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Huwelijksjubileum Wim en Johanna Gutter- Karreman

Wim Gutter en Johanna Karreman werden beiden geboren en
getogen in Andijk. Toch kwamen
Johanna en Wim elkaar pas in
Enkhuizen op de MULO tegen.
De beide tieners werden verliefd
en vanaf hun 15e en 16e jaar hebben zij verkering gekregen. “Dat
is nooit meer uit gegaan,” straalt
het echtpaar.

Op 29 oktober 1958 werd er getrouwd in het Raadshuis en werd
daarna in de kerk. Daarna werd
een kleine, maar fijne woning aan
de Kleingouw betrokken. Het
echtpaar verhuisde enkele jaren
later naar de Middenweg, waar zij
de kapsalon hadden. Inmiddels is
de kapsalon omgetoverd tot burgerhuis.
“We hebben het hier heerlijk samen. We hebben alle gemakken
dichtbij en een prachtig vrij uitzicht aan de achterzijde. In Andijk zijn we op ons plek. We vinden het dan ook heel fijn om samen met de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, de familie en vrienden ons 60 jarig

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK
Do. 25-10,Mr.alleen
avond
Mr. A.W.M. Overtoom
R.M. Mantel-Kooistra
Extra: 3 november (zie column)

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

WINTERTIJD!
In de nacht van
zaterdag 27 oktober op
zondag 28 oktober 2018
gaat de klok om 03.00
uur een uur terug.

Wim Gutter en Johanna Karreman vieren op 29 oktober 2018 hun 60 jarig huwelijksjubileum.
Foto: OdB/De Andijker
huwelijksjubileum in onze geliefd
Andijk te kunnen vieren!”

Wij van de Andijker wensen het
echtpaar Gutter-Karreman nog

veel fijne jaren samen en in goede
gezondheid toe.

Ook de herenkolfvereniging heeft 2 Kampioenen!

Vorige week werden in ons
clubhuis de Klasse Kampioenschappen 2018 gehouden.

werd Peter met afstand kampioen
in z’n klasse.

Maandag
29 oktober
2018
Fietsenkeuring
op de vier
basisscholen.

In de superklasse startte Dirk
Spijker vanaf een gedeelde 4 de
plaats. Na de finale bleef Dirk op
die gedeelde 4 de plaats staan en
viel dus buiten de prijzen.

Na 4 dagen voorronden hadden
zich 6 leden van Onder Ons geplaatst voor de finale op zaterdag. In de 4 de klasse mochten
Cok van Es en Joop Sijmons een
gooi doen naar de titel.
Zij begonnen respectievelijk
als 5 de en 4 de aan de finale.
Beiden hadden niet hun beste
dag en eindigden dan ook als
nr. 5 en 4.
In de 3 de klasse had Ernst Franken een goede 3 de plaats bereikt
De winnaars met op de voorgrond Peter Schuitemaker en Bob de
Wilde. Foto aangeleverd
in de voorronde.
Hij speelde een prima finale partij en eindigde op een gedeelde 1
ste plaats. Na barrage moest
Ernst de eer laten aan z’n tegenstander. Met totaal 131 punten
heeft hij een heel goed toernooi
gekolfd.
In de 2 de klasse mocht Bob de
Wilde ook als derde geplaatste
aan de finale beginnen. Bob
speelde niet echt een toppartij,
maar als de tegenstanders ook
steken laten vallen, wordt je toch
kampioen. Met 128 punten werd

Bob winnaar van de 2 de klasse
en dus kampioen.
In de 1 ste klasse speelde Peter
Schuitemaker in zijn voorronde
een geweldige partij en ging ruim
aan kop. Nu is dit zeker geen garantie dat de overwinning binnen
is. In het kolven is een poedel
zomaar geslagen en ziet de stand
er ineens heel anders uit.
Peter deed ook in de finale wat
van hem werd verwacht. Met een
gedegen partij van 49 punten liet
hij de concurrentie achter zich.
Met een totaal van 156 punten

De beide kolfverenigingen kunnen
terug kijken op een zeer geslaagd
kampioenschap. In totaal hebben
zo’n 300 kolvers de afgelopen twee
weken hun partij kunnen kolven in
ons mooie clubhuis op een prima
verzorgde baan in een prettige entourage. Onze gastvrouw en gastheer hebben hun beste beentje
voorgezet en er mede voor gezorgd, dat dit een zeer geslaagd
toernooi is geworden.
Dank aan alle mensen, die hebben bijgedragen in de organisatie
van dit zeer goed verlopen Klasse
Kampioenschap 2018.
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Iedereen veilig over
straat met goede verlichting. Dit laatste is nu net
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Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
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De laatste column van Klaas Gorter
De columns van Klaas Gorter zijn nu allemaal
geplaatst en gelezen.
Wij danken de redactie van de Andijker, dat gedurende
heel wat jaren ruimte werd gegeven aan deze columns,
die getuigden van zijn geloof in Jezus Christus.
Zelfs ná zijn overlijden mocht hij er -postuum- mee doorgaan.
Dit laat het respect en de waardering zien,
die de redactie voor hem had en heeft.
			Jannie Gorter-Loonstra,
			
Nelie, Carla, Date en Irene Gorter

FAMILIEBERICHTEN
'Dankbaar voor de zegeningen,
die ze uit Gods hand ontvingen'
Wij feliciteren onze lieve ouders, groot- en overgrootouders

Wim en Johanna Gutter-Karreman
zij zijn 29 oktober 60 jaar getrouwd
Heel veel liefs een een mooie dag gewenst van
John en Marleen
Wim
Jelle
Yara
Door en Sjoerd
Jesper
Jente en Frank
Sierk en Carolien
Jorrit
Yvon en Harold
Christel Anna - Chay-Lynn
Romy
Sil
Annique
Dyon
Middenweg 25
1619 BM Andijk
Weer thuis uit het ziekenhuis wil ik iedereen bedanken
voor de vele bloemen en kaarten.
Je wordt er wel door gesterkt, maar het heeft zijn tijd nodig.
			

Veel liefs van Gré de Vries

Beste Andijkers,
ik ben Roy van der Ven en woonachtig in Andijk. Ik ben
vrijwilliger bij Wings of Change in Andijk. Ik begeleid daar
mensen met een beperking en stuur mensen aan. Nu ben ik
genomineerd voor De Vrijwilligersprijs 2018!
Ik zou het hartstikke leuk vinden als jullie op mij willen
stemmen. Via deze manier kan ik Wings of Change en Andijk een warm hart toedragen.
Het is eigenlijk heel makkelijk;
www.vrijwilligersprijsmedemblik.nl/stemmen
Daarna op mijn naam klikken.
Alvast super bedankt!

De Andijker
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Meal Deal

COLUMN (43)
Redactie: K. Gorter †
Verlangen
Heb jij ook een verlanglijstje?
‘Wat heb jij op je verlanglijstje
staan’, met je verjaardag, kerst
of een ander heugelijk feit zal
deze vraag regelmatig langs
komen. Maar we kunnen ook
verlangen naar het voorjaar,
gezondheid, een relatie en nog
zoveel meer. We staan er niet
altijd bij stil, maar ook God
kent verlangens. Nee, niet
naar materiële dingen, maar
Hij verlangt naar jou en mij.
Het spreekt voor zich dat
Gods verlangens altijd zuiver
zijn. Door de hele Bijbel heen
zien we Gods verlangen om
ons met Zich te verzoenen.
Verzoening is de kern van dit
verlangen. En Hij heeft er alles
aan gedaan om Zijn verzoening aan ons bekend te maken. Zo gebruikt God een
Paulus die ons dit zegt: “We
treden dus op als gezanten
van Christus. Het is God zelf
die door ons een oproep doet.
Voor Christus smeken wij u:
laat u met God verzoenen”
Paulus draagt Gods verlangen
verder de wereld in. En die
woorden raken ook ons vandaag en vragen ons om tot
verzoening met God te komen. Verzoening betekent dat
de vijandschap beëindigd is en
er een normale verhouding
zal zijn tussen mens en God.
In het Oude Testament waren
het de offers die verzoening
brachten en in het Nieuwe
Testament is het offer van Jezus Christus wat verzoening
brengt tussen God en ons.
Het offer van Christus herstelde de schade veroorzaakt
door ónze zonde. Hierdoor
ervaren we vrede met God.
Wat een geweldig nieuws.
Maar deze boodschap, dat er
een vredesverdrag gesloten is
op grond van het offer van
Christus Jezus, moet wel verder verteld worden. Dat is
Gods verlangen! Die Boodschap mogen we doorgeven.
“Het is God die door Christus
de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld
haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de
verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn
gezanten van Christus, God
doet door ons zijn oproep.
Namens Christus vragen wij:
laat u met God verzoenen” .
God heeft ons Zijn verzoening toevertrouwd. De verkondiging laat Hij aan ons
over. Hoe vervullen we die
taak? Het was Gods keuze om
ons met Zichzelf te verzoenen
door Jezus offer. Alleen hierdoor kan Hij onze zonde uitwissen. Nu zijn we voor God
niet langer vreemdelingen
meer, maar huisgenoten. Wát
een liefde en genade! Elk die
wil mag komen! Kom je ook?
(Fred IJzerman)
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Penne kip stroganoff
Geldig in week 43 (22 - 27 oktober)

Boer'n aardappels met rode
kool + een procureurlapje
Geldig in week 44 ( 29 oktober - 3november)

500 gram

€ 4,95

MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM
MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

Ron van den Broek

Winkelcentrum Beldershof 65b

Langs
de weg...

De Yucca Gloriosa van de familie Schenk bloeit voor het eerste in 25
jaar! Zelfs perkplanten bloeien nog op 20 oktober. Foto: PL/Andijker

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

Boeket versturen:

vanaf 15,- excl.
bezorgkosten, door
heel Nederland

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31
Ibislaan 18 Andijk

Wij bezorgen in heel Nederland.
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Westfriese taalquiz: ‘Praat je Moerstaal’

DE NOTARIS IS JARIG!
Persoonlijk hebben wij onze verjaardag al feestelijk gevierd, maar
nu gaat het om het 175-jarig
bestaan van onze beroepsorganisatie: de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie (KNB) en
dus trakteren wij.
EXTRA GRATIS INLOOP
3 november van 10-14 uur
Andijk + Benningbroek
U hoeft geen afspraak te maken. Wilt u informatie of heeft u een
vraag? U bent van harte welkom om ’n koppie. Voor kinderen is er
een kleurwedstrijd en begeleiding, dus neem ze gerust mee.
MUZIKALE PRIJSVRAAG
1. Welke band zong deze tekst?
I finally found the anwers to the questions that keep going
through my mind…
2. Noem de naam van de band en vul het missende woord in:
We’re just two lost souls, swimming in a ……
3. Noem de naam van de band en titel van het nummer die deze
tekst zong: So now i’m praying for the end of time……
4. Waar kent u ons kantoor van? Wij zijn benieuwd wat u van ons
kantoor vindt. We vernemen graag uw mening over onze dienstverlening en wat u verder van ons vindt en waarderen uw reactie.
MEEDOEN EN PRIJZEN
1E Prijs: waardebon € 100 te besteden in 2018 en 2019 bij ons
kantoor. U mag de bon ook aan iemand anders cadeau geven.
(1 x per vestiging)
2E Prijs: een taart t.w.v. € 30 bij een bakker naar uw keuze en een
powerbank (2 x per vestiging)
3E Prijs: een powerbank t.w.v. € 25 om supersnel uw mobiel op
te laden. (5 x per vestiging).
Voor de kinderen: kleur de taart zo mooi mogelijk in en win een
mooi cadeau. 3 x prijs in de leeftijdscategorieën t/m 6 jr./8-9 en 10+.
Mail uw antwoorden uiterlijk op 3/11 naar infoandijk@mantelovertoom.nl of infobenningbroek@mantelovertoom.nl (telefonisch, per
post of in de brievenbus mag ook). Gratis nieuwsbrief en downloaden kleurplaat: www.mantelovertoom.nl
GRATIS INLOOP: do 25/10 Andijk (0228-592224) alléén avond
19-21 u. Extra: zaterdag 3/11 Andijk én Benningbroek (0229-591264)
van 10-14 u.
Kijk voor overige informatie en inloopdagen op onze website.

Concert Westfries Mannenkoor
m.m.v. Sursum Corda

Zaterdag 27 oktober organiseert
het Westfries Mannenkoor een
concert en Sursum is uitgenodigd
om hieraan mee te werken! Het
Westfries Mannenkoor bestaat
sinds 1945 en is een begrip in
Noord Holland. Ze hebben een
groot en divers repertoire en zingen prachtig vierstemmig. Samen
en afwisselend met Sursum beloofd het een geweldige avond te

info@andijker.nl

worden! Voor Sursum is dit het
eerste concert onder leiding van
Andries de Haan. We zien u
graag de 27e!

Het concert is in de gereformeerde kerk van Andijk. De zaal gaat
open om 19.30 uur en het concert
start om 20.00 uur. De entree is
€12,50 en dat is in inclusief een
consumptie in de pauze.

Griepvaccinaties
HAP De Blokkendoos
Woensdag 7 november 2018 van 16.00 - 18.00 uur
De griepvaccinatie is voor mensen met een verhoogd risico.
Hiermee wordt bedoeld:
Patiënten met:
- Afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen
en longen (bv astma/COPD)
- Een chronische stoornis van de hartfunctie
- Suikerziekte (Diabetes Mellitus)
- Chronische nierafwijking (slechte nierfunctie)
- Recente beenmergtransplantatie
- HIV- besmetting
- Verstandelijk gehandicapten.
- Kinderen en adolescenten in de leeftijd van 6 maanden
tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken.
- Verminderde weerstand tegen infecties:
levercirrose, chemotherapie en/ of asplenie.
- Leeftijd van 60 jaar en ouder.
N.B. Vaccinatie op eigen verzoek, dus zonder medische noodzaak,
wordt gegeven tegen betaling van de vaccinatiekosten. (van tevoren aangeven, zodat extra vaccins besteld kunnen worden)

Judith Berkhout
Spanning of spannend?
Het is een roerige tijd binnen
het gemeentehuis. Er staan allerlei grote projecten op stapel
voor de komende raadvergadering op 1 november waarbij de
Raad een belangrijke rol heeft.
Wij als BAMM kunnen echt
iets betekenen binnen de gemeente! Of u dit goed vind?
Ja, daar hopen wij natuurlijk
wel op. Afgelopen donderdag
tijdens de meningsvormende
commissievergadering werd er
over miljoenen gesproken. Lastige dilemma’s komen voorbij
en de keuze is echt niet makkelijk voor ons. Volgt u dit al live
mee? Zo nee, dan zou ik u willen uitdagen om er wat meer in
te verdiepen. Via de site van
gemeente Medemblik; raad en
bestuur; live meekijken. Het is
zeer interessant hoe alle partijen staan tegenover de bouw
van een nieuw zwembad in
Wervershoof, een dorpshuis
met allerlei randvoorwaarden
in Abbekerk en nieuwe schoolgebouwen of renovatie. Ja en
wat is wijsheid hierin. Wij als
BAMM willen natuurlijk ook
een goede keus maken waarbij
we goed willen kijken naar wat
de wensen van de inwoners zijn
binnen de kernen. Laten we
voorop stellen dat er heel veel
mooie initiatieven zijn en worden bedacht. Natuurlijk komt
hier ook het stuk belang bij kijken. Wie zijn belang is het om
een project door te laten gaan.
Ik vind het belangrijk om daarbij goed te kijken naar wat de
hele gemeente Medemblik nodig heeft en niet smijten met
geld, maar een goede bewuste
en doordachte keuze te maken.
Ten slotte nog even terug naar
de vorige column. U weet vast
dat er veel partijen met ons
eens zijn dat de verspreiding
beter en anders moet van de
Medemblikker. Nu wordt er
een beroep op u gedaan als inwoner. Heeft u wat vrije tijd
over en vind u het leuk om mee
te helpen dit op te lossen. Dan
kunt u zich aanmelden via: verspreiding@rodi.nl of bellen
naar 0226-301020. Daarnaast
word ervoor gezorgd dat er op
meerdere plekken binnen de
gemeente de Medemblikker afgehaald kan worden, voor Andijk is dit in ieder geval de
Primera. Er wordt aan gewerkt
in ieder geval. Wij doen ons uiterste best om punten mee te
nemen en er actie in te ondernemen. Veel kijkplezier op 1
november.
Groet,
Judith Berkhout
BAMM
bamm@ziggo.nl

Sjaak, Peter en Harm. Foto aangeleverd
Zaterdag 3 november organiseert
Cultura Plus een avondvullend
programma in de vorm van een
“Westfriese Avond” met quiz en
muziek in Cultura Andijk
Cultura Plus is een initiatief vanuit het bestuur van Cultura om
Cultuur een bredere vorm en inhoud te geven, vormen die jong
en oud aanspreken Westfriese
taalquiz: ‘Praat je Moerstaal’
Een heerlijk avondje Westfries
vermaak, waar een ieder actief
aan deelneemt. De quiz gaat uitsluitend over ons Westfriese dialect. Er hoeft niet te worden geschreven en er wordt gespeeld in
teams, waarvan de leden bij elkaar aan tafel zitten en op de
avond zelf samengesteld worden.
Aan het einde van de quiz is er
één winnend team. Tussen de
onderdelen door wordt (met pianobegeleiding) gezamenlijk een
aantal Westfriese liedjes gezongen, waarvan de teksten groot in
beeld worden gebracht.
Veel van ons mooie Westfriese
dialect is al verloren gegaan en
zal uiteindelijk steeds meer ver-

dwijnen. Wie echter het Westfries van zijn ouders heeft meegekregen, zal ongetwijfeld in het
voordeel zijn en heel vaak de
‘Oh-ja-beleving’ ervaren. Veel
vragen hebben meerkeuze antwoorden (A, B, C), waarbij dus
ook het gokelement aanwezig is.
Misschien lijkt het moeilijk, maar
het gaat bovenal om de lol en de
(Westfriese) gezelligheid.
De quiz kent de volgende onderdelen: 1. Woordkennis. 2. Bijnamen van Westfriese plaatsen.
3. Spreuken en gezegdes.
4. Woord invoegen. 5. Werkwoord vervoegen. 6. Herkomst
van woorden. 7. Vertalen.
Alle gestelde vragen worden op
een groot scherm in beeld gebracht.
De quiz wordt gepresenteerd
door Sjaak Steltenpool, Peter
Swart en Harm Steltenpool.
Aanvang: 20.00uur en de Entree
is € 5,=, inclusief kopje koffie of
thee. Reserveren kan op CulturaPlus2.0@gmail.com onder vermelding van uw naam en het
aantal personen.

OP ZOEK NAAR
EEN NIEUWE KAPSTER?
Knippen in de kapsalon aan huis,
of maak een afspraak voor bij u thuis.
Bel dan nu voor een afspraak
of meer info naar: 06 1173 8860
PK Hair and Make-up
Gebedstraining in Andijk door Herman Boon

Gebed is de sleutel voor verandering! Kijk maar naar de eerste gemeente in het Bijbelboek Handelingen. Ze hadden niets totdat ze
gingen bidden.
Gods Geest kwam en de wereld
om hen heen veranderde. De
thema’s die oa aan de orde komen
zijn; Het belang van het gebed,
hoe kun je bidden, er is strijd
rond het gebed.
Wil jij ook een geestelijke verandering en opleving in je eigen
(gebeds)leven? Kom dan naar de
gebedstraining onder leiding van
Herman Boon.
Vrijdagavond 9 november om 20
uur is de start met een vervolg op

zaterdag 10 november van 10 tot
16.30 in de Gereformeerde kerk
in Andijk aan de Middenweg 4 in
Andijk.
Deelname is 10 euro per persoon,
voor de zaterdag lunch vragen we
2 euro extra. Gebed kent geen
muren, vandaar dit interkerkelijk
initiatief door Feiko Mantel,
Daan Hauwert en Edwin Winter
ism Herman Boon.
Zij hebben het verlangen naar
een Geestelijke opleving in West
Friesland, gebed is daar oa een
perfect middel voor.
Opgave en aanvullende info via
daanhauwert@msn.com of bel
met 06-38337146.
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Nieuw bedrijf in Andijk: Ledschermbus.nl

Vanaf 3 september is Andijk een
uniek bedrijf rijker! Ledschermbus.nl houdt zich namelijk bezig
met de verhuur van prachtige en
unieke oldtimer voertuigen met
mobiele (LED) schermen .
Het bedrijf beschikt op dit moment over 2 voertuigen. De eerste
is een Volkswagen T2 pick up uit
1976. Achterop de bak is een
groot ledscherm gemonteerd van
2,5 x 1,5 meter en heeft een
hoogte van 3 meter vanaf de
grond. Het 2e voertuig is een
Piaggio APE P501 uit 1981 (tuktuk) . Hierop staan 2 grote tv
schermen van 165 cm tegenover
elkaar, zodat van 2 kanten op de
schermen gekeken kan worden.

Voor alle feesten en events
De voertuigen zijn ware eyecatchers en voor eigenlijk alle soorten feesten en evenementen inzetbaar. Of het nu gaat om een
festival, bedrijfspresentatie, productlancering, bruiloft, opening,
jubileum of feest, je kan echt letterlijk alle kanten op.
Rick Veldhuizen, eigenaar: “ Via
een laptop kan eigenlijk alle content eenvoudig op de schermen
worden afgespeeld. Dit kan een
powerpoint presentatie zijn,
maar ook een film, video, live
stream en ga zo maar door. Ook
kunnen wij rijdend reclame maken voor een productpresentatie
of actie door geheel Nederland,

De Tuk-Tuk en de Volkswagen T2 zijn beide voorzien van een LED scherm. Foto: aangeleverd.
De VW bus heeft een eigen een outdoor- of indoorbioscoop.
stroomaggregaat. ” Voor decem- Het opblaasbare scherm heeft
ber staat een grote wijziging op een omtrek van 8x6 meter , het
stapel. Veldhuizen: “ vanaf eind doek zelf is 6x4 meter. Zo kun je
november zal de VW bus een een prachtige bioscoop op je
hagelnieuw Led scherm krijgen. sportclub, sporthal, maar ook op
Deze wordt 3x2 meter, in hoogte je buurtfeest, park of strand neerverstelbaar en draaibaar. Het zetten, maar ook zeer geschikt
scherm zelf is er een met de voor een bedrijfspresentatie in
H O V E N I E R S B E D R I J F
nieuwste technieken, dus glasheleen hoge hal.
der beeld en hoge lichtopbrengst.
Zo zijn we helemaal klaar voor de Nieuwe tuktuk
toekomst en hebben wij oud met In de winter zal gewerkt gaan
nieuw verenigd op de ledscherm- worden aan een 2e Piaggio tuktuk. Deze wordt momenteel gebus.”
Maarten,
restaureerd. Veldhuizen: “Hierop
kun je van het logo
rechtsboven
een advertentie
zullen
we enkele
modulesmaken
gaan
Outdoorbioscoop:
bouwen zodat we multifunctioOok beschikt ledschermbus.nl
Volgende tekst mag erin,
neel nummer
inzetbaar zijn. De modules
sinds kort over een groot
scherm
-website
en mobiele
-een ster of zoiets
met daarin
het nummer
243 worden
kunnen
op beide
tuktuks
met beamer voor bijvoorbeeld
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Zondag
-Tuin aanleggen of restylen?
Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr
Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

Zondag

Leny & Louis
20 aug

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

.HUPLV

Maandag

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

07 okt
Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
Dat
kan
in Sarto
08
sep
10
Leny
& Louis
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
natuurlijk!
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Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

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

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Totaal onderhoud
Tuin aanleggen of restylen?
voor uw personen
Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!
en bedrijfsauto’s
op ál onze omvormers!

Gratis wifi kit

maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222
www.garagejong.nl

OPEN DAG
Ledschermbus houdt op vrijdag 26 oktober een open dag.
U bent van harte welkom op
Industrieweg 1f in Andijk van
15 tot 19 uur om met ons en
onze voertuigen kennis te komen maken. Meer informatie:
www.ledschermbus.nl

(AC DC tribute band)

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Verkoop
Het bedrijf zal ook met de verkoop van vaste led schermen
gaan starten met een merk wat
zich reeds heeft bewezen in de
Led industrie. Denk hierbij aan
uw eigen ledscherm op uw gevel
of binnen in de showroom. Alle
soorten en maten zijn bespreekbaar.

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

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van

•

•

ingezet. Binnenkort komt er een
mooi houten “champagnebar” bij
met ledverlichting voor en warme uitstraling. Prachtig bij een
opening, bruiloft of jubileum bijvoorbeeld bij de entree.”
De winter wordt ook gebruikt
voor de bouw van een “icebar”
achterop de tuktuk. Een grote lading ijs met daarin bijvoorbeeld
koude biertjes, luxe drankjes etc. .
Natuurlijk ook met ledverlichting
voor een mooie uitstraling als het
donker is.
Verhuur van ledschermen op
trailers zal door ledschermbus.nl
ook worden aangeboden, deze
zijn veelal voor sport evenementen en grotere festivals inzetbaar,
naast het podium bijvoorbeeld.

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

Ondernemen in Andijk!
2018 - week 43
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Therapie op maat

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering

Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Accu’s

Garage

Administratie

Trekkers en werktuigen

Hovenier

Autoschade
Autoschade

Tuinproducten

Juwelier / Optiek

Bloemen

UW!

NIE

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.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

Verhuizen

Kantoormeubelen

Vishandel

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Kindercoaching

Voetreflexologie

Oefentherapie
Nieuwe
webshop met alles
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
het gebied
van fietsen.
Tel:op
0625116916
• koopmanoefentherapie.nl
Podologie prijzen,
Aantrekkelijke
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
snel en gemakkelijk!
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.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

Glas- en behangwerk
!SchilderW
FIETSWERELD
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 WervershoofIEU
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
N
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl
CADEAUBON
Fysiotherapie
Schoonmaakservice

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

Hoogendoorn
• 06 217 08 248
Nieuwe Schoonmaakservice
webshop met alles
op het gebied
Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Husqvarna
Gazonmaaiers
v.a. € 339,-

Zonwering

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!

Husqvarna
Riders
v.a. € 2939,-

20

André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:5

Adv_Praktijk Andijk.indd 1
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Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Dorcaswinkel zoekt spullen voor
de winkel.Geen heel grote dingen.
Bel voor een afspraak en we halen
het op donderdag op als u het zelf
niet kunt brengen. 0228595900.
Garageverkoop
zaterdag 27 oktober,
Hornpad 2, 10 tot 1400 uur.

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft!
www.ijsselhof.eu of bel 591926.
Ons IJsselhof team ontvangt u
graag.
Te Koop:
Yamaha piano, type YUX. Zwart
glanzend + bankje.
06 5367 1857

Fysio-WFO nieuws.

Up to date voor de diabeet (type 2)

In ons maandelijks ‘kwaliteitsoverleg’ bespreken we altijd een
onderwerp om onze expertise
binnen het vak fysiotherapie te
verhogen. Een onderwerp dat op
dit moment erg in de schijnwerpers staat is ‘gezonde voeding’ en
dat geldt dan vooral in dit geval
voor mensen met diabetes type 2.
Wellicht heeft u er al wat van gevolgd via het programma op npo
2 ‘dokters van morgen’.

Fysiotherapeuten zijn specialisten op het gebied van bewegen
maar worden ook steeds meer
adviseurs in het volgen van een
goede leefstijl. Om een goed advies naar patiënten te kunnen
overbrengen moet je uiteraard
ook zelf op de hoogte zijn van alles wat er speelt met betrekking
tot de behandeling van diabetes
type 2 en moet je ook goed weten
naar wie je patiënten voor welk
advies het beste kunt doorsturen.
Met die gedachte in het achterhoofd hebben we voor ons overleg de diëtiste Karina Schenk uitgenodigd. Zij heeft een praktijk
in Andijk en in Purmerend en is
in dietistenland een pionier en

een specialiste op het gebied van
diabetes type 2. In een deskundige presentatie zijn ook wij als fysiotherapeuten weer een hoop
wijzer geworden en daardoor ook
voor u weer een stapje dichterbij
een goede benadering van uw
klacht gekomen. Ons doel daarbij
is natuurlijk ook om alles in een
goede samenwerking te doen met
huisarts en praktijkondersteuner.
Deze samenwerkingsverbanden
gelden uiteraard voor veel meer
klachten en hebben als doel u als
patiënt zo goed mogelijk te helpen. Als u bij ons start met bewegen in een van onze groepen dan
wordt u professioneel begeleid: u
krijgt een programma dat bij u
past en de aandacht die nodig is
om de oefeningen goed uit te
voeren. U kunt uw conditie dus
verantwoord verbeteren.
Bent u benieuwd of enthousiast
geworden, laat u dan voorlichten
door een van onze therapeuten.
Zij helpen u graag deskundig op
weg naar een gezonde leefstijl.

Wist u dat...
... er af en toe een zwarte BMW
en een Zwarte VW Golf vol gas
over de Dijkweg scheuren?
... als je ze maant rustiger te
rijden je dan een dikke middelvinger krijgt?
... Ron Karreman vanaf as.
vrijdag ook 50+er is?
... de Dorcaswinkel op donderdag spullen bij u ophaalt?
… er op woensdag 7 november
Griepvaccinaties worden
gegeven in huisartsenpraktijk
De Blokkendoos?

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

Fysio-wfo, Europasingel 118
Wervershoof 0228-582270
www.fysio-wfo.nl

Vrouwen van Nu Andijk West
17 oktober in Cultura en het lijkt
buiten en binnen nog wel zomer
al hoewel er op de uitnodiging
staat: “we gaan terug in de tijd”.
Hoezo? Het gelegenheidsduo had
al snel een idee voor een avondje
vermaak. Als bestuur is dat prettig, dan hoeven we niet zoveel te
doen.
Deze dames heetten ons welkom
met eigen gemaakt gebak bij de
koffie/thee. Een lekkere verrassing. In dit geval staan de tafels in
een rij en ieder die binnen komt
schuift aan. Zit je ook weer eens
bij een ander en het lijkt erop dat
we onze meegebracht schaar en
lijm moeten gaan gebruiken. Een
korte uitleg en voorbeeld bij de
drie-luik die we gaan maken.
Vroeger zag je ze wel eens voor
de planten staan. Dit wordt een
kinderkamer formaat. Ziet er gezellig uit als de pakketjes uitgedeeld worden. Drie verschillende
soorten om 3D mee te gaan verwerken. De basis van het drieluik
beplak je met een achtergrond en
bevestig je met een lintje aan elkaar. Voor of achter een strikje,
dat mag je zelf bepalen.
De rest van alle afbeeldingen mag
je naar eigen inzicht op de basis
verwerken, met het materieel wat

Foto aangeleverd
in je pakketje zit. Hier en daar
wat hulp van Chris of Paula. Zo
krijgt een ieder, die toch dezelfde
basis heeft, weer een andere uitstraling. Leuk om te doen en
weinig tijd om even te pauzeren,
al wordt er tussendoor heel wat
bijgepraat. Het is inspannender
om een en ander uit te drukken/
knippen en met een klein plakkertje (3D) te verwerken.
Enkele snelle dames hebben nog
tijd om te beginnen met een egeltje vouwen uit een meegebracht
pocketboekje. Wederom een secuur werkje maar wel grappig.
Voor we het weten is de avond al
weer voorbij en kijken we terug
op een leuke avond.

Onze klanten
beoordelen ons met

50%

9,2

NU 50% OP EEN ONDERHOUDSBEURT! Nú vanaf € 22,50
KORTING
OOK VOOR VAKKUNDIG ONDERHOUD EN REPARATIES

ZORGELOOS OP PAD!
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 ﬁetsenstunt.nl
etsenstunt

Ledenvergadering
Gymvereniging VVW

maar ook met veel steun van
onze leden en vrijwilligers.

Onze voorzitter opent de vergadering met het nieuws dat we
exact 60 jaar bestaan. Hij heet alle
mensen van harte welkom en het
is leuk om nieuwe gezichten te
zien. Gezamenlijk nemen we het
bestuurlijk jaarverslag door. Een
bewogen jaar met het vertrek van
trainsters, een gehackte website

Dan zijn de financiën het volgende agendapunt. Minder opbrengsten door de gestopte lessen maar ook minder trainerskosten wat per saldo voor een
positief resultaat zorgt. Ook opvallend is het succes van de kledingactie en de grote clubactie
van het afgelopen jaar. Chapeau

voor iedereen die hieraan heeft
bijgedragen. Ook mocht de verenging 2 maal van tankstation
Peut koper een bijdrage ontvangen en hebben we de wedstrijden
met een positief resultaat kunnen
organiseren. Niels geeft onze
penningmeester Marjo een welverdiend compliment voor de
juistheid, volledigheid en uitleg
van onze cijfers. Tijdens de rondvraag werd gevraagd naar de mo-

gelijke verhuizing van de Dars.
Het bestuur heeft hier geen informatie over. Daarnaast is kort van
gedachten gewisseld over selectie
turnen. Het bestuur blijft actief
op zoek naar een trainer.
Verder bracht Cor het idee in om
kleuren turnen te introduceren
binnen de vereniging. Door dit
systeem wordt op een positieve
en heldere manier de motorische

ontwikkeling van ieder kind gestimuleerd en gemonitord. Als
laatste sprak de voorzitter een
woord van dank uit voor de inzet
afgelopen jaren van Jeroen van
Velzen die zijn bestuursfunctie
heeft neergelegd.
Al met al een prettige vergadering met positieve energie en een
gezonde begroting voor seizoen
2018-2019.

2018 - week 43

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
Zaterdag 27 oktober 19.00
uur: viering Allerheiligen
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: pastor J. van
Dril. De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Vrijdag 2 november 19.30 uur:
Allerzielen. Gedachtenisviering
met Gemengd koor; voorgangers:
leden
van
de
Avondwakegroep. Welkom in de
vieringen.
*Vrijdag a.s. is er in Sarto een
avond voor alle vrijwilligers als
dank voor hun inzet voor onze
parochie.
*Komend weekend is niet alleen
de Herfstvakantie, maar ook de
zomertijd weer ten einde.
Vergeet u niet de klok 1 uur terug
te zetten?

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
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Jolien Harders
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Collecte Brandwonden Stichting

In de week van 7 tot en met 13
oktober collecteerden in heel Nederland meer dan 50.000 vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting. Ook in
Andijk gingen de collectanten
langs de deuren. En met succes!
Gezamenlijk werd een bedrag
van €1488,38 opgehaald. De opbrengsten van de collecte stelt de
Brandwonden Stichting in staat
om haar werk voor mensen met
brandwonden voort te zetten.
Namens de plaatselijke collecteorganisator dankt de Brandwonden
Stichting alle collectanten en gulle
gevers in Andijk voor hun bijdrage.

0228 - 59 36 05
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Kerkdiensten, zondag 28 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, bed. Heilige doop, m.m.v. Sound of Praise
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Woensdag 31 oktober
10.30 uur ds. M. Joosse t.b.v. evangelisatie
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Vlootaalmoezenier George Martens uit Den Helder
Organist: Wim Broer
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur Cees Hanemaayer
R.K. Kerk zaterdag 27 oktober
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd Koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet v.d. Lugt
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Geert Balder

info@andijker.nl
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

OKTOBER

Vrijdag 26 oktober
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
• Op de koffie 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
• Spirituele wellness beurs in Sarto van 12.00 tot 17.00 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
• Korenfestival met Andijker Havenkoor bij Grootslaghoreca vanaf
Oud papier Zaterdag 3-11, 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
13.00 uur.
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Schouten optiek en glaucoom Padelclinic vindt eindelijk plaats!

Foto aangeleverd
Woensdag 17 oktober heeft Chris
van Schouten Optiek uit Wervershoof een scholing bijgewoond over glaucoom. Binnen de
optometrie is dit zeer bekend. De
training werd gegeven door dr.
Soerjoesing, glaucoom-specialist
van het Noord-West Ziekenhuisgroep. Mede door deze cursus
kunnen wij een goede diagnose
stellen en doorverwijzen naar de
oogarts.
Glaucoom is een ziekte van het
oog waarbij schade aan de ze-

nuwvezels en de oogzenuw ontstaat. Dit leidt uiteindelijk tot
uitval van het gezichtsveld. Door
aantasting van de oogzenuw ontstaat er vermindering van het gezichtsveld. Dit kan uiteindelijk
tot kokerzien en zelfs tot blindheid leiden. Schade aan de oogzenuw kan niet meer worden hersteld. Het is dus erg belangrijk
om glaucoom al in een vroeg stadium te herkennen. Wanneer
glaucoom tijdig wordt opgespoord, kan een goede behandeling verdere aantasting van de
oogzenuw beperken of zelfs stoppen. Meestal treedt glaucoom op
in beide ogen. Het kan echter wel
zo zijn dat het ene oog al veel
meer aangedaan is dan het andere oog.
De 3 kenmerken van glaucoom:
=verhoogde oogdruk
=beschadiging van de oogzenuw
=beperking of uitval van het gezichtsveld (omgeving, blikveld)
Voor controle en/of meer informatie ben je natuurlijk altijd welkom in onze winkel.
Schouten Optiek, De Hoek 1
Wervershoof

Biljartvereniging De Vlieringboys
In deze biljartmiddag was er
maar één die de boventoon voerde m.a.w. dit was C.J. Verhoogt,
die vrij constant speelde en wist
dan ook de meeste partijen in
winst om te zetten. Dit was voor
mijn sportvriend Verhoogt dus
een aangename biljartmiddag,
mooi toch Cees.

wel factoren die in biljartsport
thuis horen, de enige winst was
de partij driebanden en toen
was de koek op. Einduitslag C.J.
Verhoogt 8 punten en G.P. Grent
3 punten. De slotzin is: “Lach
eerst om jezelf, voordat anderen
het kunnen.”
Adios Biljartos

G.P. Grent had vrouwe Fortuna
op alle fronten tegen d.w.z.net
mis, net achterom, maar dit zijn

Sportgroeten van
G.P. Grent
Aflevering 1176

Voorleeswedstrijd
2018 op de Piramide
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
• Om
KVG,
gezellige
20.00 uur,
deMoonliners,
Kinderboekenweek
opkerst-muziek
gepaste wijzeavond,
af te sluiten
wasSarto
er op
de Piramide de Voorleeswedstrijd.
Woensdag 19OBS
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van zware
Nu West,
na de
deuiteindelijke
gezamenlijkewinnaar
maaltijdaanwijzen!
treden voor
is Dominique
Verschuur
geworden.
Zij
las
voor
uit
“Harry
Potter
en
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de
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voorleZondag 23 december
zen
tegen andere schoolkampioenen
een bibliotheek
• Prijsklaverjassen,
Dorpshuis Sarto,in
aanvang
14.00 uurin onze regio.
Dinsdag 25 december
• Club Jazz & Pop, Cultura
Woensdag 26 december
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Schuif ook aan tafel bij
Breek de Week!
Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van
harte welkom op donderdag 8 November 2018. De
maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van een lekker drie gangen menu. U bent vanaf 17.30 uur welkom en rond
18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 6. U kunt
zich opgeven vanaf maandag 22 oktober via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter (tel.
592594) of Sjanni de Vries ( tel 720179)
Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!
Gerda Gorter, Sjanni de Vries, Clementine Bultsma,
Annet Kwantes en Jacquelien Vriend

ANDIJK
Thema's:

Wat is gebed?
Het belang van gebd!
Bidden hoe doe je dat?
Er is strijd rond gebed!

Zondag 28 oktober: 1e MTB Vooroevertocht seizoen 2018-2019
De Stichting Wielerevenementen WestFriesland organiseert zondag 28 oktober
de eerste MTB Vooroevertocht van het
seizoen. Gezien het mooie weer van de afgelopen weken heeft de organisatie deze
keer de kans een parcours uit te zetten
waarbij geasfalteerde paden zoveel mogelijk worden vermeden.
Het parcours
Vanaf de start tussen 09:00 en 09:30 uur bij
de kantine van VVW vertrekken de deelnemers over de Kagerbos richting Andijk. Ze
rijden richting de jachthaven van Andijk en
vervolgens om Proefpolder heen, dan rijden ze over het strandje bij de Koopmanspolder richting de kom. Het parcours vervolgt over de dijk achter Onderdijk langs
richting het Nesbos. Ter hoogte van
Strandpaviljoen De Zoete Zee keren de
deelnemers, waarna zij langs de koek en
zopie met krentenbollen van Bakker Swart
uit Wervershoof komen. De deelnemers
rijden vervolgens achter De Vliet langs in
de richting van VVW om daar te finishen
voor de ronde van 28 kilometer of om het
parcours nogmaals af te leggen en daarmee
in totaal 56 kilometer te fietsen.
N-H MTB-tochten
Stichting Wielerevenementen West-Friesland werkt samen met MTB Noord-Holland. MTB Noord-Holland organiseert dit
seizoen 15 MTB-tochten. Een deelnemer
die stempels voor deelname aan minimaal
6 van deze tochten op zijn/haar stempelverzamelkaart heeft staan maakt kans op

Opgave via; daanhauwert@msn.com.
Deelname €10,-

Datum:
vr. 9 en
za. 10
nov.

Waar;
Geref. Kerk, Middenweg 4 Andijk
Wanneer;
vrijdagavond 9 en
zaterdag 10 november
Wie;
Een interkerkelijk initiatief door
Feiko Mantel, Daan Hauwert en
Edwin Winter i.s.m. Herman Boon

een Storm-Nalu strandbike. Na de laatste
tocht op 10 februari 2019 wordt de gelukkige uit de ingeleverde stempelkaarten getrokken.
Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroevertocht kan
op 28 oktober vanaf 08:30 uur bij de (tijdelijke) kantine van VVW, Theo Koomenlaan 7 te Wervershoof. De start is vanaf
deze locatie tussen 09:00 en 09:30 uur.
Denkt u aan het terugzetten van de klok
in de nacht van zaterdag 27 op zondag
28 oktober?
De inschrijfkosten zijn voor iedereen 6
euro, het verzoek van de organisatie is om
zoveel mogelijk gepast te betalen.
Let op: een valhelm is verplicht bij deelname aan de toertocht. Niet NTFU-leden
zijn niet verzekerd voor schade, zij kunnen
vooraf via de website van de NTFU een
dagverzekering afsluiten.
Meer informatie: www.mtbwervershoof.nl
of op Facebookpagina ‘MTB Wervershoof ’.

Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Kermis Andijk. De jeugd en ook de ouderen mochten weer genieten van een prachtige
kermis. Wij van de Andijker hebben weer een serie foto’s gemaakt, een selectie van deze
zullen wij met de kermis van 2019 publiceren.
Heeft u zelf nog een leuke foto? Deze kunt u mailen naar: p.ligthart@andijker.nl

