
Een jaar geleden liep de theater-
zaal in Kasteel Radboud in Me-
demblik vol voor de door Emiel 
Huisman verzorgde ‘Tribute to 
Frank Sinatra’. Zijn prachtig en 
alom gewaardeerd optreden in 
dit historisch bolwerk vroeg om 
een vervolg. Op zondag 21 okto-
ber is de 62-jarige zanger uit 
Wervershoof terug op de plaats 
waar hij eerder zoveel mensen 
met zijn krachtige stem en uitge-
lezen repertoire een onvergetelij-
ke middag bezorgde.

'Tribute to Frank Sinatra and 
Friends' heet zijn optreden aan de 
boorden van het IJsselmeer dit 
keer. Emiel Huisman put naast de 
beste nummers van The Voice 
ook uit het weergaloze repertoire 
van Engelbert Humperdinck en 
Sammy Davis jr. Diens mr Bo-
jangles zal in Medemblik door 
Emiel Huisman op geheel eigen 
wijze worden vertolkt. Huisman 
kijkt uit naar zijn tweede optre-
den in Kasteel Radboud. "Vorig 

jaar was er   nog sprake van ge-
wenning met voor mij nieuwe 
omstandigheden, nu weet ik hoe 

bijzonder deze ambiance voor 
mij, qua akoestiek  en sfeer,  is. Ik 
verheug me erop", aldus de man 

voor wie zingen zijn passie is.

Huisman was al jong gegrepen 

door de stem en de teksten van 
Frank Sinatra, die geldt als één 
van de invloedrijkste artiesten uit 
de 20ste eeuw. Van zijn albums 
zijn wereldwijd meer dan 150 
miljoen verkocht. Huisman heeft 
zich in zijn eigen optredens niet 
willen beperken tot het repertoi-
re van Sinatra, daarvan wil hij op 
21 oktober in Medemblik  getui-
gen.  "Ik kijk er heel erg naar uit", 
aldus Huisman, die onlangs nog 
in Haarlem aan het Spaarne zijn 
kwaliteiten onderstreepte met 
een optreden bij 'Swim to fight 
Cancer', de door olympisch 
zwemkampioen Maarten van der 
Weijden in gang gezette acties 
om onderzoek naar kanker te on-
dersteunen.

Het optreden van Emiel Huisman 
begint zondag 21 oktober om 
15.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
Kaarten (à €10,-) voor deze muzi-
kale middag kunnen worden be-
steld via info@kasteelradboud.nl.
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Emiel Huisman is met ‘Frank Sinatra 
and Friends’ terug in Kasteel Radboud

Emiel  Huisman is terug in Kasteel Radboud. Foto: KD/De Andijker

14 oktober aanstaande gaat mo-
delvliegvereniging PEGASUS  in-
doorvliegen in sporthal De 
Klamp in Andijk.

“Hoe bedoel je indoorvliegen, 
daar is een sporthal toch veel te 
klein voor?” zult u misschien 
denken. Welnee, Pegasus wordt 
vertegenwoordigd door vele er-
varen en enkele minder ervaren  
modelpiloten. Iedereen heeft zo 
zijn eigen discipline. 

Er wordt gevlogen met heel lichte 
vliegtuigen in diverse categorie-
en; klein en zeer licht met bij-
voorbeeld een spanwijdte van om 
en nabij de 30 centimeter. Dan 
zijn er de grotere modellen van 

ongeveer 80 centimeter span-
wijdte. Deze zijn gebouwd van 
Depron, een dun soort piep-
schuim. Modellen hiervan kun-
nen worden gekocht maar ook 
eigenbouw zult u regelmatig door 
de hal heen zien vliegen. Verder 
kunt u er helikopters zien die 
door geconcentreerde vliegers in 
allerlei bochten gevlogen zullen 
worden.

Drones
Er zullen ook drones te zien zijn, 
een groep enthousiastelingen 
binnen onze club die gefasci-
neerd zijn door de technologie 
rondom drones, zullen hier hun 
behendigheid op de proef stellen. 
Het is de bedoeling dat u gaat 

kijken naar een spectaculaire ac-
tie van minidrones welke behen-
dig door daarvoor opgestelde 
poorten moeten manoeuvreren.

Al met al een goede reden om op 
zondagmiddag 14 oktober om 

14.00 uur te komen kijken in 
sporthal De Klamp in Andijk. De 
toegang is gratis en heeft u be-
hoefte aan een drankje en een 
hapje dan is daarvoor ruim-
schoots gelegenheid in de horeca 
afdeling van de sporthal.

Helikopters zijn er ook. Foto aangeleverd

Sporthal De Klamp heeft een primeur!!

Foto aangeleverd Modellen gemaakt van Depron. Foto aangeleverd
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Opstanding.....

Ons Christelijk geloof vereist 
dat wij geloven in de opstan-
ding van onze Heer, zonder 
welke ons geloof zonder bete-
kenis is. Als Hij niet zou zijn 
opgestaan dan staan ook wij 
niet op (I Kor 15:1-58), dan 
hebben wij geen hoop op eeu-
wig leven en is onze hoop al-
leen gevestigd op dit leven. 
Dat, beste lezer, is voor mij en 
hopelijk ook voor u niet ge-
noeg. Alles van dit leven ver-
wachten, daarvoor is dit leven 
veel te weerbarstig, is er veel 
te veel lijden en vloeien tranen 
veel te rijkelijk. Mensen die 
geen geloof hebben in wat 
Zijn opstanding voor ons be-
tekent of die opstanding ont-
kennen en al hun kaarten zet-
ten op dit leven en op zichzelf 
zullen bedrogen uitkomen. 
Jezus verschijning in Zijn op-
standingslichaam aan velen is 
zeker ook bewijs, hij ver-
scheen o.a. aan Maria Magda-
lena, aan de discipelen, aan de 
500 getuigen, aan Johannes op 
Patmos, u kunt dit zelf nale-
zen. Zijn dood aan het kruis 
die wij op Goede Vrijdag ge-
denken had niet het laatste 
woord, daar droeg Hij onze 
zonden weg en na drie dagen 
stond Hij op. Zijn en onze vic-
torie begon met Pasen. Zijn 
opstanding is ook onze op-
standing, onze zekere hoop. 
Als u twijfelt aan Zijn opstan-
ding vraag dan alstublieft aan 
God of Hij het u wil openba-
ren, of Hij door de Heilige 
Geest uw hart, ziel en ver-
stand wil openen voor de 
waarheid, de weg en het leven 
dat ons in Jezus Christus is 
gegeven, ook aan ú. >  Als u 
gelooft dat Jezus is gekruisigd, 
gestorven, begraven én (let-
terlijk) is opgestaan, dat uw 
zonden voorgoed achterble-
ven en achterblijven in het 
verder lege graf dan hebt u 
eeuwig leven, u mag daar ze-
ker van zijn, u hoeft (en kunt) 
het niet verdienen, het is een 
gave van Hem die in Jezus is 
geworden tot Onze Vader. Dat 
laatste is wat ik een ieder van 
ons van harte gun omdat ik 
weet dat niets anders u meer 
zal vervullen, u meer liefde en 
toekomst zal geven.  Vraag 
God om u de waarheid te la-
ten zien en het zal u gegeven 
worden. Als u dit vanuit uw 
hart bidt en echt wilt weten 
dan zal het u geopenbaard 
worden, misschien niet na één 
keer bidden maar de aanhou-
der wint. Eeuwige liefde, eeu-
wig leven in vreugde bij Hem 
die ons eerst liefhad en Zijn 
leven voor ons gaf en leeft bij 
de Vader waar Hij op ons (ook 
op ú) wacht. Halleluja!Moge 
Zijn Geest u geleiden tot uw 
eeuwig leven.  (Jose Conse-
mulder)

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 41 (8 - 13 oktober)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Kip tandoori 
met nasi

Meal Deal
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Meal Deal

Aardappel-pompoen stamppot 
met een schnitzel

Geldig in week 42 ( 15 - 20 oktober)

500 gram 

€ 4,95

Rouwwerk op uw 
persoonlijke wensen 

gemaakt.

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk          Wij bezorgen in heel Nederland.

Cadeaubon 

T.w.v.: € ________         

Zegge :____________________________________________ 

Vispaleis “Klein-Volendam” 
Gruttoplantsoen 3 
1131 ME  Volendam 
Tel.    0299-364155 
Mob.  06-26568616 

Uitgegeven op d.d. :__________________  
 
Handtekening :  _____________________  

               Voor de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs,komt U naar ons Vispaleis. 

  Altijd vers , ons succes ! 
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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

Great minds discuss ideas, 
(average minds discuss events, small minds discuss people)

zo herinneren wij onze broer en oom

Wim Dijkstra Lzn.
die op vrijdag 28 september 2018 op 90-jarige leeftijd 

rustig is ingeslapen.
We zullen zijn groot enthousiasme, betrokkenheid 

en vindingrijkheid missen.

    Familie A. Kooiman-Dijkstra

Correspondentieadres  Anna Dijkstra-Dijkstra
   204-2977 Dahlstrom Pl
   Abbotsford B.C.  V2T 4Y30 Canada

Op deze manier willen wij iedereen bedanken 
die op welke manier dan ook heeft bijgedragen 
aan ons fantastische diamanten huwelijksfeest.

Het heeft ons heel goed gedaan.

Akke & Wout

Sporthal de Klamp was zaterdag-
avond een concertzaal, de muzi-
kanten waren er helemaal klaar 
voor. Het hoogtepunt van het ju-
bileumjaar kon beginnen.
Met veel variatie in de muziek-
keuze heeft het publiek, dat de 
sporthal helemaal vulde, genoten 
van een heel mooi jubileumcon-
cert. 
Grote aanvulling op het hele pro-
gramma was natuurlijk het optre-

den van Leona Philippo. Zij wist 
het publiek dan ook mee te sle-
pen met haar soul en enthousias-
me. Maar ook het optreden van 
Janina Greven moeten we niet 
vergeten. Met het flitsende River 
Deep Mountain High heeft zij 
haar visitekaartje wel afgegeven.
Na afloop is er nog lang genoten 
van een gezellig feest met Perfect 
Juice.
Het was een geweldige avond!

Leona Philippo sleepte het publiek mee. Foto Annemiek Abbekerk

Geslaagd jubileumconcert Excelsior!

Vrijdagmiddag kwam uit het oos-
ten een boot met een sleep er 
achter mij tegemoet. Prachtig 
weer, nagenoeg geen tegenwind 
en golfslag en toch ging het niet 
hard.
Dichterbij gekomen bleek het de 
boot van de havendienst WSP ‘de 

Kreupel’ te zijn. Deze elektrisch 
aangedreven boot heeft de toe-
passelijke naam ‘Heen en Weer’.
Toen schoot mij het lied te bin-
nen uit de jaren 1974 van drs. P. 
Zeer ontspannen voer ‘Heen en 
Weer’ richting de veilige thuisha-
ven. Douwe Greydanus. 

De boot van de havendienst. Foto: Douwe Greydanus

Wij zijn per direct op zoek naar een 

interieurverzorger/ster 
voor 12 of meer uur per week

Interesse? 
Schoonmaakservice Hoogendoorn  

06-21 70 82 48

VACATURE 

Sleep
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TIP VAN DE NOTARIS! U HEEFT ONS NIET ALTIJD NODIG.

U hoeft niet altijd naar de notaris voor het vastleggen van uw laat-
ste wensen. De verdeling van uw inboedel, kleding en sieraden kunt 
u zelf regelen met een codicil. Een codicil moet handgeschreven 
zijn en voorzien van een datum en een handtekening. Het origi-
nele exemplaar is even rechtsgeldig als een testament. Uw gouden 
ketting voor uw dochter, uw kookspullen voor uw zoon en het 
kekke vintage ladekastje voor uw nichtje: dit kunt u allemaal zelf 
opschrijven. Een codicil is een mooie aanvulling op een testament. 
Het nalaten van geldbedragen, onroerende goederen en het benoe-
men van een executeur kan alleen in een testament via de notaris 
geregeld worden. Een nadeel van een codicil is, dat het geen officiële 
bewaarplaats heeft. Vaak is niet bekend of er een codicil is, of waar 
het kan liggen. Een erfgenaam kan een codicil ook expres verborgen 
houden, omdat de inhoud hem/haar niet aanstaat. Het is weleens 
voorgekomen, dat een erfgenaam het codicil had verbrand, maar 
later bleek, dat dit een extra kopie was en het origineel lag toch 
bij de notaris. Het is dus slim uw codicil op een veilige plaats op te 
bergen. Mantel&Overtoom heeft als gratis service dat u uw codicil 
bij uw testament kunt laten bewaren. U mag het altijd vervangen 
door een nieuw handgeschreven codicil, wanneer u bijvoorbeeld 
toch iets wilt wijzigen. 

NIET ALLES KOST DUS GELD BIJ DE NOTARIS. WIJ 
HOPEN, DAT U HET WAARDEERT DAT WIJ U DIT 
SOORT TIPS GEVEN!

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

Rosanne Deen

LET OP: Komende week, 15 t/m 20 oktober, 
komen leden van het 
ANDIJKS GEMENGD KOOR weer 
bij u langs met de jaarlijkse 
Amaryllisbollen actie.
Per bol €3,50 of 3 voor €10,-Uuh; sneeuwballen, nu al? Nee 

hoor, de vrijwilligers van De 
Weid zijn na het succesvolle laat-
ste weekeinde in september op 
hun gemak bezig om De Weid 
winterklaar te maken. Onderdeel 
daarvan is het schoonmaken van 
de vriezers met ijspret tot gevolg!

Technische winter op komst
Vorig jaar hebben de technische 
vrijwilligers een megaklus op het 
terrein van De Weid verzet. Deze 
winter staan wat meer mechani-
sche klussen op het programma 
waaronder het vernieuwen van 
de hoofdpomp. De afgelopen re-
visie van de huidige pomp was de 
laatste; chemicaliën hebben het 
pomphuis en de rotorbladen zo-
danig aangetast dat De Weid aan 

de derde hoofdpomp sinds de 
nieuwbouw in de 90-er jaren toe 
is. Een investering van vele dui-
zenden euro’s. Best een uitzoeke-
rij omdat de wetgeving ook zijn 
eisen stelt aan de pompcapaciteit 
(liefhebbers: artikel 4 Bhvbz). We 
gaan daarnaast voor een energie-
zuiniger exemplaar en gelukkig 
beschikken de techneuten van 
het bad over voldoende vakman-
schap om het installatiewerk he-
lemaal zelf te doen. Alvast veel 
succes daarbij!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Nu al ijspret in De Weid! Foto aangeleverd

Sneeuwballen gooien in De Weid!

Op dinsdag 2 oktober maakten 
de Vrouwen van Nu afd. Andijk-
Oost en Andijk-West hun jaar-
lijkse gezamenlijke reisje. Met 
onze “vaste” chauffeuse Paulien 
gingen we met de bus naar Den 
Helder, daarna met de boot naar 
Texel. Daar aangekomen gingen
we naar Oudeschild, naar muse-
um Kaap Skil.
Na koffie of thee met wat lekkers 
gingen we met de gids naar de 
Juttersschuur, waar hij met veel 
humor en anekdotes over het 
“jutten” vertelde. De 7 Jutters van 
Texel verzamelen alleen spullen 
die gebruikt kunnen worden. Zo 
is de Juttersschuur gemaakt van 
gevonden planken en ander hout. 
Van ronde oranje bollen worden 
asbakken, tuinlampen en zelfs 
een kruk gemaakt. Deze kruk 
heeft als bijzonderheid dat hij een
soort alarm(heel veel gekraak) 
afgeeft als iemand eraf dreigt te 
vallen als hij teveel gedronken 
heeft.

Een ander verhaal ging over opa 
die een groot vat op het strand 
vond en dacht dat er wel drank in 
zou zitten. Het vat was echter te 
groot om op de bagagedrager te 
vervoeren, dus werd   een melk-
bus gehaald en zo de inhoud in 
porties naar het dorp gebracht.
Na het drinken werden de dorpe-

lingen flink beroerd, het bleek 
medicinale alcohol te zijn.   Opa 
verdunde het met water en glun-
derde dat hij zo dubbele hoeveel-
heid had.
Na ongeveer de helft van het vat 
leeggehaald te hebben stopte de 
afvoer. Toen het deksel van het 
vat verwijderd werd, bleek er een 
aap in te zitten. Met recht een aap 
op sterk water.
Na deze verhalen konden we de 
rest van het museum bezichtigen: 
de maquette van de Reede van 
Texel met prachtige miniatuur-
schepen van de VOC uit de Gou-
den Eeuw, vondsten uit scheeps-
wrakken in de tentoonstelling 
Archeologie onder water.
Verschillende vissershuisjes, die 
lieten zien hoe men in de vorige 
eeuw leefde. Ook de museum-
winkel werd bezocht.
Toen met de bus over Texel, 
waarbij je goed kon zien dat er 
heel veel schapen op dit eiland 
zijn.
In restaurant De Slufter bij de 
Sluftervallei hebben we heerlijk 
gegeten.
Met de boot van 8 uur terug naar 
Den Helder en met de bus terug 
naar Andijk.
Het was een heel gezellige dag en 
fijn voor de reiscommissie dat er 
zoveel (53 dames) belangstelling 
voor dit reisje was.   GDD

De dames in de ontvangsthal. Foto aangeleverd

Reisje Vrouwen van Nu

Zondagmorgen 7 oktober, zon en weinig wind, dus is het ideaal weer 
om zo rond  10.30 uur de Unicef loop in het Streekbos van start te 

laten gaan. Zeker enkele honderden deelnemers in alle leeftijdscate-
gorieën gingen van start voor het goede doel. Foto: Henk Groenewoud

Langs de weg...

Andrea van Langen

Minder regels?

In het buitengebied ligt een 
“grootschalig experimen-
teergebied” beter bekend 

als polder “Het Grootslag” 
waar ondernemers de ruimte 
krijgen om hun bouwblok te 
vergroten naar meer dan 4 

Hectare. De provincie heeft 
hier extra voorwaarden aan 
gekoppeld in de vorm van 
landschappelijke inpassing, 

het slopen van oude bedrijfs-
bebouwing en het verwijderen 
van een bouwblok. Dit laatste 
vond een meerderheid van de 
vorige raad een oplossing van 
een in dit gebied niet bestaand 
probleem (namelijk leegstaan-
de bedrijfsbebouwing) en dus 
kwamen CDA en VVD met 
een motie (on)mogelijkheid 

van sloop. Deze bood onder-
nemers de mogelijkheid om 
aan te tonen dat de gestelde 
eis van sloop en/of saneren 

van een bouwblok financieel 
economisch niet haalbaar 

was. Vanaf die tijd heeft één 
ondernemer deels niet hoeven 
slopen en een andere onder-
nemer geen grond hoeven te 

verwerven met een bouwblok. 
Vooral dat laatste wekte ver-
warring in de huidige raad. 
Gemeentebelangen en D66 

kwamen met een nieuwe 
motie, het College moet met 

aanvullend beleid komen. Het 
College wilde liever eerst met 
elkaar in gesprek gaan over 

de manier waarop een onder-
nemer aantoont dat slopen 

of aankopen van een perceel 
in een ander deel van de 

gemeente enkel om een bouw-
blok te saneren financieel/eco-
nomisch niet haalbaar is. Als 
extra argument tegen meer 
regels stelde het College dat 
andere gemeenten met grond 

in polder  “Het Grootslag” 
die ook niet hebben. De raad 

raad nam de motie echter toch 
aan, behalve de VVD. Het 

College moet nog dit jaar met 
een beleid komen dat minder 

ruimte biedt aan onderne-
mers om af te wijken van de 
eis tot verwijderen van een 

bouwblok. Dat betekent dat 
voor tijdige behandeling in 

de raad hiervoor 3(!) weken 
de tijd is. Gaat u dit doen 

wethouder? Vroeg de indie-
ner van de motie, Piet Mosch 
van Gemeentebelangen, mij. 
Uiteraard doe ik dat als uw 
motie een meerderheid haalt 

was mijn antwoord: de raad is 
de baas!

Andrea van Langen, 
wethouder.
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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

In februari won Irene Schouten brons op de massastart in 
PyeongChang. Een prestatie van formaat, maar hoe nu ver-
der? Irene deelt haar reis naar en voorbij de Olympische 
Spelen graag met haar regiogenoten. Wij zien u graag op 11 
oktober tijdens het OVW Café in Wervershoof.

Irene Schouten leeft voor de schaatssport. Maar dat leven 
reikt verder dan het schaatsen op zich. De steun van het 
thuisfront, haar vrienden, collega’s, coaches en sponsors zijn 
essentieel voor haar succes. Zowel zakelijk en privé.

Irene als zakenvrouw
Naast topsporter is Irene ook zakenvrouw. Haar fans willen 
graag 24/7 mee kunnen kijken in haar leven. Daar gaat zij 
verstandig mee om. Het belang van de social media is het 
afgelopen jaar steeds groter geworden. Haar privésponsors 
Fitnessclub Nederland en Red Bull helpen haar daarbij.
‘Er komt heel wat bij kijken. Wekelijks schrijf ik een blog en 
ik houd iedereen via de social media op de hoogte. Natuurlijk 
zijn de andere media ook heel belangrijk, maar daar heb ik 
geen invloed op. Het is fijn dat ik zelf ook richting kan geven 
aan wat het publiek van mij ziet.’

Hoge pieken, diepe dalen
Irene deelt veel over het verloop van haar carrière en 
schroomt niet om ook over haar privéleven te vertellen. Ook 
over de ziekte van haar moeder en wat dat voor het gezin 
Schouten betekent. De weg naar PyeongChang was een 
zware, zowel lichamelijk als geestelijk.  Ze was vaak weken-
lang van huis voor training en uiteindelijk voor de Olympi-
sche Spelen zelf. ‘De weg naar PyeongChang bracht hoge 
pieken en diepe dalen, maar daar word je sterker van. Dit was 
pas het begin’, aldus Irene.

Ondernemersteam Irene
Naast sponsoring is er een Ondernemersteam voor Irene 
opgericht waar iedereen vrienden van kan worden. Ook 
daarover zal Irene tijdens het OVW Café meer vertellen. 
Beleef een stukje van haar leven mee op 11 oktober. Als 
schaatser, ondernemer en als mens die opgroeide in de West-
friese klei.

Presentatie en netwerken
Het OVW Café start om 18.00 uur in ’t Fortuin aan de 
Dorpsstraat 190 te Wervershoof. Bent u geen lid van de on-
dernemersvereniging, maar wel geïnteresseerd? Kom vrijblij-
vend kennismaken. Naast de presentatie is er volop ruimte 
voor vrij netwerken en kunt u genieten van het buffet. Graag 
tot ziens!

OVW Café 11 oktober: presentatie Irene Schouten
De weg naar PyeongChang en verder…

Irene Schouten schrijft wekelijks een Blog. Foto: aangeleverd.

In de week van maandag 15 oktober tot en met 
vrijdag 20 oktober aanstaande worden er weer 
amaryllisbollen huis aan huis verkocht door le-
den van het Andijks Gemengd Koor. 

De opbrengst is, zoals alle voorgaande jaren, 
voor de clubkas. Daaruit wordt bijvoorbeeld 
nieuwe muziek aangeschaft.

De rode of witte amaryllisbollen kosten €3,50 
per stuk of 3 stuks voor €10,- 

Zou u met gepast 
geld willen betalen? 
Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage!

Andijks Gemengd Koor 
verkoopt Amaryllisbollen

De woensdagmiddag is altijd een hele leuk mid-
dag in Andijk. Onze gymvereniging organiseert 
verschillende lessen en we kunnen nog wat le-
den gebruiken. Kom gerust eens langs met uw 
kind om kennis te maken met onze trainster 
Manja in gymzaal de Krimper.
13:00-14:00 Peuter/kleuters 
(jongens & meisjes groep 1 )
14:00-15:00 Kleuters 
(jongens & meisjes groep 2)
15:15-16:15 SportMix 
(jongens/meisjes v.a. groep 5)
16:15-17:15 Freerunning 
(jongens/meisjes v.a. groep 3)

Is uw kind op zoek naar 
een leuke sport?
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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?

...u donderdag 18 en vrijdag 

19 oktober kunt dineren in het 

Dorpshuis voor het goede doel 

(Fam. Wierstra naar Mozam-

bique)? 

… de nieuwe Streker v.a. 

woensdag 9.00 uur kan worden 

opgehaald op de Industrieweg 

nummer 1?

… de kermis in Andijk op 

vrijdag 19 oktober begint?

… kermisfoto's naar 

info@andijker.nl gemaild 

kunnen worden?

… de leden van AGK graag bij 

u aan de deur komen met weer 

een hele mooie Amaryllisbol?

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

50%50%50%50%
Nú vanaf € 22,50Nú vanaf € 22,50

OOK VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIES

ZORGELOOS OP PAD!

NU 50%
KORTING

50%50%50%50%50% 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

Wist u dat…
Wij bezig zijn met het maken 

van de catalogus voor de Veiling 
Dorpshuis.

Heeft u de wijkloper gemist en u 
wilt toch nog iets geven? Belt u 
dan even met 06-30 55 38 46.

Goede berichten uit Mozambi-
que waar wij: Frank en Sandra 
Obdam, alweer 10 jaar wonen en 
werken.
Wij zijn dankbaar voor de onder-
steuning die wij de afgelopen tijd 
hebben ontvangen en vertellen in 
de presentatie graag hoe die on-

dersteuning is ingezet en wat de 
vruchten daarvan zijn. Ook aan-
dacht voor nieuwe projecten 
waardoor we samen nòg meer 
impact kunnen hebben in Mo-
zambique – welkom!

www.franksandra.nl

Presentatie Mozambique 12 oktober 
in het Trefpunt, Keizerskroon

Maandagmiddag 1 oktober wa-
ren wij aan het werk bij het vogel-
eiland in de waterberging van 
Twisk. Omdat het water extra 
laag stond zagen we dat twee 
punten van een hoorn uit de 
modder omhoog staken. Bos-
wachter Roelf Hovinga van Land-
schap Noord-Holland dacht aan 
een hoorn van een koe maar het 
pakte anders uit.
Met de schop werd een gewei van 
een edelhert blootgelegd, een 
unieke vondst uit de middeleeu-
wen of simpel daar neergegooid 

jaren terug voordat het een wa-
terberging werd, wij weten het 
niet.
Het gewei is nat gehouden en la-
ter meegenomen voor onderzoek 
naar Den Helder.
Wat we wel weten is dat er in het 
verre verleden onze voorouders 
met   beren te maken hadden en 
mogelijk hebben ook edelherten 
hier geleefd.
Met spanning wachten wij de 
uitslag van het onderzoek af.

Douwe Greydanus

Het gewei van een Edelhert. Foto aangeleverd

Prehistorische vondst?

Frank en Sandra Obdam. Foto aangeleverd

Natuurliefhebbers kunnen zon-
dag 14 oktober o.l.v. IVN-gidsen 
een rondwandeling maken door 
het terrein van het Staatsbosbe-
heer ten noorden van Groote-
broek. 
Verzamelen om 14.00 uur bij het 
hek van SBB-terrein aan de Dijk-
graaf Grootweg / Grootslagweg 9 
te Andijk. De excursie duurt zo’n 
anderhalf uur.en is gratis, maar 
een vrijwillige bijdrage wordt 
zeer op prijs gesteld.
In verband met de begroeiing 
worden deelnemers aangeraden 
een lange broek en stevig, water-
dicht schoeisel te dragen.

Gewoonlijk is dit natuurgebied 
niet geopend voor het publiek. 
Het Zanddepot ligt midden in de 
kleipolder en heeft een afwijken-
de flora en fauna t.o.v. de omge-
ving. 
Tijdens de verkaveling in de jaren 
’70 was het een zandopslagplaats 
voor wegen die werden aange-
legd. Nu een natte cel met rietvel-
den, plas-drasgebied en omsloten 
door bos.(zie foto) Het hele jaar 
door zijn er gewone, maar ook 
bijzondere soorten paddenstoe-
len te vinden. O.a. de Zadelzwam, 
zo groot als een pannenkoek. 
lden).

Op pad met IVN-gids. Foto: Toos Brink

Herfst in het Zanddepot 

Gevonden! 
Afgelopen vrijdag rond 
16:00u op de kruising 
Middenweg/Gen. de Wet-
laan:
Popje met roze stippeltjes 
outfit. Wie mist deze pop?

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

Zondag 14 oktober 11.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Binnen gaan”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering. 
Dinsdag 16 oktober 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Iedereen welkom.
*Door omstandigheden begint 
zondag de viering om 11.00 uur. 
Goed onthouden dus!
*Dinsdag hoopt pastor Suidgeest 
80 jaar te worden. Ongetwijfeld 
zal hij een kaartje uit Andijk 
enorm kunnen waarderen. Zijn 
adres is: Rijnsburgerweg 4-V500, 
2215 RA Voorhout. 

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-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2018 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

OKTOBER
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.
Vrijdag 12 oktober
• PCOB, Dorps� lm1957 o.l.v. K. Burger Dorpshuis Centrum 14.30 u
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
• Presentatie Mozambique met Frank en Sandra Obdam

in het Trefpunt, Keizerskroon, Andijk
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
Zaterdag 20 oktober 
• Listen to the Music! concert, Gereformeerde kerk, Middenweg 4. 

20.00 – 22.30 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 
• Concert Westfries Mannenkoor m.m.v. Sursum Corda

20.00 uur Gereformeerde Kerk Andijk
Zondag 28 oktober 
• MTB Vooroevertocht 1, 30 of 40 km. Start 9.00-9.30 uur VVW, 

Theo Koomenlaan 1 Wervershoof
• 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!
Zondag 16 december
• MTB Vooroevertocht 2, 30 of 40 km. Start 9.00-9.30 uur VVW, 

Theo Koomenlaan 1 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
Dinsdag 25 december
• Club Jazz & Pop, Cultura
Woensdag 26 december

Oud papier  Zaterdag 20-10, 3-11, 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 0-10, 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
Het komt de laatste tijd nog al 
eens voor , maar we hebben 
niet gebiljart, maar dan wach-
ten we gewoon een weekje en 
dan maar hopen dat we kun-
nen biljarten. Want ons biljart-
middagje hopen we beide nog 
veel jaartjes te doen, dat is ons 

doel. Zowel C.J. Verhoogt als G.P. 
Grent om dat zolang mogelijk 
vol te houden.
De slotzin is: “Met stenen bouw 
je een huis, met liefde een thuis.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1174

Kerkdiensten, zondag 14 oktober

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. C. van Sliedregt te Nunspeet

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  Ds. Johan Moens uit Breezand
 Organist: Piet Spoelstra

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
11.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

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

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

Zondag 21 oktober
Kasteel Radboud Medemblik
Aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur

Kaarten à € 10,- te bestellen via 
de mail info@kasteelradboud.nl

Door 
Emiel 

Huisman 

A tribute to 
Frank Sinatra 

& friends

Vanaf maandag 15 oktober con-
troleren zo’n honderd schouw-
meesters de sloten in het gebied 
van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. Zij kijken 
of de sloten voldoende schoon 
zijn. Een schone sloot is nodig 
om het water snel af te kunnen 
voeren naar gemalen tijdens het 
storm- en regenseizoen. De slo-
ten moeten vrij zijn van (water)
planten en afval die de door-
stroming van het water kunnen 
belemmeren. De najaarsschouw 
is elk jaar vanaf de 3de maandag 
in oktober.

Wie moet er iets doen?
Bent u eigenaar van land of een 
tuin aan een sloot, dan is de 
kans groot dat u deze sloot moet 
onderhouden. Vul uw postcode 
in op onze website (hhnk.nl/

leggerwateren) om te zien of u 
onderhoudsplichtig bent. 

Wanneer is een sloot schoon? 
Een sloot is goed onderhouden 
als (water)planten, overhangende 
takken en afval de aan- en afvoer 
van de sloot niet belemmeren. Een 
schone sloot heeft goed onderhou-
den oeverbescherming en kunst-
werken (duikers, bruggen en dam-
men). Naast een goede aan- en 
afvoer van water zijn waterkwali-
teit en ecologie ook van belang. De 
natuur krijgt op plekken waar dat 
kan, meer ruimte.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.
nl/najaarsschouw. Bellen kan 
ook. Tijdens kantooruren is het 
schouwteam bereikbaar via tele-
foonnummer 072 - 582 8282. 

Najaarsschouw vanaf 15 oktober
Is uw sloot al schoon? 

De najaarsschouw begint. Foto aangeleverd

Gevonden  
(In de bosjes t.o. de Chinees)  

een kinderfiets. Merk Decathlon.

Op te halen bij M.L. de Vries 
Pr. Marijkestraat 48
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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

ABZ Seeds is een zaadbedrijf, 
gespecialiseerd in ontwikkeling 
van F1-hybride aardbeirassen. 
Wij maken de lekkerste aard-
beien van de wereld en de za-
den van onze rassen worden 
wereldwijd verhandeld.

Functie inhoud:
•  aanleg en onderhoud van de   
 proefvelden
•  gewasverzorging op het veld 
 en in de kas
•  aansturen van ingehuurde 
 arbeidskrachten
•  planning en registratie van   
 werkzaamheden

Wij vragen:
•  MBO werk- en denkniveau
•  zelfstandig kunnen werken
•  hoge mate van nauwkeurigheid
•  ervaring met mechanisatie,   
 tractor e.d.
•  spuitlicentie
•  meedraaien in schema 
 weekend diensten

Wij bieden:
•  prettig en afwisselend werk in een   
 klein team
•  moderne teeltfaciliteiten
•  goede opleidingsmogelijkheden
•  groeimogelijkheden binnen het bedrijf 
•  CAO Tuinzaad en goede secundaire 
 arbeidsvoorwaarden
•  parttime werken behoort tot de 
 mogelijkheden

Informatie:
ABZ Seeds BV
Ingrid Bakker
Vleetweg 12, 1619 PR Andijk
Tel: 0228-515280
Website: www.abz-strawberry.nl

Sollicitatie, voorzien van cv kan gestuurd worden naar bovenstaand adres of 
per email naar: Ingrid.bakker@abz-strawberry.nl voor 20 oktober a.s.

Voor ons veredelingsbedrijf te 
Andijk zijn wij op zoek naar een: Gewasverzorger

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT  

 

dinsdag 20-11-2018 
 

- Country & Christmasfair - 
Kasteel De Haar in Utrecht 

 

 
Prijs:  €  42,00 per persoon

Dit bedrag is inclusief:   
- koffie / thee met gebak;                            Opstapadressen:  - Andijk (2x)     
- entree                                                                               - Wervershoof (2x)
                                                                                                - Medemblik.
Voor info + reserveringen bel:      0228-542424
of kijk eens op onze site:              www.alphatours.nl/dagtochten

 

Zaterdag 20 oktober wordt van 20.00 – 
22.30 uur het derde Listen to the Music!  
concert gegeven in de Gereformeerde 
kerk, middenweg 4. Het thema is: Back in 
Time!

De afgelopen maanden is het team, be-
staande uit Robbert Bakker, Marco Rus-
tenburg en Marianne Logothetis, hard be-
zig geweest met de vormgeving van het 
concert. Dankzij de inzet van meerdere 
muzikanten uit Andijk en omstreken is er 
weer een mooi programma samengesteld.

Hoofdgast van het concert is reüniekoor 
Time Spirit onder leiding van (bijna oud-) 
Andijker Wim Broer. Daarnaast zullen 
door diverse artiesten nummers ten geho-
re worden gebracht van Elvis, De Dijk, 
Casting Crowns, Rascal Flatts, Boney M. 

en vele andere bekende en minder beken-
de artiesten. Na afloop van het concert is 
er een borrel in de Torenzaal!

De artiesten en technici werken belange-
loos mee aan dit concert, zodat de volle-
dige opbrengst van de kaartverkoop naar 
het moderniseren van de geluidsappara-
tuur gaat. Door de voorgaande concerten 
hebben we al een deel van de apparatuur 
kunnen vervangen, maar er zal nog meer 
sponsoring nodig zijn. We willen dan ook 
alle muziekliefhebbers van Andijk en om-
streken van harte uitnodigen om aanwezig 
te zijn bij Listen to the Music!

Zaterdag 20 oktober 2018
20.00- 22.30 uur
Gereformeerde kerk Andijk
www.listentothemusicandijk.nl 

Back in Time! Foto Ed Mantel

Listen to the Music

Ruim 60.000 vrijwilligers col-
lecteerden van 16 tot en met 22 
september in heel Nederland 
tijdens de collecteweek van de 
Nierstichting. In Andijk bracht 
dat zo’n 2455 euro op. De Nier-
stichting zet alles op alles om 
nierziekten te kunnen genezen. 

De opbrengst uit de collecte 
helpt om deze ultieme droom 
voor nierpatiënten te realise-
ren. En dat is hard nodig, want 
jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dia-
lysepatiënten.  

Leven terug geven
Donaties zijn de enige bron van 
inkomsten van de Nierstichting, 
die geen structurele subsidie ont-

vangt van de overheid. “De col-
lecte is essentieel voor het werk 
van de Nierstichting”, benadrukt 
Annemarie Nierop, collectecoör-
dinator van de Nierstichting in 
Andijk. “Wij bedanken alle col-
lectanten dan ook hartelijk voor 
hun vrijwillige inzet en donateurs 
voor hun steun. En zijn ontzet-
tend blij met deze opbrengst. 
Want elke bijdrage helpt om nier-
patiënten hun leven terug te ge-
ven.”

Collectant gemist? 
Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan als-
nog een donatie doen op www.
nierstichting.nl. Doneer en help 
mee om nierziekten te genezen. 

Collectanten Nierstichting in Andijk 
halen 2455 euro op tijdens collecteweek

Heeft u een verhaal voor onze Kerstuitgave die 
uitkomt op woensdag 19 december 2018? 

Misschien zelfgeschreven of bijvoorbeeld een 
bijzondere manier om Kerst te vieren. 

Laat het ons weten op info@andijker.nl of bel: 0228 59 36 05
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