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In een volle zaal van Cultura werd zater-
dag 13 oktober gestreden om de klasse 
kampioenschappen in de 4e, 3e, 2e, 1e en 

superklasse. 
In de voorrondes was er erg matig gesla-
gen en er lagen nog heel veel punten te 

winnen, maar wie kan de spanning aan in deze 
finale. 

Voor Andijk hadden zich geplaatst Corine Groot, 
Hetty Schriek, Marianne Mulder en Aafke Bankert. 
In de derde klasse begon Corine al met een poedel 
maar daarna had ze de slag te pakken en sloeg 31 
punten bij de 74 totaal 105 punten. Dit was genoeg 
om kampioen te worden in de derde klasse. 

Bij Marianne en Hetty ging het wat minder en ze 
eindigden op de 5e en 6e plaats. Hetty speelt nog 
niet zo lang kolf maar een hele prestatie om in de 
finale te komen. 

Aafke ging als laatste de baan op in de superklasse 
en het bleef tot de laatste klap spannend wie kam-
pioen zou worden. Met 47 punten bij de 81, totaal 
128 werd Aafke kampioen in de superklasse. Een 
geweldige prestatie dames want op eigen baan win-
nen is niet zo eenvoudig als het lijkt.

Wil je ook eens komen kolven dan ben je van harte 
welkom op de dinsdagavond in Cultura.

Nel Kreuk, secretaris van kolfclub 
“De Vrouwenkliek”

Kermis 
Andijk

Piet de Vries maakt als vrijwilliger 
én bestuurslid vele uurtjes op-en 
rondom het terrein van IJsclub 
Andijk. “Ook al schijnt de zon nu 
en is het voor oktober ongekend 
warm. De winter komt er aan, ” 
zo vertelt hij. “Voorbereidingen 
treffen is belangrijk om straks als 
de vorst er is, ook daadwerkelijk 
de ijsbaan te kunnen gebruiken 
met elkaar.”

De IJsclub maakt gebruik van 
het gemeenteterrein aan de 
Kleingouw 92A. Nu is het één 
grote grasvlakte. Maar daar komt 
spoedig verandering in. “Het gras 
moet gemaaid worden, zodat het 
lekker kort is alvorens we de baan 
onder water laten lopen. De sloot 
aan de voorzijde van het terrein 
is een zogenaamde hoog water 
sloot en de twee hectare grasland 
een laag water baan. Middels een 
schuif die open gezet zal worden 
in de eerste weken van november, 
loopt het water zo de ijsbaan op. 
Nu maar hopen op windstil win-
terweer gedurende een aanhou-
dende vorstperiode!”

Spontaan aanmelden
De IJsclub heeft zo’n 800 leden en 
kan rekenen op vele donateurs. 
“Toch kunnen we nog steeds 
hulp gebruiken, vele handen 
maken licht werk. We zoeken 
mensen voor het bestuur, een 

penningmeester of secretaris is 
van harte welkom. Ook zoeken 
we technische mensen die kun-
nen helpen bij het onderhoud en 
de bediening van het wagenpark, 
zoals de Holder en de borstelma-
chine en sneeuwschuifmachine. 
Ook mensen die koffie willen 
zetten, toezicht willen houden 
en gewoon spontaan hulp aan-
bieden voor enkele uren zijn van 
harte welkom.”

Wijzigingen geconstateerd
Het terrein wordt niet alleen 
door de IJsclub gebruikt, maar 
ook bijvoorbeeld door stichting 
Dijkpop. Dat is natuurlijk mooi, 
dat het terrein meerdere func-
ties kan hebben. “Maar daarbij 
moeten we elkaar niet in de weg 
zitten. Overleg wat betreft wij-
zigingen zou wenselijk zijn. We 
zijn onaangenaam verrast door 
de doorgangen die aan de west-

zijde van de baan zijn gemaakt. 
Of dat voor het ijs problemen 
gaat brengen zal moeten blijken, 
we hopen dat het mee zal vallen!”

Met de bus naar Hoorn
De jeugdschaatsers van IJsclub 
Andijk, tezamen met die van 
Wervershoof en Onderdijk,  rij-
den de komende tien zaterda-
gen naar ijsbaan de WestFries in 
Hoorn om alvast de eerste echte 

ijskilometers te maken. Zaterdags 
rijdt een gehuurde bus langs een 
vaste route om alle deelnemers 
op te halen en nadien worden 
ze ook weer moe, maar voldaan 
daar afgezet. Afsluitend aan deze 
schaatstraining is er de diploma-
uitreiking. 

Contributie of donatie
De IJsclub kan alleen bestaan met 
uw hulp. Zowel qua helpende 
handen als financieel. Eind okto-
ber komt er iemand langs de deur 
namens de vereniging voor het 
innen van de contributiegelden 
en/of donaties. “Steun onze ver-
eniging en laten we met elkaar 
zorgen dat we zodra het vriest 
de ijzers onderbinden en vele 
mooie veilige en vooral gezellige 
schaatskilometers kunnen maken 
op de IJsbaan aan de Kleingouw,” 
aldus voorzitter Piet de Vries. 
Voor meer info kijkt u op www.
ijsclubandijk.nl 

IJsclub Andijk bindt schaatsen al onder

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Iedereen instappen, we gaan op weg naar de Westfries! Foto: OdB/De Andijker

Klassekampioenschap Kolven:  
 twee overwinningen voor De Vrouwenkliek Andijk

Van links naar rechts de winnaressen per klasse: Truus Rood - 4e klasse -  Klap An,  
Corine Groot - 3e klasse, Vrouwenkliek, Wil Vet - 2e klasse - De Ridder St. Joris,  Leny 
Honcoop - 1e klasse - Moriaan, Aafke Bankert - Superklasse - Vrouwenkliek. Foto aan-

geleverd



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 (42)

Redactie: K. Gorter †

De Goede Herder

Johannes 10:11 Ik ben de goe-
de Herder; de goede herder 
geeft zijn leven voor de scha-
pen. 12 Maar de huurling en 
wie geen herder is, die de 
schapen niet tot eigendom 
heeft, ziet de wolf komen en 
laat de schapen in de steek en 
vlucht; en de wolf grijpt ze en 
drijft de schapen uiteen. 13 En 
de huurling vlucht, omdat hij 
een huurling is en zich niet 
om de schapen bekommert. 
(Johannes 10:11-13) Echte 
liefde geeft alles en wat meer 
kunnen we geven dan ons ei-
gen leven voor een ander. En 
dat is precies wat Jezus hier 
over Zichzelf zegt, Hij geeft 
Zichzelf uit liefde voor ons. 
En dat moeten we niet alleen 
zien in het licht van het kruis, 
het gaat veel verder. Ook nu 
nog geeft Jezus alles voor ons 
uit liefde voor ons. 6 Die, hoe-
wel Hij in de gestalte van God 
was, het niet als roof be-
schouwd heeft aan God gelijk 
te zijn, 7 maar Zichzelf ontle-
digd heeft door de gestalte 
van een slaaf aan te nemen en 
aan de mensen gelijk te wor-
den. 8 En in gedaante als een 
mens bevonden, heeft Hij 
Zichzelf vernederd en is ge-
hoorzaam geworden, tot de 
dood, ja, tot de kruisdood. 
(Fillipenzen 2:1-8) In deze 
verzen kunnen we nog duide-
lijker lezen wat Jezus voor ons 
gedaan heeft. Hij heeft Zijn 
positie in de hemel verlaten 
omdat Zijn hart brandde voor 
ons. We moeten die niet licht 
zien, Hij heeft Zijn positie 
opgegeven zodat wij een weg 
naar de Vader terug kunnen 
vinden. Hij heeft de stap naar 
ons toe genomen. Dit is liefde. 
Waar de psychologie ons leert 
om aan onszelf te denken en 
voor onszelf op te komen, laat 
Jezus zien dat Hij helemaal 
niet aan zichzelf denkt. Hij 
heeft alles opgegeven voor 
ons en dat is een goede herder. 
Een goede herder geeft zijn 
leven voor de schapen. Dit is 
onze goede herder. Dit is jouw 
Goede Herder, die Zijn leven 
niet alleen aan het kruis heeft 
gegeven, die alles heeft gege-
ven. Jezus doel, Jezus verlan-
gen is jou lief te hebben met 
alles wat er in Hem is. En dat 
is nu nog steeds zo. De liefde 
die Hij gaf toen Hij op aarde 
kwam, de liefde die Hij gaf 
toen Hij stierf aan het kruis, 
die liefde heeft Hij nu nog 
steeds voor jou. En zo blijft 
Jezus de goede Herder van 
ons leven. Hij leidt ons nog 
steeds naar die plek waar wij 
moeten zijn als Zijn schapen. 
Dit beeld is zo sterk, dat niets 
ons kan scheiden van deze 
liefde. Genade Gods, zo rijk 
en vrij! Stel uw hart en geest 
open voor Hém!

Maandag 29 oktober 2018 zal de 
dienstregeling van buurtbus 438 
wijzigen. De reden hiervoor is de 
grote toename van het aantal rei-
zigers in de afgelopen twee jaar.
De buurtbussen zijn voor de 
wet gewone personen auto’s, en 
mogen daarom niet meer dan 
acht zittende reizigers meene-
men. Meerdere personen mee-
nemen kan een hoge boete ople-
veren voor de chauffeur, die dit 
werk volledig als vrijwilliger doet 
en óók voor de verzekering levert 
dit bij ongevallen problemen op. 
*) De bussen worden daarom 
ingaande 29 oktober meer inge-
zet op de drukke momenten van 
de dag.
*) Let op: Ook het meenemen van 
kinderen liggend en/of zittend in 
kinderwagens en buggy’s  is niet 
toegestaan.

De grootste veranderingen zijn:
- Enkele aankomst- en 
 vertrektijden zijn gewijzigd

- Van Andijk naar Bovenkarspel   
 wordt  in de ochtend, de 
 eerste rit gereden door een  
 Connexxion bus.
- In Enkhuizen worden meer  
 ritten  in de spitsuren onder- 
 steund door een extra bus  
 (niet in de vakantieperiodes),  
 de bussen zullen niet altijd  
 tegelijk op dezelfde tijd 
 vertrekken en op verschillen- 
 de haltes reizigers laten  
 instappen.
- Er komt in de ochtend-  
 spits een nieuwe halte Gerard  
 Brandtweg (om de hoek bij de  
 halte Poortland). Hier zal 4  
 maal gestopt worden.
- De laatste rit vanaf station  
 Enkhuizen naar het Rode  
 Paard vertrektijd 19.02 zal  
 niet meer rijden.

Voor meer informatie kijk op:
www.overal.nl/ of de app Overal
www.buurtbuswase.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 4Y3 Canada

Nieuwe dienstregeling buurtbus 438
- Rectificatie -

Plezier maken doe je samen. 
Samen met andere kinderen. 
En om samen plezier te maken 
ben je drie dagen van de herfst-
vakantie welkom in Dorpshuis 
Centrum. Om te knutselen, te 
zingen, te luisteren, te kijken: om 
plezier te maken en te genieten!
Ook dit jaar organiseert het 
enthousiaste Vakantie-Bijbel-
Week-team van de Gerefor-
meerde Kerk Andijk zo’n drie-
daagse tópactiviteit voor alle kin-
deren van 4 tot 12 jaar. Maandag 
22, dinsdag 23 en woensdag 24 
oktober van 10.00 uur tot 12.00 
uur in Dorpshuis Centrum aan 
de Sportlaan. 

Voor de woensdag staat een 
grote verrassing gepland: ‘Vrolijk 
Theater’ van poppenspeler Jan-
Marcel Vellinga komt met de 
boeiende voorstelling ‘ZOEK 
HET UIT!’ Het gaat over de pop-
pen – eh… de spiónnen Paula 
en Bongo die iets belangrijks 

moeten uitzoeken. Dat klinkt 
makkelijker dan het is, want in 
plaats van dat ze moeten zoeken, 
wórden ze opeens gezocht! Door 
soldaten. En die zijn niet grap-
pig. Hoe dat afloopt? Je ziet het 
woensdag…! Let wel op: de voor-
stelling begint woensdag exact 
om 10.00 uur! Dan gaat de deur 
dicht, te laat is: jammer! 

Kom jij deze dagen ook? Dit wil 
je écht niet missen!
Voor de ouders die nog niet 
bekend zijn met de VBW van de 
Gereformeerde Kerk Andijk: de 
activiteiten vinden plaats in een 
sfeer van veiligheid en gezellig-
heid, waar de kinderen worden 
bevestigd in wie ze zijn; waar 
naar hen wordt gekeken met de 
ogen van Christus. Alle onder-
delen zoals zingen, poppenkast, 
een verhaal vertellen, spelletjes 
en bidden, zijn erop gericht iets 
van de liefde van Jezus Christus 
door te geven. Het VBW-team.

Plezier maken in de herfstvakantie!

U moet niet verbaasd opkijken 
als u plotseling iets door de tuin 
of over het pad ziet kruipen.
Padden zijn goed gecamoufleerde 
amfibieën die nu weer weg 
trekken naar een overwintering 
plek in of nabij uw tuin.
Deze gaan dan op zoek naar 
een houtwal of kruipen onder 
stenen dat doet de kleine 
watersalamander ook.

Laat in uw tuin wat bladeren in 
een hoek liggen daar kunnen ook 
egels gebruik van maken ruim 
alstublieft niet alles op.
Padden lusten graag insecten, 
wormen en andere in uw tuin 
kruipende kleine diertjes het zijn 
echte opruimers waar wij zuinig 
op moeten zijn.

Douwe Greydanus.

Foto: Douwe Greydanus

Onrust in de tuin

Hierbij bedank ik hartelijk alle lieve personen, 
die aan mij dachten tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. 

Bedankt voor de véle kaarten, bloemen en fruit.

  Met vriendelijke groet, Ruud van Nierop

Knallen

Kan iemand mij vertellen wat de reden en het nut van de knallen 
zijn, die de hele week al te horen zijn in het Streekbos en in Andijk?
Vorige week dinsdag 9 oktober is mijn 1½ jaar oude Bearded Col-
lie daar zo van geschrokken dat hij doodsbang, in één ruk van het 
losloop gebied, in het Streekbos naar Andijk gerend is. Na een uur 
zoeken vertelde iemand, die hem kende en er net aankwam, dat 
hij  Merlijn,in paniek, over de Veilingweg richting Knokkel had 
zien rennen. Verscheidene auto’s waren al voor hem gestopt. Ik 
trof hem aan in Andijk, bij de eerste ‘veilige haven ‘die hij tegen-
kwam. Het huis van zijn oppas, die toevallig niet thuis was. Geluk-
kig is het goed afgelopen. 

Zaterdag, voor het eerst weer in het Streekbos, durfde hij bijna de 
auto niet uit. We lopen niet ontspannen, en hij moet zijn energie 
kwijt. Hij loopt onrustig over straat. Zelfs in huis zijn de knallen te 
horen. Het gaat de hele dag door.
De Gemeenten Enkhuizen en Medemblik, weten niet wat het is. 
Ook de politie, die ik gebeld heb, mochten het jongens met vuur-
werk zijn, kunnen me niet wijzer maken.

Als dit zin heeft wil ik het graag weten. Zo niet, laat het dan 
onmiddelijk stoppen. Mijn hond zal toch niet de enige zijn die daar 
gevoelig voor is?

Liesbeth Vermeer, 06-4420 0882

Lezers schrijven...
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Contributie IJsclub Andijk
Binnen nu en twee weken komen Anton en Els Sijm 
weer bij u langs voor de contributie 2018 -2019.

Wij hopen op een heel mooi winterseizoen.

     IJsclub Andijk



MOETEN UW HUWELIJKSE VOORWAARDEN 
WORDEN AANGEPAST?

Nieuwe wet, nieuwe regels. Wat zijn de gevolgen voor u?
Uw huwelijkse voorwaarden liggen vast al heel lang in de kast, een 
goed moment voor een ‘APK-keuring’. Per 1 januari 2018 is er voor 
gehuwden en geregistreerde partners in Nederland een nieuwe 
gemeenschap van goederen gekomen: de ‘beperkte wettelijke 
gemeenschap van goederen’. Nieuwe regels daarvan kunnen ook 
gelden voor een huwelijk/partnerschap dat vóór 1 januari 2018 is 
gesloten. Dat heeft niet altijd de gewenste gevolgen. 

Staan in uw huwelijkse voorwaarden verrekenbedingen?
Veel echtgenoten hebben in hun huwelijkse voorwaarden een peri-
odiek verrekenbeding staan. De gedachte daarachter is dat jaarlijks 
de overgespaarde inkomsten worden verdeeld. Als het beding niet 
wordt uitgevoegd moet er bij het einde van het huwelijk alsnog 
worden verrekend. Daarbij wordt ook een vermogensvermeerde-
ring die is ontstaan door belegging van niet-verrekende inkomsten 
verrekend! Hierdoor kan het zijn dat bij het einde van het huwelijk 
(door echtscheiding of overlijden) toch over al uw vermogen half-
half moet worden afgerekend!

Voorkom ongewenste verrassingen! 
Om ongewenste verrassingen te voorkomen adviseren wij u om uw 
huwelijkse voorwaarden regelmatig te laten keuren. Kom gerust een 
keer langs tijdens de gratis inloop of maak een vrijblijvend gesprek. 

Meer informatie? 
Lees onze digitale 
nieuwsbrief, gra-
tis abonnement via 
www.mantelover-
toom.nl

GRATIS INLOOP: 
do 25 oktober 
Andijk (0228-
592224) alléén 
avond van 19-21 uur en zaterdag 3 november a.s. in Andijk én 
Benningbroek (0229-591264) van 10-14 uur.

Het zijn weer
Kinderspaarweken!

Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met het bekende Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor

uw (klein)kind bij elkaar. JongWijs is voor uw kind zélf.

Kom sparen en krijg een cadeautje*

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl
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Het is belangrijk om kinderen al 
vroeg te leren omgaan met geld. 
Daarom beloont RegioBank kin-
deren die gaan sparen tijdens de 
jaarlijkse Kinderspaarweken. Bij 
Vrolijk fd, Zelfstandig Adviseur 
van RegioBank in Andijk, is het 
van 22 oktober tot en met 2 
november een feest voor kin-
deren. Storten kinderen geld 
op de bestaande rekening van 
RegioBank, dan mogen ze een 
leuk cadeautje uitkiezen en direct 
mee naar huis nemen. Ook kin-
deren die nog geen rekening 
hebben zijn van harte welkom. 
We vertellen ouders en kinderen 
dan graag over Zilvervlootsparen 
en JongWijs, het nieuwe 
Jeugdpakket van RegioBank. Een 
afspraak is niet nodig. Iedereen 
kan gewoon binnenlopen om een 
rekening te openen.

Leer uw kind wat verstandig 
sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pak-
ket voor kinderen van 0 tot 18 

jaar. Een spaar- en betaalreke-
ning mét jaarlijks leuke geldtips 
en weetjes. Bij JongWijs krijgen 
ook de ouders jaarlijks interes-
sante informatie en praktische 
tips. Gewoon via de post, op 
het huisadres. En uiteraard staan 
wij als Zelfstandig Adviseur ook 
voor ú klaar.

Van harte welkom
Iedereen is van 22 oktober tot 
en met 2 november welkom bij 
Vrolijk Verzekeringen. Kom naar 
ons kantoor aan de Kleingouw 
28 in Andijk tijdens de feestelijke 
Kinderspaarweken. We laten dan 
ook graag JongWijs zien. Om een 
rekening te openen, moeten de 
kinderen en hun ouders wel een 
geldig legitimatiebewijs meene-
men. De cadeautjes staan klaar! 

Voor meer informatie en de 
actievoorwaarden, kijk op www.
regiobank.nl of bel naar 0228-
592420.

RegioBank maakt van sparen een feest!
Kinderspaarweken van 22 oktober tot en met 2 november

Op maandag 29 oktober geeft 
Jacco Bouwens een interessan-
te lezing over het zelf genezend 
vermogen van het lichaam in 
het Inloophuis Medemblik. 
Jacco zal dan uitleg geven hoe 
patiënten zelf kunnen bijdrage 
aan hun eigen natuurlijk her-
stel. Dit vermogen zit in n.l. in 
elk lichaam ingebouwd. Het is 
dan een uitdaging, als je weet 
hoe je je dit vermogen kunt 
aanspreken.
 
Ons lichaam is ingesteld om te 
overleven en wil graag gezond 
blijven en zich kunnen blijven 
herstellen zolang als dat mogelijk 
is. Dat het lichaam zich kan gene-
zen, zien we bij wondjes of bot-
breuken die we wel eens oplopen. 
Na verloop van tijd hersteld zich 
dat volledig en is vaak nog sterker 

geworden dan het daarvoor was. 
Maar hoe zit dat nu bij kanker? 
Want daar hebben wij ons gene-
zend vermogen heel hard nodig. 
Dit zelf genezend vermogen die 
wij allemaal in ons hebben kan 
soms onderdrukt worden waar-
door het zijn werk niet goed kan 
doen. Jacco Bouwes van ‘Begelei-
ding Bij Kanker’ gaat in deze le-
zing uitleggen hoe dat nu werkt 
en wat je er aan kunt doen om je 
genezend vermogen of immuun-
systeem te versterken zodat het 
beter zijn werk kan doen. Daar 
zijn namelijk verschillende facto-
ren van invloed op die goed zijn 
om te weten. Wij verwachten dat 
er veel animo zal zijn voor deze 
lezing. Reserveren is verplicht en 
met 35 mensen is onze zaal vol. 
Reserveren kan via: info@inloop-
huismedembik.nl of direct in het 
inloophuis. Aanvang 19:30. Zaal 
open 19:00. Parkeren is gratis 
langs de Oosterhaven en ge-
dempt achterom. Adres Ooster-
haven 11 Medemblik. Entree is 
gratis. Meer informatie http://
www.inloophuismedemblik.nl 

Jacco Bouwes (1969) werkte ruim 
20 jaar in een groot ziekenhuis als 
oncologieverpleegkundige en be-
sloot zijn kennis onder te bren-
gen in een eigen praktijk in Pur-
merend. Meer informatie over 
Jacco en zijn praktijk is te vinden 
op www.begeleidingbijkanker.nl

Foto aangeleverd

Lezing in Inloophuis

Juiste rekeningnummer!
In het artikel over Daniël en Leoni Wierstra in de Andijker 
van 3 oktober is helaas een foutje geslopen. 
Er staat een verkeerd rekeningnummer in het artikel.

Het juiste rekeningnummer voor een bijdrage moet zijn:

NL76 INGB 0000815198 
tnv Stichting NGW, fondsnummer 231, 

Training & Services Mozambique

Anne Sophie Bakker
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Cadeaubon 

T.w.v.: € ________         

Zegge :____________________________________________ 

Vispaleis “Klein-Volendam” 
Gruttoplantsoen 3 
1131 ME  Volendam 
Tel.    0299-364155 
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Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

Nieuwe sluitingstijd!
18.00 uur wordt 17.30 uur!

www.kleinvolendam.nl 
info@kleinvolendam.nl

Ria Manshanden

Onbeperkt winkelen
De komende raadsverga-
dering ligt er een nieuwe 

“Winkeltijden verordening” 
voor. Nu moet nog een ont-
heffing aangevraagd worden 

voor openstelling op bepaalde 
feestdagen. Voorgesteld 

wordt dit verder te verrui-
men. Het komt er op neer dat 
winkels alle dagen, als ze dat 
willen, van ‘s ochtends vroeg 
tot ‘s avonds laat ( van 6.00 
tot 22.00 ) open mogen zijn, 
behalve kerstavond en 4 mei 
tot 19.00. Als enige argument 
voor deze verruiming wordt 

aangedragen dat dit in Hoorn 
ook mag, dus om geen klan-
ten te verliezen doen wij dit 

in Medemblik ook maar. Een 
ongefundeerde angst. Ik moet 
het eerste onderzoek nog zien 

dat deze stelling bevestigt. 
Binnen GroenLinks wordt 
hierover de discussie nog 

gevoerd, maar mijn persoon-
lijke mening heb ik duidelijk 
voor ogen. Het lijkt zo mooi, 
maximale individuele vrijheid 

en ruimte om te winkelen 
wanneer je maar wilt. Daar 
staat echter het verlies van 

collectieve structuur en rust 
tegenover. Voor de gezond-
heid en welzijn van mensen 
belangrijk, met name voor 
de mensen die nabij win-
kelcentra wonen. Ook het 

duurzaamheid aspect wordt 
onderschat. Naast een vlees-
loze dag is het mijn stellige 
overtuiging dat ook collec-
tieve rustdagen bijdragen 

aan een duurzamere wereld. 
Al is het maar om met iets 

anders dan winkelen bezig te 
zijn. En dan het economische 

aspect. Deze verruiming is 
nog steeds gestoeld op tra-
ditionele economische groei 
gedachtes, door o.a. aan te 

sturen op meer bestedingen, 
zonder te kijken naar wat dit 
betekent voor het algemene 

welzijn. Draagt dit werkelijk 
bij aan ons geluk ? Tenslotte 
de winkeliers zelf. Het groot-

winkelbedrijf dendert wel 
door; de kleinere winkeliers 
hebben nauwelijks een keus. 

Ze moeten wel mee, terwijl ze 
dit wellicht niet kunnen bij-

benen. GroenLinks staat voor 
de economie van het genoeg. 
Binnen die visie is het niet 
moeilijk te bepalen wat we 

hiervan vinden.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                        

Ria.manshanden@ziggo.nl  
GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/
GLMedemblik                                      



In de herfstvakantie, van 22 tot 
en met 25 oktober, is er van 
alles te doen in MEC De Witte 
Schuur! Leuke activiteiten om te 
onthaasten voor het hele gezin 
en natuurlijk   ook voor opa’s en 
oma’s met de kleinkinderen.

We beginnen op maandag met 
een avonturentocht met Lila en 
Loet. Ze gaan op ontdekking in 
de natuurtuin waar Egeltje Prik 
op 8 plekken in de natuurtuin van 
alles beleefd. Lila en Loet gaan 
met de kinderen mee op avon-
tuur en doen onderweg een liedje 
en een dansje. We beginnen om 
13.30 uur tot ongeveer 15.00 Het 
is voor kinderen van 4-8 jaar. De 
kinderen komen met begeleiding. 

Op dinsdag de altijd succesvolle 
workshop “Pompoenen” . Er lig-
gen 20 pompoenen te wachten 
om uitgehold en uitgesneden te 
worden tot de meest enge of lieve 

pompoengezichten. Met een 
beetje geluk blijft de pompoen 
goed tot Halloween op dinsdag 
31 oktober. 

Op donderdag is er de workshop 
“Herfststuk maken “voor ieder-
een vanaf 8 jaar. Laat je verrassen 
door de materialen die aanwezig 
zijn en creëer een mooi herfst-
stuk. Alle activiteiten beginnen 
om 13.30

Kijk op onze site naar alle informa-
tie en geef je snel op! www.mec-
dewitteschuur.nl  Mec de Witte 
Schuur, Wilhelminaplantsoen 2, 
Enkhuizen. tel 0228 320310

Van 22 oktober tot en met 
25 oktober wordt dit jaar de 
Nationale Zwemvierdaagse 
gehouden. De kaarten kosten in 
de voorverkoop, t/m 21 okto-
ber, €10,25. Tijdens de zwem-
vierdaagse kosten de kaarten 
€12,30. Dit is inclusief een herin-
neringsmedaille en versnapering.

Kinderen t/m 9 jaar kun-
nen per dag 250 meter zwem-
men (=15 banen). Vanaf 10 
jaar kan men 500 meter (=30 
banen) per dag zwemmen. Er 
dient 4 dagen gezwommen te 
worden. Deelnemers dienen in 
het bezit van het  A-diploma te 
zijn. Deelnemers kunnen vrijdag 
26 oktober op vertoon van hun 
deelnemerskaart discozwemmen 
(19.30 uur - 21.00 uur) en van 
22 t/m 28 oktober vrijzwemmen 
met 50% korting.

Openingstijden Herfstvakantie
Maandag 22 oktober: 08.00-
09.00 zwem4daagse, 10.00-
11.00 ouder en kind zwemmen, 
12.00-13.00 warm water zwem-
men, 13.00-16.30 familie zwem-
men, 16.30-18.00 zwem4daagse, 
19.00-20.30 familie zwemmen. 
Dinsdag 23 oktober: 08.00-09.00 
zwem4daagse, 10.30-16.30 fami-

lie zwemmen, 16.30-18.00 zwem-
4daagse. Woensdag 24 okto-
ber: 08.00-09.00 zwem4daagse, 
10.30-12.30 zwemfit, 13.00-16.30 
familie zwemmen, 16.30-18.00 
zwem4daagse, 19.00-20.30 vol-
wassenen zwemmen. Donderdag 
25 oktober: 08.00-09.00 zwem-
4daagse, 10.30-16.30 familie 
zwemmen, 16.30-18.00 zwem-
4daagse. Vrijdag 26 oktober: 
13.00-16.30 familie zwemmen,  
19.30-21.00 disco zwemmen. 
Zaterdag 27 oktober: 13.45-
15.15 familie zwemmen. Zondag 
28 oktober: 10.00-14.30 familie 
zwemmen.

In verband met de Nationale 
Zwemvierdaagse komen de vol-
gende lessen/groepen te ver-

vallen: alle zwemlessen voor de 
jeugd, vroege vogels zwemmen op 
maandag en woensdag, M.B.V.O. 
op maandag van 14.30 tot 15.30 
uur, zwemfit  op donderdag van 
10.30 tot 12.30 uur, volwassenen 
zwemles op maandag van 14.00 
tot 14.30 uur, zwangerschaps-
zwemmen op maandag van 14.00 
tot 14.45 uur, reuma zwemmen 
op maandag van 14.00 tot 14.30 
uur,  aquafit op dinsdag van 13.45 
tot 14.30 uur, aquafit op donder-
dag van 13.15 tot 14.00 uur, aqua-
fit op vrijdag van 13.00 tot 13.45 
en 13.45 tot 14.30 uur.

Tijdens het familie zwemmen ligt 
er deze week de ijsbeer-run in het 
diepe bad.
www.zwembaddezeehoek.nl

Halloweenfair West-Friesland, 
ondertussen een begrip in West-
Friesland (NH),   gaat tijdens 
de Herfstvakantie op 20 en 21 
oktober alweer voor de vierde 
maal van start op de camping De 
Gouwe Stek“ Gouw 11, 1601 BS 
in Bovenkarspel. 

Het terrein wordt omgetoverd 
tot een “Halloween Wereld” waar 
jong en oud vele uurtjes zoet 
kunnen zijn. Dit om weer duizen-
den bezoekers uit heel Nederland 
te kunnen ontvangen en te ver-
maken. Een beetje eng, maar met 
een knipoog.

Met een super gezellige (avond)
braderie met 50 standplaatsen, 
lekker eten, live entertainment, 
figuranten en meer dan 15 acti-
viteiten zoals “Pompoen boog-

schieten”, “Zombie schieten” en 
“Bot vangen”. 

Met Marshmallows roosteren, 
schminken en een nieuw, span-
nend spookdoolhof wat zater-
dagavond, voor de volwassenen, 
een beetje spannender zal zijn.

Ook kun je kans maken op de 
befaamde Koentje Pompoentje 
bokaal met de Miss & Mr. Hal-
loween Verkiezing” of kun je een 
leuke prijs winnen met “Pom-
poen snijden”.
Nieuw is verder de grote stem-
pelkaart, waarmee je alle activi-
teiten kunt doen (incl. Zombie 
drankje) en de mogelijkheid om 
te kunnen pinnen.

www.halloweenfair-westfries-
land.nl    

Halloween Wereld op De Gouwe Stek. Foto aangeleverd

Begin de Herfstvakantie met 
“Halloweenfair West-Friesland.”

Herfstvakantie 2018
Het is weer voorbij die mooie zomer…. Gelukkig 
kunt u ook in Nederland de warmte op blijven 
zoeken. In het lekkerste museum van Nederland 
is het in koude maanden, in de geur van specu-
laas en chocolade, lekker warm toeven. Bakkers 
zijn bezig, kinderen mogen meehelpen én zelf 
een activiteit doen. Van 13 tot en met 28 oktober 
betekent dat volop gezelligheid en activiteit in het 
Bakkerijmuseum van Medemblik. 

Het museum staat volop in de landelijke belang-
stelling. Televisie en andere media maken steeds 
meer programma’s over lokale en seizoensgebon-
den producten. In Medemblik is de historische 
kennis daar over en dat wordt steeds meer ontdekt. 
In het Bakkerijmuseum werken ze niet anders 
dan met lokale producten én historische en regio-
nale recepten. De appels voor de appelbollen in de 
Herfstvakantiezijn super lokaal; de appelboom staat 
in de achtertuin van het museum. Lekkere appels 
voor de appelbollen, appeltaart en appelflappen… 

Heerlijk die herfst! 
Die verse appels, daarin schuilt een deel van het 
geheim van de voortreffelijke smaak van de appel-
bollen, die voor alle bezoekers in het museum bij 
de koffie te verkrijgen is. De andere factoren voor 
de legendarische smaakvolle appelbollen is toch een 
beetje bakkersgeheim, maar wellicht kunt u na lang 
aandringen wat tipjes van de sluier aan de bakker 
ontfutselen. Naast de appelbollen zijn er ook sei-
zoenslekkernijen zoals taai-taai en gevulde speculaas. 
Dat is toch wel erg lekker voor bij de open haard.

Alle jonge bezoekers mogen, zonder dat daar extra 
kosten aan verbonden zijn, een herfstkoekje maken. 
Daarna mogen ze het gebakken koekje versieren. 
Voor veel kinderen is de herfstvakantie in het 
Bakkerijmuseum sowieso het hoogtepunt van het 

jaar want tegen betaling van € 2,00 extra mogen 
de kinderen ook zelf met marsepein aan de slag. 
Er wordt als extra demonstratie ook geschilderd 
met chocolade. Deze bakkerskunst is bijna verloren 
gegaan, maar wordt in het Bakkerijmuseum nog 
hartstochtelijk bedreven met verbluffende resulta-
ten. Het leuke is dat er de mogelijkheid bestaat om 
het zelf te gaan leren in cursusvorm. Zo blijft deze 
vorm van bakkerskunst hopelijk nog lang voortbe-
staan. 

www.deoudebakkerij.nl  of bellen met 0227-545014.  
U vindt ons aan de Nieuwstraat 8 in Medemblik.

Kinderen mogen helpen. Foto aangeleverd

Appelbollen…. Marsepein én Taaitaai
Herfstvakantie in het Bakkerijmuseum

Zwemvierdaagse in de Zeehoek

Er ligt deze week een ijsbeer-run in het bad. Foto aangeleverd

Herfstvakantie in de Witte Schuur
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In de herfstvakantie:
3 dagen plezier maken!

 Zoek het uit!

maandag 22, dinsdag 23 en woensdag 24 oktober
van 10.00 uur tot 12.00 uur in Dorpshuis Centrum

Knutselen, zingen,
luisteren, kijken,

genieten!

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar, toegang gratis!

Dit is een activiteit vanuit de Gereformeerde Kerk Andijk

Woensdag komt ‘Vrolijk Theater’ met de voorstelling ‘ZOEK HET UIT!’
Aanvang klokslag 10.00 uur! Dit wil je niet missen!

50% KORTING OP ALLES
OPHEFFINGSUITVERKOOP!

Alles moet weg!
m.u.v. tuinplanten

Ook op de kerstartikelen!

Bot Flowerbulbs is gespecialiseerd in 
het prepareren van bloembollen. Het 
bedrijf in Andijk brengt gedurende het 
hele jaar bloembollen op de markt. Bot 
doet een gooi naar de Award Duurzame 
Ondernemer.

Het bloembollenbedrijf is opgericht in 
1895 toen Pieter Bot een tuindersbedrijf 
startte met groente en zaadteelt. Sinds die 
tijd is er veel veranderd. Bot Flowerbulbs 
begeleidt haar klanten tijdens de teelt naar 
een optimaal resultaat. “Als de klant goed 
werk kan leveren, is dat ook goed voor ons 
bedrijf. Het gaat om ketengericht werken. 
Je bent als keten zo goed als je zwakste 
schakel dus moet je veel meer samenwer-
ken en in elkaars kennis en kunde investe-
ren,” stelt Evert Bot jr. 

Warmtepomp
Welke duurzame maatregelen heeft Bot 
genomen? De grootste energiebesparing 
leverde de aanschaf van de warmtepomp. 
Die benut een deel van de koeling bin-
nen het bedrijf. Voorheen verstookte het 
bedrijf ongeveer 200.000 m3 aardgas per 
jaar. Sinds de warmtepomp is dat nog 

maar 5.000 tot 10.000 m3 per jaar. Evert 
Bot jr. “Alleen als de temperatuur onder 
het vriespunt zakt, redden we het niet 
meer met de restwarmte en is nog aardgas 
nodig.” Verder liggen er ruim 2.100 zonne-
panelen op het dak die ongeveer éénvierde 
deel van de energiebehoefte afdekken.

‘Paperless’
De administratie van Bot Flowerbulbs is 
volledig digitaal. “Het ‘paperless werken 
bevalt goed,” legt Evert Bot uit. “Zoveel 
mogelijk documenten versturen we via 
email. Interne documenten bewaren we 
zoveel mogelijk digitaal. Behalve de docu-
menten die we vanwege wet- en regelge-
ving in papieren vorm moeten bewaren.”

Bot Flowerbulbs zorgt ook voor duurzaam 
welzijn bij de medewerkers. “Lang zittend 
werken is er voor de kantoormedewerkers 
niet bij, da’s niet goed voor hun gezond-
heid. We hebben voor hen sta-zit werk-
plekken ingericht. Deze bevorderen de 
beweging.” Verder is het wagenpark deels 
verduurzaamd want de vertegenwoordi-
gers van Bot Flowerbulbs rijden in hybride 
of elektrische auto’s.

Evert Bot jr.is gespecialiseerd in het prepareren van bloembollen. Foto aangeleverd

Bot Flowerbulbs doet gooi naar 
Award Duurzame Ondernemer

De nieuwe wegverbinding tussen 
Alkmaar en Enkhuizen (project 
N23 Westfrisiaweg) gaat op 30 
november open. Het gaat om de 
wegen waaraan de provincie 
Noord-Holland bouwt: de N194 
(oostelijke randweg Alkmaar 
N242-A7 Avenhorn) en de N307 
(A7 Hoorn Noord – Enkhuizen). 
De werkzaamheden gaan zo snel 
dat het laatste deel, het viaduct 
bij de A7 in Hoorn, op vrijdag 30 
november wordt geopend voor 
het verkeer door minister Cora 

van Nieuwenhuizen (Infrastruc-
tuur en Waterstaat) en gedepu-
teerde Elisabeth Post (Mobiliteit).

“West-Friesland krijgt hiermee 
twee fraaie nieuwe provinciale 
wegen. De nieuwe N194 en N307 
verbeteren de doorstroming, ver-
hogen de veiligheid voor alle ver-
keersdeelnemers en bieden kans-
en op economische groei. We zijn 
er trots op dat we er samen met 
de inwoners, bedrijven, partners 
in West-Friesland en onze op-

drachtnemer Heijmans in geslaa-
gd zijn het tempo sinds de her-
vatting van de werkzaamheden 
begin 2017 hoog te houden. 
Daardoor kunnen we op 30 no-
vember het laatste gedeelte van 
de aanleg openstellen.” Aldus 
gedeputeerde Elisabeth Post 
(Mobiliteit) van de provincie 
Noord-Holland.
Nadere informatie over de plan-
ning en de openstellingen vindt u 
op www.n23westfrisiaweg.nl of 
onze Facebook pagina.De aansluiting N23 met de A7. Foto: Aerovista Luchtfotografie

Wegen Westfrisiaweg open op 30 november

Zin in een unieke vakantie? Ga mee naar 
Egypte en zwem met vrije dolfijnen. 
Onder begeleiding geniet je van een geheel 
verzorgd verblijf op een luxe boot. Voor 
de reis van 10 tot 17 november zijn nog 
plaatsen vrij.

Ingrid Schukking uit Wervershoof is Reiki 
Master. Sinds enkele jaren organiseert zij 
dolfijnreizen. Voor een vakantie vol heling 
en plezier.

Magie van zwemmen met dolfijnen
In 2004 kwam ze op La Palma in aanra-
king met dolfijnen. Ingrid: ‘Na die close 
encounter kwamen ze steeds opnieuw op 
mijn pad. Wat wilden ze mij vertellen? In 
2015 ging ik op dolfijnreis in Egypte en 
ervoer ik de magie van zwemmen met 
dolfijnen in hun natuurlijke omgeving. 
Toen wist ik: dít is mijn werk, dit ga ik met 
anderen delen.’

Helend en rustgevend
‘Op die boot, tussen de dolfijnen, ben ik 
opnieuw geboren. Ik liet alle ballast uit 
het verleden los en kwam weer thuis bij 
mezelf. Dolfijnen zijn erg intelligent en 
hebben het vermogen je al vanaf kilome-
ters afstand te scannen. Ze weten precies 
wat je nodig hebt. Met hun sonar zenden 
ze jou liefde en heling. Er ontstaat een bij-
zonder contact.’

Volledig verzorgde 8-daagse reis
Op 10 november vertrekt Ingrid voor 8 
dagen naar Egypte met een groep van 
maximaal 15 personen. Om ook hen te 
laten ervaren wat dolfijnen voor je kunnen 

doen. ‘Na een dolfijnreis voel je je weer 
helemaal vrij. Buiten het helende aspect is 
het ook erg gezellig aan boord. We worden 
ontzettend verwend door het personeel.’

Hoe ziet de reis eruit?
De reis duurt van 10 tot 17 november. We 
vliegen naar Egypte en vertrekken naar rif 
Sataya waar we 6 dagen op een29 meter 
lange boot verblijven. Aanwezig personeel 
legt ons in de watten. Drie keer per dag 
varen we met zodiacs naar de dolfijnen. 
Heb je even geen zin? Geniet aan boord 
van rust, zon en diverse activiteiten zoals 
zingen, meditatie, tekenen, yoga. De reis is 
inclusief eten en (alcoholvrij) drinken. 

Voor wie is de reis geschikt?
Voor iedereen die kan zwemmen. Handig 
als je kunt snorkelen, maar de snorkel-
instructeurs leren het je graag. Ook zeer 
geschikt voor mensen met een verstan-
delijke beperking en kinderen. Uiteraard 
onder begeleiding.

Geef je nu op voor deze reis via www.
dolfijnmomenten.com of bel Ingrid 0228-
583 480.

Foto aangeleverd

Zwemmen met vrije dolfijnen in Egypte
Ga mee op dolfijnreis op 10 november a.s.
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Vele jaren heeft Anita Kort de vachten 
van honden –groot en klein- met veel 
plezier verzorgd. “Het is heel fijn wer-
ken met dieren. Ze geven zoveel liefde 
terug als jij ze liefdevol verzorgd. Dat is 
heel dankbaar en plezierig werk. Toch 
heb ik besloten om met mijn honden 
trimsalon te stoppen per 1 november,” 
zo vertelt Anita.

De honden trimsalon aan de Dokter 
d’Arnaudstraat 22 is ooit begonnen in de 
bijkeuken. Vele jaren hebben allerlei hond-
jes zich laten vertroetelen door de vak-

kundig handen van Anita. Met een mooie 
nieuwe coupe verlieten zij blij kwispelend 
het pand met hun tevreden baasjes. “Maar 
nu is er een nieuwe uitdaging op mijn pad 
gekomen en daar wil ik helemaal voor 
gaan.”

Hondenliefde
“Hondjes die ik regelmatig knipte, daar 
had ik echt een band mee. Maar ook hon-
den die ik minder regelmatig trof, gaven 
mij vertrouwen en liefde terug. Het is 
prachtig om  ze weer een frisse, schone en 
gezonde look te geven. Ik ben gek op die-

ren, omdat ze je beoordelen op je gedrag 
en niet op hoeveel je verdiend of hoe je 
eruit ziet,” laat Anita weten. “Ik zal ze 
echt missen. Gelukkig heb ik wel een goed 
adres waar ik mijn vaste klanten naar kan 
doorverwijzen. We zullen dus niet opeens 
allemaal onverzorgde hondjes op straat 
zien!”

Nieuwe uitdaging
“Er is een nieuwe uitdaging op mijn pad 
gekomen, waar ik helemaal voor wil gaan. 
Ik ben in aanraking gekomen met hyp-
nose en IEMT. Ben het zelf ook onder-
gaan in eerste instantie. Daardoor ben 
ik gefascineerd geraakt over hoeveel en 
hoe gemakkelijk je problemen kunt aan-
pakken en veranderen. Middels scholing 
aan het Hypnose Instituut Nederland te 
Wormerveer heb ik meerdere diploma's 
behaald en mag mij dan ook officieel  hyp-
notherapeut en IEMT therapeut noemen.“

Leeg tuintje
“Elke persoon wordt geboren als een leeg 
tuintje. Daar worden bloemen in geplant 
en die kunnen met aandacht en liefde 
groeien en tot bloei komen. Echter, vaak 
is er ook onkruid, dat heeft niks nodig en 
woekert toch. Middels hypnotherapie kan 
ik dat onkruid met wortel en al verwijde-
ren. Nee, daar is niks zweverigs aan. Je 
raakt niet van de wereld en ik laat je geen 
dingen doen die je niet wilt. Ik zal je goed 
informeren en kom voor een intakege-
sprek of kennismaking. 
Graag help ik iedereen, jong en oud en 
speciaal kinderen.  Die cursus voor kin-
dertherapie start ik daarom binnenkort. 

De reden daar voor is ‘des te vroeger je 
problemen of angsten aanpakken des te 
beter’.

Be Happy Hypno
“De naam van mijn praktijk zegt het al: 
‘Be Happy Hypno’. Ik heb een duidelijk 
doel voor ogen: Iedereen gelukkig zien. 
Daarom ga ik per 1 januari 2019 van start. 

Heb je een angst, fobie, pijn of een pro-
bleem dat steeds weer terug keert? Welke 
je ’s nachts wakker houdt of jou belem-
merd in je dagelijks leven? Bedenk dat 
je er niet hoeft mee rond hoeft te blijven 
lopen: er is een oplossing! Mijn missie is 
iedereen HAPPY te krijgen met zijn of 
haar leven en ik geloof dat het mogelijk 
is. Het is een spannende tijd, maar ik 
ben er aan toe iets heel nieuws te starten. 
Hopelijk kan ik heel veel mensen en vooral 
ook jongeren en kinderen helpen om zich 
beter te gaan voelen,” aldus Anita van “Be 
Happy Hypno’’.

Gereduceerd tarief
“Ik hoop dat ik jullie geïnteresseerd  heb 
gemaakt en verheug me erop om jullie 
te verwelkomen in mijn praktijk aan de 
Dokter d’Arnaudstraat 22 in Andijk tel: 
06-51853427. 

Op dit moment ben ik op zoek naar men-
sen die een hypnotische ervaring willen 
ondergaan en tegelijk een conflict in zich-
zelf kunnen oplossen. Denk hierbij aan 
angst, hoogtevrees, nagelbijten, depressie, 
snurken, slapen, onzekerheid of onrust. 
Nu tegen gereduceerd tarief!”

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

Anita Kort stopt met haar honden trimsalon, maar heeft al een nieuwe uitdaging klaar 
staan.  Foto: OdB/De Andijker

Anita Kort stopt met honden trimsalon
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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

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
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Wist u dat...

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen g in deze 

krant en ook on-line gratis 

worden geplaatst?

... Mijke en Sjors zondag 21 

okt. 12,5 jaar getrouwd zijn?

... Reüniekoor Time Spirit a.s. 

zaterdag voor de allerlaatste 

keer te horen is tijdens het 

"Listen to the music- concert" 

in de Geref. kerk?

… Marga, Tim en Wessel 

bijzonder trots zijn op Johan 

Gorter die op 11 oktober in 

Jordanië een marathon heeft 

gelopen?

... het Westfries Mannenkoor 

m.m.v. Sursum Corda zater-

dag 27 oktober in de Gere-

formeerde kerk een optreden 

verzorgt?

... volgende week de laatste 

column van Klaas Gorter in 

de Andijker zal staan?

In de ruim 25 jaar van haar brui-
sende bestaan heeft The NOT 
Band ontelbare evenementen in 
heel Nederland sfeervol opge-
luisterd met een ijzersterk en 
roestvrij repertoire van covers 
uit de jaren zestig en zeventig. 
Deze jaren vormen nog altijd 
een dankbare en onuitputtelijke 
inspiratiebron: van Beatles tot 
Byrds, van Doors tot Domino, 
van Searchers tot Shadows. The 
NOT Band was jarenlang te gast 
op vele zomerfestivals, stond in 
het voorprogramma van Britse 
groepen als The Tremeloes en 
zette het fameuze Sail-evenement 
luister bij. De Zaanse formatie 
heeft vijf voortreffelijke en erva-
ren muzikanten in de gelederen. 
Naast oprichter Hans (zang en 
gitaar) zijn dat Freddy (toetsen 
en zang), Jaap (gitaar en zang), 
bassist Adriaan en drummer Cor. 
Zij delen dezelfde liefde voor de 

onverwoestbare hoogtepunten 
uit de rijke historie van pop, rock 
& blues. Wie luistert niet graag 
ontspannen naar pop classics die 
live haast net zo klinken als het 
origineel? Deze groep heeft haar 
sporen verdiend door te streven 
naar perfectie in een uiterst geva-
rieerd repertoire. Sfeervolle drie-
stemmige samenzang in ballads 
wordt afgewisseld met uptem-
po (dans)nummers, een enkele 
instrumental naast veel, heel veel 
ander moois. The NOT Band 
uit Zaandam, voor memorabele 
momenten met live muziek die je 
elders niet zo snel hoort. Al met 
al een fantastische combinatie 
die muziek uit de Sixties voor u 
doet herleven!
Een unieke muziekmiddag/avond 
voor liefhebbers van muziek uit 
de Sixties en Seventies.
Aanvang:   15.00 uur       Entree:  
€ 6,-. www.thenotband.nl

Zondag 21 oktober: The Not band
Back to the sixties & seventies in Sarto

Loek Boon en Rene Dol gaan 50 
jaar terug in de tijd en wel naar 
het jaar 1968.

Het was een mooi jaar: George 
Best is wereldvoetballer van het 
jaar, de BBC zendt het nieuws 
voor het eerst in kleur uit, 
Legoland in Denemarken opent 
haar deuren, Jan Janssen wint de 
tour de France, deIJtunnel wordt 
geopend en de Apollo 8 wordt 
gelanceerd en gaat naar de maan.

Op muziekgebied is er ook veel 
te beleven. Johnny Cash neemt 
als eerste muzikant ter wereld 
een plaat op in een gevangenis.
At Folsom prison is nog steeds 
een toonaangevende plaat in zijn 
genre.

Op 15 september spelen de 
Doors in het concertgebouw in 
Amsterdam, zanger Jim Morrison 
was onder invloed van bepaalde 

genotmiddelen en speelde geen 
juiste hoofdrol.

In de top 100 van dat jaar staat 
Heintje met 'Ich bau dir ein 
schloss' op nummer 1.
Die gaan we niet draaien vrees ik, 
maar wel bijvoorbeeld de Small 
Faces met Lazy Sunday.

Natuurlijk zijn de Beatles ook van 
de partij met o.a.Hey Jude, Barry 
Ryan met Eloise, The Cats met 
Lea, Jumping Jack Flash van de 
Rolling Stones mag er ook zijn.

Het wordt een prachtige avond 
voor de liefhebbers en niet te ver-
geten we draaien alle nummers 
origineel van vinyl. Ook hebben 
we van een aantal nummers het 
beeld er bij op videoclip
Natuurlijk is de entree gratis

Zaterdag 20 oktober a.s., 21.00 
uur in Het Cafe van Wervershoof.

René en Loek nemen u mee naar 1968. Foto aangeleverd

Terug in de tijd met Loek Boon en René Dol Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

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

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

Het motorseizoen loopt ten 
einde, motoren gaan weer in de 
winterstalling. Op een enkele 
“diehard” na laten motorrijders 
hun ros in de winter voor wat 
het is, en verlangen zij alweer 
naar het voorjaar. Voor HDC 
Lakeside het moment hun jaar-
lijkse SNERTRIT te organise-
ren. Samen gaan we dan nog 
één keer genieten van een rit 
door het Noord Hollandse land-
schap. Mocht je zin hebben om 
deze rit mee te rijden ben je van 
harte welkom, ook als je geen lid 
bent. Neem ook eens een kijkje 
op onze website www.hdclake-
side.com om een indruk te krij-
gen van onze club. Clubavonden 
zijn iedere even weken in de 
Quicksilverbar, meer informatie 
op de website.

Op zondag 21 oktober verza-
melen we om 12.00 uur bij de 
Quicksilverbar aan de Dorpstraat 
172 in Wervershoof. We drin-
ken dan eerst een kop koffie en 
vervolgens gaan we rond 13.00 
uur rijden. Afhankelijk van het 
weer maken we een korte of een 
wat langere rit en rond 15.00 
uur nemen we ergens in Noord-
Holland nog een kop koffie 
met appeltaart en om 17.00 uur 
zijn we dan weer terug bij de 
Quicksilver bar alwaar Broeder 
en Snert klaar staat om aan te 
sterken. 
Voor leden is deze rit gratis en 
niet leden betalen € 15,- om de 
kosten te dekken.

Tot ziens op 21 oktober, we 
beginnen koffie om 12.00 uur.

Verzamelen bij de Quicksilverbar. Foto aangeleverd

Snertrit HDC Lakeside

Zondag 28 oktober komt de band 
Emmy and the Bluegrass Pals 
weer naar Andijk.
Het is een band die actief is sinds 
2007. De band bestaat uit 5 muzi-
kanten en ze komen uit Drenthe 
en Groningen. Emmy and the 
Bluegrass Pals hebben op vele 
festivals in binnen- en buitenland 
hun muziek laten horen. Toen 
ze weer werden gevraagd om in 
Andijk te komen spelen, zeiden 
meteen ja. 

Doel van het Karibu-concert is 
om het werk van father Bayo in 
Bagamoyo, Tanzania een finan-
ciëel steuntje in de rug te geven. 
De zeer gemotiveerde father 
Bayo is als priester de centrale 
figuur die zich enorm inzet voor 
de arme bevolking in Bagamoyo 
en omgeving. Zijn doelgerich-
te streven heeft ervoor gezorgd 
dat er EHBO posten en scho-
len voor kansarme kinderen zijn 

gebouwd. Het werk van father 
Bayo en zijn mensen is succesvol 
en heeft onze steun in de komen-
de jaren ook hard nodig. 
We hopen u te zien op zondag 28 
oktober in De Kapel, Middenweg 
48, 1619BN Andijk. 
Aanvang 15.00 uur, entree € 10,- 
in de pauze is er een verloting.
Jan Gorter en Dick Groot. Info: 
Dick Groot, tel: 0228-592018 

KARIBU-CONCERT
bluegrassmuziek in De Kapel

 

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Verkoop van laatste meubilair: 
tafels, stoelen, banken, bedden, 

kasten, lampen, servies en snuis-
terijen in onze boerderij”Honk”
Op zaterdag 20 oktober vanaf 

10.00 uur. Komt allen!
Op Dijkweg 293, Familie Peek
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Oud papier  Zaterdag 20-10, 3-11, 17-11, 1-15 en 29 dec. 
Plastic:  Dinsdag 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 21 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. B.H. Steenwijk te Nijkerk, m.m.v. Sound of Praise

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. Piet Kooiman uit Amsterdam   
 Muziek: Paula Snoeijer, Arie Kooiman

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Joop Gottmers, Jeugddienst

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 Dirk Jan Jansen

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

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.
Woensdag 17 oktober
• SOOS aanvang 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
• 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
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
• 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
• Live muziek & Speciaal bier, Dorpshuis Centrum
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
Vrijdag 9 november 
• Klaverjas, 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
• Pubquiz, 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
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
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 december
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

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

We kennen elkaar al zoveel 
jaren en de resultaten wachten 
we allebei iedere week rustig af. 
De onderlinge partijen waren 
niet slecht maar C.J. Verhoogt 
werd de winnaar, hij behaalde 
twee knappe partijen winst en 
G.P. Grent strandde in een partij 
in het zicht van de haven dat 
hoort ook bij biljarten. De totale 
einduitslag zes punten voor C.J. 
Verhoogt en drie punten voor 

G.P. Grent en dat was het balans 
van deze gezellige biljartmid-
dag in café de Welkomst. 
De slotzin is: “Goede vrienden 
zijn moeilijk te vinden, nog 
moeilijker te verlaten en onmo-
gelijk om te vergeten.”
Adios biljartos

Sportgroet van 
G.P. Grent
Aflevering 1175

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

“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
 Ank van der Thiel
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 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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 21 oktober 10.00 uur: 
Wereldmissiedag. 
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Vasthouden!”.
De hoofdcollecte is voor onder-
steuning van 2 projecten in 
Ethiopië.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering. 
*Wereldmissiedag. Uw steun 
wordt gevraagd voor de arme 
koffieboeren in Ethiopië en voor 
opvang en begeleiding van 
vluchtelingen. Zie ook in Kontakt.
*Vrijdag begint ook de 
Herfstvakantie. Schoolgaande 
jeugd en onderwijzend perso-
neel: geniet er van!

De inschrijving voor Gabber-
week 2019 gaat weer van start! 
Van maandag 22 oktober tot en 
met vrijdag 2 november kunnen 
alle kinderen uit de gemeen-
ten Opmeer, Medemblik, Stede 
Broec, Enkhuizen en Drech-
terland zich weer inschrijven 
via  www.gabberweek.nl  voor de 
activiteitenweek die plaats zal 
vinden in de voorjaarsvakantie 

(18 t/m 22 feb. 2019). 

Op 9 oktober waren de Vrou-
wen van Nu afd. Andijk-Oost 
bij elkaar met als gastsprekers 
Jeroen en Joke van de Stichting 
Tesselhuus op Texel.
Deze Stichting is opgericht in 
1982 door de Rotaryclub, de 
Lionsclub en Vrouwen van Nu 
op Texel. De Stichting bezorgt 
mensen met een lichamelijke 
handicap, zoals spierziekte, MS, 
en Reuma een week onbezorgde 
vakantie. In het Tesselhuus kun-
nen 8 gehandicapten met 10 vrij-
willigers logeren. Meestal worden 
zij aangemeld door de Vereniging 
van Spierziekte of Reuma.

Om deze vakanties ( 10 weken 
per jaar) mogelijk te maken is 
90000 euro  per jaar nodig.
Het bestuur, vrijwilligers en 
ondernemers doen hun best met 
allerlei acties dit geld bij elkaar 
te krijgen. Zo zijn er gespon-
sorde auto- en fietstochten, is er 
speciale “Tesselhuus”-koek ver-
krijgbaar op Texel, worden er 
o.a. door basisscholen marktjes 
of braderieen georganiseerd, is 
er een benefiet-diner en worden 
door het hele land lezingen over 
het Tesselhuus gegeven.
De vanktie-gangers hebben een 
geweldige week met heel veel 
aktiviteiten, net zoals mensen 

zonder handicap vakantie vie-
ren. Ze maken een ritje met de 
duofiets, met een aangepaste Jan 
Plezier. Ze gaan naar het strand 
met een speciale strandrolstoel, 
maken een boottocht met een 
garnalenkotter, pikken een ter-
rasje, gaan zwemmen en maken 
zelfs een rondvlucht boven Texel
waarbij gebruik wordt gemaakt 
van een bijzondere tillift om de 
mensen in het vliegtuigje te krij-
gen.
Het eerste gedeelte werd de 
lezing met foto’s aanschouwelijk 
gemaakt en na de pauze werd een
film vertoond. Deze bewegende 
beelden lieten nog duidelijker 
zien hoe de mensen genoten.
Het Tesselhuus is ook te huur 
voor organisaties of gezinnen 
met     gehandicapten en kun-
nen zo van alle voorzieningen 
gebruik maken. De opbrengst 
van deze verhuur wordt besteed 
aan onderhoud en investeringen 
in de inventaris en hulpmiddelen.
Dit alles in een prijzenswaardig 
initiatief en daarom was het jam-
mer dat Jeroen slecht te verstaan
was en ook het geluid bij de film 
te wensen overliet. Als dit beter 
was geweest zou het enthousi-
ame van deze bestuursleden van 
Tesselhuus   meer tot ‘z’n recht 
zijn gekomen.   GDD 

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

GABBERWEEK 2019!
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DONDERDAG 18 OKTOBER 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
VRIJDAG 26 OKTOBER 

EETCAFÉ 
MET “ANDIJKER GASTKOKS” 

CHECK ONZE SITE VOOR MEER INFORMATIE! 
 

ZATERDAG 27 OKTOBER 

LIVE MUZIEK & SPECIAAL BIER 
 

ZATERDAG 3 NOVEMBER 

VEILING DORPSHUIS 
 

VRIJDAG 9 NOVEMBER 

PUBQUIZ 
 

 VRIJDAG 9 NOVEMBER 

KLAVERJAS 
 

ZATERDAG 24 NOVEMBER 

NOSTALGISCH  
PLAATJES DRAAIEN! 

GEZELLIG AVONDJE PLAATJES DRAAIEN 
 

WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL

Wil jij eens een unieke vakantie?
Droom jij van zwemmen met dolfijnen?

Uitrusten in een heerlijk klimaat?
Ga mee met onze dolfijnreis en zwem

met vrije dolfijnen in de Rode Zee

De reis is van 10 t/m 17 november
Zie: www.dolfijnmomenten.com

Tel: 0228-583480

voor 
€1250van €1550

Goed nieuws! Na de herfstvakantie gaat 
BSO Andijk van start. Naast peuterop-
vang komt er nu ook buitenschoolse 
opvang in basisschool De Piramide. Op 
maandag 29 oktober komen de eer-
ste kinderen voor de buitenschoolse 
opvang.
 
De peuterspeelgroep (2 tot 4 jaar) en de 
buitenschoolse opvang (4 tot 13 jaar) zijn 
gevestigd in een lokaal van basisschool 
De Piramide. Het is een ruime en lichte 
groepsruimte die natuurlijk passend is 
ingericht voor zowel de peuterspeelgroep 
als de buitenschoolse opvang. Kinderen 
van 2 tot 13 jaar kunnen nu dus ook bij 
Berend Botje in Andijk terecht.
 
De opvang die Berend Botje biedt, is inclu-
sief fruit en drinken. Ook is BSO Andijk 
op studiedagen geopend. Hier worden 
geen extra kosten voor gerekend!
 
Buitenschoolse opvang bij Berend 

Botje Bij BSO Andijk kun je zowel voor 
als na school terecht voor leuke activitei-
ten. Op de buitenschoolse opvang werken 
we aan activiteiten die aansluiten bij de 
interesses van de kinderen en deze worden 
door de groep zelf bedacht en uitgewerkt. 
Onze medewerkers zorgen voor leuke uit-
dagingen en uitjes die tot onvergetelijke 
ervaringen leiden.
 
Doorgaande ontwikkelingslijn
De kinderen krijgen alle ruimte om te spe-
len, leren en ontdekken in nauwe samen-
werking met de school. Dit draagt bij 
aan een vertrouwde omgeving voor de 
kinderen. Samen bieden zij een mooie, 
doorgaande ontwikkelingslijn aan voor 
kinderen van 2 tot 13 jaar.
 
Meer informatie of aanmelden
Meer weten over peuteropvang, kinderop-
vang of gastouderopvang bij Berend Botje 
of aanmelden? Ga naar www.berendbotje.
nl of bel naar 088-2337000.

Buitenschoolse opvang in basisschool De Piramide. Foto aangeleverd

Na de herfstvakantie start BSO Berend Botje Andijk

Langs 
de 
weg...
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De meeuwen weten waar ze  
moeten zijn: bij deze vissersboot 

in het IJsselmeer.
 

Op het Palingpad in Andijk 
waren Theo Schuurman en zijn 

zwager Egbert Krikke voorbe-
reidingen aan het treffen om 

een boom om te halen. Dit ging 
gebeuren met een lier uit 1940 

en een Ferguson trekker uit 1955. 
Foto's: Koos Dol

Verloren: kinderschoen, Vans
Vorige week woensdag (10 oktober) heeft mijn dochter haar rechter roze glitter schoen, 

maat 20 van het merk Vans verloren in de buurt van de Kuyperschool. 

Heeft u hem gevonden? Laat het weten: 06 2849 9754 

Gevonden: zilveren ketting
Gevonden op parkeerterrein Begraafplaats Oost zilveren ketting met hangertje.

Voor meer info tel: 06 0462 84341



Kermis Andijk 2018

Rick Braak komt met zijn oliebollen naar ‘Andijker kermis’
Als ik Rick bel is hij net onderweg om een 
zweefmolen af te breken. ‘”Die van mij 
heb ik gister al gedaan maar een vriend 
zat omhoog, dus die help ik effe”, aldus 
Rick Braak uit Grootebroek. Het kermis 
seizoen is nu wel een beetje voorbij, maar 
kermis Andijk staat nog voor de deur en 
daar zal Rick aanwezig zijn met zijn olie-
bollenkraam.

Kermisfamilie
In 1912 is familie Braak gestart met de 
kermisattracties. Rick is de vierde gene-
ratie die actief is in het kermisgebeuren. 
“Wie weet worden mijn kinderen de vijfde 
generatie, maar ze zijn nog wat jong om 
dat nu al te weten, de oudste is pas zes”, 
vertelt Rick. Hij is zelf vanaf  zijn zeven-
tiende fulltime bezig met de kermisattrac-
ties, tot die tijd was hij immers leerplich-
tig. “Zodra ik uit school kwam ging de tas 
in de hoek en ging ik mijn vader helpen.”

Attracties
Inmiddels kan Rick bijna zelf een kermis 
beginnen in zijn schuur. Het kermisbedrijf 
bestaat inmiddels uit twee zweefmolens, 
een schiettent, een boksbal, een water-
spuit en een voetbalspel. “Ik heb er een 
tijdje terug een tweede zweefmolen bij-
gekocht om te verhuren voor feesten en 
partijen, dat werd al vaker gevraagd maar 
ik moest telkens nee verkopen. Nu hoeft 
dat niet meer.”

Hulp
Rick doet het meeste met behulp van 
zijn gezin. Zijn moeder helpt mee waar 
nodig en zijn vrouw ook als ze tijd heeft. 
“Mijn vrouw heeft een baan en zolang 
dat kan moet ze dat ook lekker doen, 

voor in de toekomst zien we wel hoe 
het gaat lopen.” Rick is zelf veel van huis 
maar zorgt wel dat hij thuis slaapt. “Ik 
heb een woonwagen maar deze heb ik 
verhuurd, het is niet de bedoeling dat het 
allemaal ten koste van mijn gezin gaat.”  
In de winter is het wat rustiger, dan is het 
tijd voor het onderhoud aan de machines 
en staat hij nog in zijn oliebollenkraam. 

Oliebollenkraam 
Ricks’ vader, die helaas vier jaar terug 
overleden is, is ongeveer dertig jaar gele-
den begonnen met de oliebollenkraam. 
“Het recept van toen gebruiken we nog 
steeds, in de praktijk is het allemaal een 
beetje hetzelfde maar de hoeveelheid per 
ingrediënt doet ieder op z’n eigen manier.” 
Wil je de oliebollen van Familie Braak 

wel eens proeven? Van 19 oktober t/m 
21 oktober is Rick te vinden op kermis 
Andijk.

Rick Braak en medewerkster Saskia Jackson. Foto: PL/De Andijker

De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl

"Ik heb er een tijdje 
terug een tweede 

zweefmolen bijgekocht"

"Zodra ik uit school 
kwam ging de tas in de 

hoek en ging ik mijn 
vader helpen"
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Maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.00 uur

        

Totaal onderhoud voor uw 
personenen bedrijfsauto’s

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222       www.garagejong.nl
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Mr. R.M. Mantel-Kooistra Mr. A.W.M. Overtoom

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 
Dit is een veelgestelde vraag en in 
Westfriesland komt dan nogal eens 
het antwoord: "Op de kerumus". 

Vanaf dat moment kan je natuurlijk alleen nog 
maar aan elkaar denken. De gedachten om 
naar de notaris te gaan zal op dat moment 
niet zo snel bij je op komen. Bovendien 
kan je daar alleen maar koppies halen en 
borrels alleen als je dat een keer op een 
gemeenschapsveiling koopt. Maar als het na 
de ontnuchtering van de kermis te gezellig 
blijft, dan is het wel bezopen als je in het zicht 
van een lang en gelukkig leven, niet de moeite 
neemt om het bij de notaris goed voor elkaar 
te regelen. 

Plezierige kermis gewenst, 
Rinske Mantel, 
Mantel&Overtoom notarissen 
te Andijk en Benningbroek.

DE LIEFDE VAN JE LEVEN 
GETROFFEN OP DE KERMIS?

Dokter d’Arnaudstraat 29, 
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl

Dokter De Vriesstraat 33, 
1654 JT Benningbroek Tel. 0229-591264
infobenningbroek@mantelovertoom.nl

Hoe hebben jullie elkaar 
ontmoet? Dit is een 
veelgestelde vraag en in 
Westfriesland komt dan 
nogal eens het antwoord: 
“Op de kerumus”.
Vanaf dat moment kan je natuurlijk alleen nog 
maar aan elkaar denken. De gedachten om 
naar de notaris te gaan zal op dat moment 
niet zo snel bij je op komen. Bovendien 
kan je daar alleen maar koppies halen en 
borrels alleen als je dat een keer op een 
gemeenschapsveiling koopt. Maar als het 
na de ontnuchtering van de kermis toch wel  
gezellig blijft, dan is het wel bezopen als je in 
het zicht van een lang en gelukkig leven, niet 
de moeite neemt om het bij de notaris goed 
voor elkaar te regelen.

Plezierige kermis gewenst,
Rinske Mantel
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Aquastop Witgoedservice

Inbouwapparaten, witgoed
Reparatie, verkoop, onderdelen

Ook voor bedrijven en instellingen

AQUASTOP.NL  (0228) 51 22 85

Akties? 
zie facebook Aquastop 

Witgoedservice!!

De Tuin 1a
1611 KR 

Bovenkarspel

geen 
voorrijkosten
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Vliegtuig
molen

4 ritten €5,-

Schiettent
24 schoten €10 
op de sterren of pyramide

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

Zweefmolen
geen 3 maar
4 ritten €5,-

Oliebollen 
7 olie- of 

krentenbollen 
voor €5,-

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Botsauto

5 ritten €5,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

KORTINGSBONNEN

Triple XXX

4 ritten €6,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Kermis geopend: 
vrijdag 15.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur

(van 13.00 - 14.00 uur prikkelarme kermis)

Nieuw voor dit jaar zijn 
de gouden tickets

Elke dag worden er 3  gouden tickets verstopt op de kermis.

Degene die hem vindt kan deze inleveren 
bij de botsauto's en krijgt dan een kermis pakket 

met gratis munten voor de attracties!

Bussensport 
bij deelname 

van €6,- 
0,50 cent korting 

p.p. per spel

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Suikerspin 

0,50 cent korting 
per onverpakte 

suikerspin
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Uw persoonlijke keuken

U wilt graag een mooie nieuwe keuken. Maar mooi is persoonlijk en voor iedereen anders. Dat 
hangt af van diverse factoren zoals uw persoonlijke smaak, woonstijl, trends en budget. Bij 
Keukencentrum Stedebroec hebben we voor iedereen een mooie Keller keuken. Die maken 
we speciaal voor u op maat. Wij hebben alles in huis om uw persoonlijke droomkeuken te 
realiseren en helpen u met het maken van de juiste keuzes. Zo maken we een mooie Keller 
keuken voor iedereen bereikbaar. Kijk op keukencentrumstedebroec.nl of kellerkeukens.nl

Keller Zuylen,
zwart gelakt.

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

Stedebroec Advertentie 258x200mm 2018 V1.indd   11 1-2-18   09:09:21

Showroomopruiming! 

Kortingen tot 65%
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19-20 en 21 oktober Kermis Andijk

Andijkers opgelet

Tot ziens op het (kermis) terrein bij sporthal de Klamp

40 munten voor de botsauto’s

10 vliegtuigkaartjes

10 zweefkaartjes

16 Triple X kaartjes (de bank)

Voor deze deal heeft u geen kortingsbon nodig!

Powerdeal: Jouw kermispakket voor 75 euro!
Wat krijg je daarvoor?
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