambique.  
Voor meer informatie kunt u kij-
ken op onze website: http://wier-
stra.nu/weesbetrokken.  

“We geloven dat God ons roept om 
naar Mozambique te gaan.”

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

De Koninklijke Nederlandse Kolfbond orga-
niseert 2 x per jaar voor haar leden een 
kampioenschap. In het voorjaar is dit het 
Nederlands Kampioenschap Kolven, waar 
alle verschillende klassen voor het eindklas-
sement kunnen kolven. In het najaar wordt 
het Klasse Kampioenschap georganiseerd. 
Binnen het kolven is er op basis van prestaties 
een klasse-indeling gemaakt. Via deelname 
aan de z.g. 30 slagen wedstrijden kunnen 
spelers door hun resultaten promoveren of 
degraderen. Ook de uitslagen bij de kampi-
oenschappen tellen hierin mee.

De kampioenschappen worden bij toerbeurt 
toegewezen aan de verschillende kolfbanen 
in ons land. Dit jaar mogen de Andijker 
kolfverenigingen De Vrouwenkliek en Onder 
Ons in hun clubhuis Cultura de organisatie 
verzorgen. Na maanden van voorbereiding 
worden op 8 oktober de eerste ballen gesla-
gen.
Het kampioenschap begint met de dames; zij 
strijden in de eerste week om het kampioen-
schap in de 5 verschillende klassen. Zaterdag 
13 oktober wordt vanaf 13.30 uur de finale 
gespeeld.

De week daarna strijden de heren om de titel 
in de verschillende klassen. De finale voor de 
mannen is op 20 oktober vanaf 13.30 uur. In 
de beide weken wordt er op de vrijdag niet 
gekolfd vanwege een andere zaalbezetting.
Het belooft, zoals gebruikelijk, weer een 
spannende strijd te worden, waarin er voor 

de kolvers in de verschillende klassen kansen 
liggen voor outsiders om het kampioenschap 
2018 in de wacht te slepen.
De toegang is gratis!!! Een mooie gelegen-
heid om de kolfsport eens van dichtbij mee 
te maken. U bent van harte uitgenodigd in 
Cultura.

Daniël en Leoni met hun kinderen Rens en Seth. Foto's aangeleverd

In Cultura worden op 8 oktober de eerste ballen geslagen. Foto Koos Dol

8 t/m 20 oktober: Klasse Kampioenschappen Kolven



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 (40)

Redactie: K. Gorter †

Evangelie

Hoe is het mogelijk dat veel 
mensen die beweren Christen 
te zijn ijskoud het Christen-
dom gelijk stellen met andere 
wegen. In hun optiek leiden 
alle wegen naar God, dus ook 
wegen die buiten Christus 
omgaan. >Christenen zijn vol-
gelingen van Jezus Christus, 
andere richtingen zijn dat niet 
> Jezus stierf de dood die be-
stemd was voor ons als loon 
voor onze zonden, niemand 
anders > Hij verloste ons 
daarmee van onze zonden, 
niemand anders deed/kan dit 
> Hij stond letterlijk op uit de 
doden en voer ten hemel, nie-
mand anders > Hij is de enig-
geboren Zoon van de levende 
God, niemand anders > in 
Hem werd God onze Abba, 
onze Vader, in niemand an-
ders > door Hem kwam de 
Heilige Geest in ons wonen, 
door niemand anders > Jezus 
was waarlijk mens én waarlijk 
God
Wie kan zich hieraan meten? 
Niemand! In Hem zijn wij ver-
lost van zonden en hebben wij 
eeuwig leven bij onze Vader. 
Dit is uniek voor ons geloof. 
Het is of waar of een leugen. 
Het staat misschien heel vol-
wassen en moedig om te be-
weren niet te geloven of om 
een eigen bijeen geraapt ge-
loof te verkondigen, ik denk 
niet dat iemand zo moedig zal 
blijven als hij/zij voor God 
komt te staan. Ik zie in ge-
dachten sommigen nu hun 
schouders ophalen en mij 
voor een zot uitmaken, maar 
deze “zot” in wereldse ogen 
deelt wel haar erfenis met Je-
zus, het eeuwig leven, daar 
waar geen enkel leed meer zal 
zijn. En dat, beste lezer, dat 
gun ik u ook zo van harte. Laat 
u niets aanpraten, Jezus is de 
weg, de waarheid en het leven. 
Niemand komt tot de Vader 
dan door Hem .De route bui-
ten Jezus om werpt ons terug 
op onszelf en dan komen we 
boven voor God te staan zon-
der Jezus, zonder door Hem te 
zijn verlost. De straf op de 
zonden is de dood en die 
moeten we dan zelf dragen, 
denkt u dat de poort dan voor 
ons opengaat …? De tijden 
zijn verre van prettig, deze 
wereld kreunt en steunt in al 
haar voegen maar de Verlos-
ser is komende, zorg dat Hij u 
als kind van God herkent, als 
verloste door het offer van 
Zijn leven en delende in Zijn 
opstanding ten eeuwig leven. 
Verloochen Hem niet die ons 
heeft gered maar heb Hem lief 
met hart, ziel en verstand en 
Hij zal u niet verloochenen 
voor onze Vader. In Hem hebt 
u verlossing van zonden en 
eeuwig leven, niets en nie-
mand anders zal en kan u dat 
geven! (Jose Consemulder)

Bedroefd zijn wij door het overlijden van 

Anneke Volkert - Kloos
moeder van onze vriend.

Wij wensen Mark, Laura, Dylan en verdere familie veel sterkte.

Liefs Auke, Tilly, Berend, Esther, Niek, Angelique, Pieter, Astrid, 
Margit, Gerald, Stefan, Suzanne, Ralph en Anneke.
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De hele maand oktober staat 
boekshop Josia te Andijk in 
het teken van de Christelijke 
Kinderboekenmaand. Tijdens 
deze maand zijn er speciale actie-
producten verkrijgbaar.
Het thema van de Kinder-
boekenmaand is ‘Door dik en 
dun, vriendschap vieren!’ 
Kijk voor meer informatie op 
www.christelijkekinderboeken-
maand.nl 

Actieboeken
Speciaal voor de Christelijke  
Kinderboekenmaand verschijnen 
er drie actieboeken.

Voor de allerkleinsten is er het 
aansprekende prentenboek Voor 
mijn allerbeste vriend (€ 5,99)
Eekhoorn Edje wil graag spelen 
met zijn vriendje Edo. Maar Edo 
heeft geen tijd voor Edje. Hij 
heeft het veel te druk. Das vindt 
het niet aardig dat Edo Edje in de 
steek laat, “Edo denkt alleen aan 
zichzelf”, moppert hij. Maar Das 
vergist zich…
Willemijn de Weerd schreef het 
verhaal en Marieke ten Berge 
verzorgde de sprekende illustra-
ties.

Superklas! (€ 4,99)
Voor 7- tot 9 jarigen verzorg-
de Janny den Besten Superklas! 
(illustraties Marijke Duffhaus)
Er komt een nieuw meisje (Lara) 
in de klas van Jens en Jolien. 
Omdat ze op haar vorige school 
gepest is, weet ze niet zo goed 
hoe ze vrienden moet maken. 
Daardoor ontstaat er ruzie in de 
klas en de meester wordt boos. 

Hoe maak je vrienden als je 
verhuist en in een nieuwe klas 
terechtkomt? 
Een vlot en humoristisch 
geschreven verhaal in de serie 
‘Jens en Jolien’.

De majesteit van het 
BelangRijk! (€ 4,99)
Anke van der Pol tekende voor 
het derde actieboek (9 – 12 jaar). 
De majesteit van het BelangRijk 
ligt al voor de 68e week ziek in 
bed. Ze is het zat en wordt steeds 
bozer tegen haar personeel, maar 
ze wordt ook steeds zieker. De 
dokter adviseert haar verhalen 
van haar onderdanen te beluiste-
ren, maar de majesteit slaat alle 
adviezen in de wind. Totdat...
Dit bijzondere, sprookjesachtige 
verhaal is eveneens verkrijgbaar 
als luisterboek.

Oké4Kids-cd 
Door dik en dun (6,95)
Speciaal voor de Christelijke 
Kinderboekenmaand 2018 ver-
schijnt er ook een nieuwe kin-
dercd met 10 nieuwe liedjes over 
vriendschap waaronder het the-
malied Door dik en dun van Ron 
Schröder & Marianne Busser. 

NIEUW: 
Kinderboekenkrant CRIDZ
Nieuw dit jaar is de christelijke 
kinderboekenkrant CRIDZ. Een 
krant van en voor kinderen. Vol 
boekennieuws, interviews, lees-
weetjes, puzzels en een recept 
voor een vriendschapstaart.

Gratis te verkrijgen bij boekshop 
Josia.  Zo lang de voorraad strekt. 

Christelijke Kinderboekenmaand hele 
maand oktober bij boekshop Josia

Klasse Kampioenschappen 2018
In Cultura worden van 8 t/m 20 oktober 

de Klasse Kampioenschappen kolven 
gehouden voor Dames en Heren

De speeldagen zijn maandag tot vrijdag vanaf 13.00 uur.
Er wordt ook op de avonden gekolfd.

De finales worden gespeeld op zaterdag
13 oktober (dames) en 20 oktober (heren).

Deze finales beginnen om 13.30 uur

U bent van harte welkom 
om deze wedstrijden bij te wonen.

De toegang is gratis!

Een prima gelegenheid om kennis 
te maken met de kolfsport.

De collecte voor KWF Kanker-
bestrijding heeft  de eerste week 
van september in Andijk  heeft 
maar liefst € 2.905,08 opgebracht. 

Over KWF Kankerbestrijding
Als je geld geeft aan KWF, maak 
je nieuwe doorbraken in kan-
keronderzoek mogelijk. Hierdoor 
overleven patiënten nu bepaalde 
soorten kanker waar ze vroeger 
aan zouden zijn gestorven. Sinds 
de oprichting van KWF in 1949 
is het percentage patiënten dat 
5 jaar na hun diagnose nog in 
leven is, gestegen van 25% naar 
62%. Door innovatie en techniek 
kunnen we nieuwe doorbraken 
in kankeronderzoek versnellen. 
Lees meer over actuele ontwik-
kelingen op het gebied van kan-
keronderzoek op kwf.nl/nieu-
wedoorbraken.

De opbrengst van de winkelbus-

jes was dit jaar € 322,93. KWF wil 
de winkeliers hartelijk bedanken 
voor hun medewerking. De win-
kelbusjes staan bij de kassa van 
Bakkerij Stevers, Chinees restau-
rant Danny’s Garden, Drogisterij 
Vroegop, Cultura, Electro Andijk, 
Kapsalon ’t Buurtje, Mariska’s 
Corner,  Restaurant Dijkhuis, 
Kledingwinkel Sammy-yo, 
Snackbar ’t Skaffie en Sporting 
Andijk.

Heeft U belangstelling om de 
afdeling Andijk te willen helpen, 
we zoeken collectanten voor vol-
gend jaar. U kunt zich aanmelden 
bij Ank Goudsblom.  E-mailadres 
ank.goudsblom@gmail.com.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist 
en wilt u alsnog een bijdrage 
leveren? Dat kan door online te 
doneren via kwf.nl.

€ 2.905,08 voor KWF Kankerbestrijding

Ik heb zo doelloos, vaak zo nutteloos gedacht,
zo tussen weet het niet en zachtjes wenen.

De optocht waar ik op heb gewacht
is nooit verschenen.

 
Na een bewogen leven wat vooral de laatste jaren 
zonder onze vader moeizaam en vol strijd verliep, 

is onze lieve moeder en oma rustig gestorven

Anneke Volkert-Kloos
Wilhelmina Johanna Maria

echtgenote van Ab Volkert, † 5 oktober 2009

30 juni 1955 30 september 2018

Rody en Jonina
Mika
Dani
Aron

Mark en Laura
Dylan

Proserpinestraat 13
1619 VN Andijk

Onze moeder en oma is thuis.
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te 
condoleren op woensdag 3 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur.

Het afscheid in het crematorium vindt plaats in besloten kring.

www.andijker.nl



DE EXECUTEUR HEEFT HET ZWAAR

Zo’n 5 jaar terug overleed moeder en nu is vader ook overleden. 
Er zijn 6 kinderen. Vader had in zijn testament zijn enige zoon tot 
executeur benoemd. Een executeur is verantwoordelijk voor het 
beheren van de nalatenschap van de erflater. Dit kan één van de 
erfgenamen zijn, maar ook een buitenstaander. Sinds 2003 kan een 
executeur alleen nog maar benoemd worden in een door de notaris 
opgesteld testament (niet meer in een handgeschreven codicil). Een 
erflater kan ook meerdere executeurs benoemen. 
De executeur is belast met het beheer van de nalatenschap. In 
het testament staat welke taken en bevoegdheden deze heeft. De 
executeur houdt de erfgenamen tussentijds op de hoogte en maakt 
na zijn beheer een rekening- en verantwoording op. Zo kunnen de 
erfgenamen precies zien waar het geld naartoe is gegaan en wat er 
uiteindelijk overblijft om te verdelen. De verdeling van de nalaten-
schap gebeurt door de erfgenamen zelf, tenzij er een zogenaamde 
afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. Die mag dan ook zelfstandig 
verdelen en de gehele nalatenschap afwikkelen, uiteraard wel vol-
gens bepalingen in het testament. 
De broer heeft zijn benoeming tot executeur aanvaard, maar het 
contact met zijn 5 zussen verloopt moeizaam. Zij snappen niet 
waarom vader hem heeft benoemd, terwijl de oudste zus altijd alles 
regelde. De zussen volgen hun broer met argusogen en begrijpen 
niet waarom zij zo lang op hun geld moeten wachten. De broer/
executeur heeft er behoorlijk de pest in; hij doet juist zijn uiterste 
best om de nalatenschap van hun vader zo zorgvuldig en vreedzaam 
mogelijk af te wikkelen. Het komt best vaak voor dat er wrijving 
is tussen de executeur en de (andere) erfgenamen. Een oplossing 
is dan wellicht mediation. U kunt bij ons kantoor terecht voor 
nalatenschaps-mediation. Door tussenkomst van een mediator wor-
den dikwijls de pijnpunten verlicht en kan men toch gezamenlijk tot 
overeenstemming komen.

GRATIS INLOOP: do 11 
oktober Andijk (0228-
592224) en di 16 okto-
ber Benningbroek (0229-
591264): overdag én avond 
van 9-17 en 19-21 uur. 
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Piet  Ligthart

Voices of refugees

Zaterdag 22 september 
vond er op een unieke 

plek, de geformeerde kerk 
te Andijk, een unieke 

gebeurtenis plaats. Op 
initiatief van de muziek-
scholen Stede Broec en 
Oostelijk Westfriesland, 
Vluchtelingenwerk en de 
gemeenten Stede Broec 

en Medemblik studeerden 
een 11-tal vluchtelingen 
uit Oostenrijk, tezamen 

met belangstellenden uit de 
voornoemde gemeenten het 
welbekende lied We are the 
world in. Dit muziekstuk is 
tijdens het concert dat later 
in de middag werd gegeven 

uitgevoerd.
Naast dit optreden was 

er een optreden van Hale 
Bopp Four, leerlingen en 

leerkrachten van de muziek-
scholen en het koor Voices 

of Refugees uit Wenen.
Doel was: vluchtelingen 

in Westfriesland, net als in 
Oostenrijk, een muzikale 

stem te geven.
Wellicht is het, vanuit dit 
initiatief, een idee om in 

Westfriesland een koor op 
te richten waarin vluch-
telingen en ‘westfriezen’ 

elkaar ontmoeten, elkaars 
muzikale cultuur ontdek-

ken en elkaar zo beter leren 
kennen. Onbekend maakt 

onbemind. Maar is het 
omgekeerde ook niet waar: 

bekend maakt bemind?
Muziek verbindt heb ik die 
zaterdagmiddag nogmaals 
ervaren. Ook wanneer je 
elkaars taal niet verstaat. 
Muziek raakt (gevoelige) 
snaren en benadrukt de 
overeenkomsten tussen 

mensen meer dan de tegen-
stellingen. 

De drempelvrees van de 
vluchteling in onze contrei-
en, om met dit initiatief mee 
te doen, bleek nog groot te 
zijn. Dit zal zo zijn, maar 
is naar mijn mening geen 
beletsel om dit prachtige 

idee door te zetten. Ik pleit 
er voor om de ervaringen 
van 22 september mee te 

nemen en nieuwe pogingen 
te wagen voor het oprichten 

van zo’n koor. 
Mijn stem hebben ze.

Piet Ligthart

Actieproducten nu verkrijgbaar  bij:
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www.christelijkekinderboekenmaand.nl

CHRISTELIJKE KINDERBOEKENMAAND 2018

€ 4,99€ 5,99 € 4,99 € 6,95

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Op zaterdag 13 oktober om 
20.30 uur en zondag 14 oktober 
om 15.00 uur is in theater Het 
Pakhuis te Hoorn te zien het 
eerste avondvullende danspro-
gramma van dansmaker Joke de 
Heer uit Enkhuizen. De titel “Out 
of the Box” heeft alles te maken 
met veranderingen aangaan, 
lef tonen, onverwachte keuzes 
durven maken, toeval een kans 
geven, anders denken en doen. 
Het hele programma bestaat uit 
drie stukken. Eén ervan is de pre-
mière van “Toeval en Keuzes”. In 
dit stuk is gewerkt met het gege-
ven dat je soms keuzes maakt 
in het leven en dat je soms het 
toeval laat regeren. Geen dans 
zal hetzelfde zijn, wanneer je 
beweegt vanuit toeval. Elke dans 
is identiek, wanneer je beweegt 
vanuit vastgelegde keuzes.

De Andijkers Henk Smits en 
Har Stemkens dansen beiden 
in dit verhaal dat geen enkele 
keer helemaal hetzelfde zal zijn. 
Improvisatie en vastgelegde 
bewegingen wisselen elkaar af, 
waarbij het elkaar aanvoelen een 
belangrijk onderdeel is.
Voor de pauze zijn te zien “Drie 
Zusters”  en “Lef”,  twee kortere 
dansstukken.
Het totale programma onder de 
naam “Out of the Box” is te zien 
op zaterdag 13 oktober om 20.30 
uur en op zondag 14 oktober om 
15 uur in theater Het Pakhuis, 
Onder de Boompjes te Hoorn. 
Dansmaker: Joke de Heer, de 
techniek is van Henk Erich en de 
bijgaande foto is van Oscar van 
Crimpen.
Reserveren wordt aangeraden en 
kan op www.pakhuishoorn.nl

Nieuwe voorstelling Andijker dansers
“Out of the Box” in theater Het Pakhuis

Andijkers dansen mee in Het Pakhuis. Foto aangeleverd

Op zaterdag 13 oktober organi-
seert ToekomstGroep in Andijk 
een Open Dag. Het bedrijven-
park is recent helemaal verfraaid 
en de kantoren zijn verbouwd en 
uitgebreid. 
De Open Dag valt samen met de 
Kom Binnen Bij Bedrijven Dag, 
een initiatief van de 7 Westfriese 
gemeenten om inwoners kennis 
te laten maken met regionale 
ondernemingen en werkzoeken-
den op de arbeidsmarkt een kans 
te bieden. Daarnaast om scho-
lieren en studenten een idee te 
geven van wat er in de regio alle-
maal voor moois gebeurt.

ToekomstGroep is een bouw-

gerelate erde  onder neming 
b e s t a a n d e  u i t  4  d i v i s i e s ; 
ToekomstBouw, ToekomstGlas, 
ToekomstSchilders en Toekomst-
Service met diverse vestigingen 
in Noord-Holland. Wij staan 
voor duurzaam, milieubewust, 
betrouwbaar, onderscheidend, 
ondernemend, toonaangevend, 
innovatief en degelijk. Een onder-
neming waar iedereen zichzelf 
mag zijn, als medewerker en als 
toeleverancier / opdrachtgever.

Belangstellenden zijn vanaf 10.00 
uur tot 14.00 uur welkom. Het 
bedrijventerrein bevindt zich aan 
de Gedeputeerde Laanweg 47 in 
Andijk.

Open Dag ToekomstGroep
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Vishandel Klein Volendam 

Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

Nieuwe sluitingstijd!
18.00 uur wordt 17.30 uur!

www.kleinvolendam.nl 
info@kleinvolendam.nl



Voor de Sociale Huiskamer krijgt Stichting 
Wings of Change in Andijk een bijdra-
ge van 25.000,- van Oranje Fonds.  De 
Huiskamer is een laagdrempelige inloop 
met een gezellig samenzijn voor kwetsba-
re doelgroepen zonder zorgindicatie.  Op 
het terrein van Wings of Change worden 
gewonde wilde roofvogels en verwaarloos-
de in gevangenschap geboren roofvogels 
opgevangen.

Doelgroepen, vaak met een klein sociaal 
netwerk, die de deur nauwelijks uitko-
men en vereenzamen. De Huiskamer is 
daarom een win-win project voor een 
ieder. Zonder een beroep te doen op 
professionele zorg toch werken aan zelf-
redzaamheid van bezoekers, zodat man-
telzorgers worden ontlast, preventie door 
betere signalering en korte lijnen met 
onder anderen de wijkteams. De doelgroe-
pen worden qua participatie ondersteund 
door veel vrijwilligers, die al aanwezig zijn 
in de dagbesteding met de coördinator. 

Doelgroepen
Wings of Change richt zich zo vooral op 
eenzamen, mensen met een lichte lichame-
lijke- of psychische aandoening, (ex)kan-
kerpatienten en het ontlasten van mantel-
zorgers. De behoefte aan zo’n inloophuis is 

groot. In omliggende gemeenten blijkt het 
percentage van eenzame mensen op 8% 
te liggen. Een meerjarige aanpak gericht 
op het tegengaan van eenzaamheid, is 
noodzakelijk. Het initiatief van Wings of 
Change om de Sociale Huiskamer te 
starten is dus één van de eerste projec-
ten die hier invulling aan geeft. Daarom 
is Wings of Change blij met de bijdrage 
van het Oranje Fonds en ziet zij het als 
erkenning van het werk voor de kwetsbare 
doelgroepen.

Opening
De Sociale Huiskamer is 4 dagdelen per 
week geopend: ma t/m do van 10.00-12.00 
uur en van 13.30-15.30 uur. 

Geen vervoer? Bel of mail de stichting 
(graag daags tevoren) en u wordt binnen 
een straal van 10 km.  opgehaald. De bus is 
niet geschikt voor rolstoelvervoer. 

Dagelijks worden door vrijwilligers tal van 
(roofvogel)activiteiten verzorgd en er is 
altijd een kopje thee of koffie. 

Voor de Huiskamer is een coördinator 
aangesteld om alles in goede banen te 
leiden en de voortgang van het project te 
rapporteren bij de gemeente Medemblik. 

Dit innovatieproject dient als een pilot 
en is een goed voorbeeld voor andere 
organisaties om ook een inloophuis op te 
starten om zo verdere vereenzaming van 
de kwetsbare medemens tegen te gaan.

Oranje Fonds
Het Oranje fonds streeft ernaar dat nie-
mand zich buitengesloten voelt en ieder-
een mee kan doen in de samenleving. 
Daarom steunt het jaarlijks duizenden 
projecten die mensen met elkaar verbin-
den. Die steun bestaat uit geld, aandacht 
en advies. 
Koning Willem-Alexander en Koningin 
Máxima zijn het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.

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

Koffie, thee en gezelligheid staan voor u klaar! Foto's aangeleverd

Huiskamer Wings of Change krijgt boost van € 25.000,-  van Oranje Fonds

Deze woestijnhavik heeft een bijzondere 
landingsplaats uitgekozen’
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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...

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen g in deze 

krant en ook on-line gratis 

worden geplaatst?

… kermisfoto’s van Andijk, 

ook oude, van harte welkom 

zijn, en dat u deze naar  

info@andijker.nl kunt mailen?

… sommige automobilisten 

het gewoon vinden om te  

plakken in de bebouwde kom, 

en dat dit vreselijk irritant en 

gevaarlijk is?

… De Toekomstgroep 

zaterdag 13 oktober een open 

dag organiseert?

… op vrijdag 19 oktober de 

Andijker kermis begint?

... u nog kaarten kunt kopen 

voor 6 oktober voor het ju-

bileumconcert van Excelsior 

via www.excelsior-andijk.nl?

Ontmoeten
Vragen
Ontdekken

alphacursus.nl

Alpha cursus 2018
Ontmoeten, vragen en ontdekken

Adres: IJsselzand, Anjerstraat 1, 1602 KZ Enkhuizen
Introavond 8 oktober 2018 

aanvang 18.30 uur met een gezellige maaltijd

Op zoek gaan naar de zin van het leven. Dat is Alpha.  

In acht bijeenkomsten op de maandagavond ontdek 

je wat het christelijk geloof inhoudt en heb je de 

mogelijkheid om al je vragen te stellen. Wekelijks kom je 

bij elkaar, eet je gezellig samen, luister en discussieer je 

over een bepaald thema met anderen, bijvoorbeeld:

- Waarom zou ik geloven?

- Wat is het christelijk geloof en de Bijbel?

- Hoe kan ik geloven?

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig?
Kom dan vrijblijvend naar de introavond op 8 oktober!

Voor meer informatie en aanmelding:

Gitta Klopper, (0228) 59 35 11, cengklopper@gmail.com

De dagen worden steeds donker-
der, het weer wordt steeds slech-
ter. Niet de ideale omstandig-
heden om lekker naar buiten te 
gaan om in beweging te komen.

FysioSport WFO biedt u de 
mogelijkheid om in een kleine 
groep met een vaste fysiothera-
peut verantwoord in beweging te 
komen en te blijven, gedurende 
de winterperiode. 

Door een fysiotherapeut wordt 
een uitgebreide intake en test 
afgenomen. Deze test omvat 
o.a. conditietest, test op algehe-
le lenigheid en kracht. Daarna 
wordt een oefenprogramma 
samengesteld, naar aanleiding 
van uw wensen en doelstellingen. 
Bij verminderde belastbaarheid, 
handicaps of beperkingen kunt u 
een aangepast programma krij-
gen.

FysioSport is dus laagdrempelig, 
iedereen kan instromen, onge-
acht leeftijd en mogelijkheden 
om te bewegen en te sporten. Dit 
geldt voor (top)sporters, begin-

nende sporters en mensen die 
hun beperkingen hebben. Dus 
voor iedereen die verantwoord 
wil bewegen.
U traint in uw eigen tempo en de 
programma’s worden bijgesteld 
naar mate de prestaties verbe-
teren en wensen/doelstellingen 
veranderen.
Omdat u door een fysiotherapeut 
begeleid wordt, kan er direct 
ingespeeld worden op blessures 
en tijdelijk verminderde belast-
baarheid.

Onze fitnesszaal is een onderdeel 
van de praktijk voor Fysiotherapie 
WFO, gelegen achter sportcom-
plex De Dars.
In verband met de actie 
Back2sport van vorige week bie-
den wij tot 1 november de intake 
en test gratis aan.

Europasingel 118  
1693 GV Wervershoof  
tel.: 0228- 582270   
www.fysio-wfo.nl
groepspraktijken.wfo@planet.nl
www.fysio-wfo.nl     

FysioSport WFO
Fitness met persoonlijke begeleiding van een fysiotherapeut

Persoonlijke begeleiding bij FysioSport WFO. Foto: Koos Dol
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Na vele weken van voorbereiding 
is het a.s. zaterdag dan eindelijk 
zover het grote Jubileumconcert. 
Het orkest is er klaar voor, de 
muziek hebben ze in de vingers. 
Tijdens de repetities, de afgelo-
pen weken, heeft zangeres Janina 
het orkest enorm geholpen door 
alle nummers die Leona Philippo 
gaat vertolken mee te zingen, 
zodat het orkest een goed beeld 
kreeg van het uiteindelijke eind-
resultaat. Excelsior brengt u een 
zeer gevarieerd programma. 

Nummers die Leona o.a. vertolkt 
zijn: Goldfinger, Mesmerized 
en Could you be loved. Janina 
zingt o.a. River Deep Mountain 
High. Excelsior speelt natuurlijk 
zelf ook zonder zangeressen een 
groot aantal nummers. Denk aan 

Lord Tullamore, de Bolero en 
Brass Machine. Voor iedereen 
wat wils. 

Na afloop van het concert gaat 
het feest nog even door. De after-
party is in handen van Perfect 
Juice. Die staan garant voor een 
mooi feestje. En dat hebben de 
muzikanten dan ook wel ver-
diend.

Mocht u nog geen kaarten heb-
ben, dan zijn er nog een kaar-
ten verkrijgbaar. In de voorver-
koop via de website www.excel-
sior-andijk.nl kosten deze voor 
Vrienden van Excelsior € 10,- en 
Regulier € 12,50.
Geen geld voor een mooi, uniek 
concert in Andijk.
Aan de zaal zijn de kaarten € 15,-

Jubileumconcert 
Excelsior 125 jaar!

Er wordt gerepeteerd in Cultura. Foto: Koos Dol



Oud papier  Zaterdag 6-10, 20-10, 3-11, 17-11, 1-15 en 29 dec. 
Plastic:  Dinsdag 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 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

Kerkdiensten, zondag 7 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. D.C. Hellinga te Urk
19.00 uur ds. J. de Kok te Wilsum

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

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

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Erik Bruinenberg

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

In de oude vogelboeken werd 
deze vogel als Vlaamse gaai 
benoemd maar in de nieuwe 
kreeg deze de naam van Gaai.
Je vraagt je dan af komt dat omdat 
de vorige uit Vlaanderen zich in
Nederland heeft gevestigd.
Wat wij wel zien dat ze regelma-
tig de tuinen bezoeken vooral op 
zoek naar (zoals hier op de foto) 
eikels.
Deze worden als winter voorraad 

in de grond verstopt om dan bij 
voedselgebrek deze weer op te 
eten. 
Ze weten hun voedsel dan ook 
(meestal) weer terug te vinden, je 
kan er wel eens enkelen vergeten.
Deze eikels komen tot ontkie-
ming en zo ontstaat er een nieu-
we aanplant. Nu is het u vast wel 
duidelijk waar deze bij naam ‘de 
Planter’ vandaan komt.
Douwe Greydanus.

De Planter

Foto Douwe Greydanus

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
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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. K. Burger Dorpshuis Centrum 14.30 u
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 14 oktober
• Volkorenfestival in Cultura, Aanvang:14.00uur
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
Vrijdag 19 oktober t/m zondag 21 oktober
• Kermis bij de Klamp
Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 
• Halloween fair, Camping De Gouwe Stek, Gouw 11, Bovenkar-

spel. Zaterdag 13:00 - 21:00 uur. Zondag 11:00 -18:00 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
• Karibu concert in De Kapel m.m.v. Emmy and the Bluegrass Pals, 

entree  €10,-, aanvang 15.00 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
•  Vrouwen van Nu West, na de gezamenlijke maaltijd treden voor 

ons op “Duo Soulmates”. Cultura, 20.00 uur
Zondag 23 december           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

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

Deze biljartmiddag liep voor 
ons niet naar wens we deden 
beide ons uiterste best om 
er wat van te maken. Maar 
zowel mijn tegenstander C.J. 
Verhoogt al G.P. Grent  was het 
nou niet om naar huis te schrij-
ven het geluk liet ons in de 
steek maar dat komt wel meer 
voor en daar moet je als biljar-
ter rekening mee houden want 
zonder geluk vaart niemand 
wel. De eind uitslag was 3 om 

3 dus de punten werden broe-
derlijk gedeeld. We togen vol 
vreugde huiswaarts uit café de 
Welkomst en zijn er volgende 
week niet aanwezig we hebben 
een weekje rust over en sluiten. 
De slotzin is, liefde overwint 
alles, behalve armoede en kies-
pijn. Adios biljartos.

Sportgroeten 
G.P. Grent 
Aflevering 1173

Biljartvereniging De Vlieringboys

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon
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Daar buiten op afspraak

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 7  oktober 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Samen één zijn”.
De collecte is voor onze parochie.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken! 
*Voor wie het van toepassing is: 
vrijdag 26 oktober: vrijwilligers-
avond in Sarto.
Om alvast te noteren en rekening 
mee te houden!

Het is vrijdagmiddag en ik ga 
naar de streetdance in de Dars. 
Als we aankomen beginnen we 
in de kring en vertellen we leuke 
dingen aan elkaar. Dan start de 
warming up. En dan gaan we 
dansen op het liedje breathin van 
Arianne Grande. En dat is een 
heel leuk liedje en hele leuke dans 
maar wel een beetje lastig. 

We oefenen de kick ball change 
een vette hip hop dance move. 
We staan allemaal voor de spiegel 

en dat is heel fijn want dan kan 
je juf Claudia goed zien. Na de 
einddans klappen we omdat we 
het goed hebben gedaan. Ik heb 
al weer zin in volgende week.

Heb je net als dit meisje ook zin 
om mee te dansen, dan kan dat. 
De eerste 2 lessen kun je gratis 
kennismaken. Groep 3-5   oefe-
nen elke vrijdag van 16:00-17:00 
en groep 6-8 van 17:00-18:00. We 
zien je graag in de gymzaal van 
de Dars.

Coole moves



Al toeterend reden 200 vrachtauto’s die deelnamen aan de jaarlijkse Truckrun door 
Andijk. Op de splitsing Dijkweg met de Middenweg kwamen ze zelfs van twee kanten.  
In de cabines blije en trotse gezichten van mensen met een lichamelijke of geestelijke 

beperking. Foto's: Gerard Heijstee en Gerard Ooteman

Langs de dijk...

Vorige week zag ik dit schip met hoges nelheid richting onze Andijker kust varen. Op 
navraag bij Sima Charters B.V. uit Maassluis waarom deze hier aan het werk was kreeg 

ik het volgende bericht: de SC Macaw is in jullie omgeving zoutmetingen aan het ver-
richten voor RWS. Het schip is een survey vaartuig wat o.a. middels een survey toren 
multi beam (sonar) metingen verricht. Dit heeft te maken met de langdurige droogte 

met een te kort aan regen/ smelt water dat via de rivieren naar het IJsselmeer komt en 
nodig is voor ons drinkwater dat geleverd wordt door het PWN.Douwe Greydanus

Voorkom ongevallen, houd 
wegen veilig en berijdbaar

Werkzaamheden langs de dijk. Foto: Koos Dol

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Reizigers.
De afgelopen jaren heb ik vaak en veel 
door Europa getrokken met de auto. 
Ik sliep dan in een klein tentje van de 
Waard. Dat was gemakkelijk op te zet-
ten en ook weer af te breken. Op mijn 
laatste reis door Albanie  dit jaar ( waar 
ik in januari bij de PCOB over kom ver-
tellen ) viel het me op dat er zo langza-
merhand een grote afstand is gekomen 
tussen mensen met een tent en mensen 
met een camper. Niet alleen sta je op 
verschillende plekken, maar het contact 
verloopt ook anders.  Ruw weg gezegd 
heb je twee soorten mensen. De eerste 
soort loopt langs je tent met een blik van 
: “Och die arme mensen, geen geld voor 
een fatsoenlijke camper. Zie ze nu eens 
zitten voor dat tentje. Blij dat ik daar 
niet zit. De stakkerds. “ Een groet of een 
praatje kan er meestal niet van af. Liever 
praten ze met een andere camperbewo-

ner en laten ze zien wat ze allemaal aan 
boord hebben.
De tweede soort loopt langs je tentje en 
krijgt ineens een peinzende blik in hun 
ogen. “Als dat niet een de Waard tent is. 
Man als je eens wist hoe lang ik daar in 
heb gekampeerd zeg. Hele reizen heb ik 
erin gemaakt. Maar ja de rug he, de laat-
ste tijd en mijn vrouw is ook niet meer 
zo soepel. Dat gekruip in zo’n tent houd 
je niet vol op de duur. Je weet niet wat je 
mist man. Als je een keer in zo’n cam-
per bent weggeweest, wil je niet anders 
meer. Maar als ik kon……..Er gaat niets 
boven kamperen in een tent”.
De derde variant had ik nog nooit 
gehoord, maar hoorde ik deze zomer. Ik 
kwam een mevrouw tegen die appelleer-
de aan de mooie tent die ik had en verhaal 
twee afdraaide. Toen ik haar vroeg hoe 
lang ze al op vakantie was dat jaar sprak 
ze : “Wij zijn gepensioneerd, wij zijn niet 
meer op vakantie, wij zijn reizigers……..                                                                                                                                    
Ik zal niet opschrijven wat ik toen dacht, 
maar met die mevrouw heb ik geen 
praatje meer gemaakt.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

50% KORTING OP ALLES
OPHEFFINGSUITVERKOOP!

Alles moet weg!
m.u.v. tuinplanten
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Klei maakt polderwegen gevaarlijk glad
Na werkzaamheden op akkers en velden 
nemen landbouwvoertuigen met hun pro-
fielbanden klei mee de weg op. Zeker in de 
oogsttijd is het landbouwverkeer intensie-
ver en de kans op klei op de weg groter. Dit 
kan gevaarlijke situaties voor het verkeer 
opleveren, juist bij vochtig weer. 

Hoewel de meeste agrariërs en loonbe-
drijven hun best doen om de weg schoon 
te houden, kunnen wegen toch vervuild 
raken met klei. In combinatie met mist en 
regen kan de weg erg glad worden. Deze 
bedrijven zijn dan ook verplicht om de 
weg zo snel mogelijk schoon te maken en 
met borden verkeersdeelnemers te waar-
schuwen voor slipgevaar. Weggebruikers 
worden op hun beurt gevraagd om hun 
snelheid aan te passen aan de omstandig-
heden.

Controle
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier controleert in de komende maan-
den extra op klei op (polder)wegen in de 
gemeenten waar het waterschap wegbe-
heerder is. Dit om onveilige verkeerssi-
tuaties te voorkomen. Vervuilers die hun 
kleisporen op de wegen achterlaten, wor-
den verzocht om deze zo snel mogelijk 
op te ruimen. Het schoonmaken gebeurt 
met bezems of een veegwagen en even-
tueel met water onder hoge druk. Als de 
vervuiler verzuimt om de weg schoon te 
maken, ruimt het hoogheemraadschap de 
klei op. De schoonmaakkosten worden 
bij de betreffende vervuiler in rekening 
gebracht. Ook kan er een preventieve 
dwangsom worden opgelegd aan notoire 
vervuilers.

Verkeersveiligheid
Het hoogheemraadschap beheert circa 
1400 kilometer wegen, voornamelijk in 
landelijk gebied en is verantwoordelijk 
voor veilige en goed berijdbare wegen. 
Daarom vragen we agrariërs en loonbe-
drijven om altijd, maar speciaal tijdens de 
oogstwerkzaamheden, de wegen schoon te 
houden en andere weggebruikers te waar-
schuwen. Weggebruikers op hun beurt 
zijn gewaarschuwd: klei in combinatie met 
mist en regen kunnen wegen spiegelglad 
maken. Pas daarom uw snelheid aan. Zo 
houden we samen onze wegen veilig en 
berijdbaar. 

Meldingen
Gevaarlijke situaties met klei op de weg 
kunt u melden via het Klant Contact 
Center van het hoogheemraadschap: tel. 
072 582 8282. Kijk voor meer informatie 
op www.hhnk.nl/kleiopdeweg.

Foto aangeleverd


