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GRATIS INLOOP: 10-14 uur
Zaterdag 3 november

Andijk en Benningbroek

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 be-

Westfriese taalquiz: ‘Praat je Moerstaal’

Sjaak, Peter en Harm. Foto aangeleverd

stuur van Cultura om Cultuur een bredere vorm en 
inhoud te geven, vormen die jong en oud aanspre-
ken 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 tek-
sten groot in beeld worden gebracht.

Veel van ons mooie Westfriese dialect is al verloren 
gegaan en zal uiteindelijk steeds meer verdwijnen. 
Wie echter het Westfries van zijn ouders heeft mee-
gekregen, 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.  Woord-
kennis. 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 Stelten-
pool, Peter Swart en Harm Steltenpool.

Aanvang: 20.00uur en de Entree is € 5,=, inclusief 
kopje koffie of thee. Reserveren kan op Cultu-
raPlus2.0@gmail.com onder vermelding van uw 
naam en het aantal personen.

Aanstaande zaterdag 3 novem-
ber om 20.00 uur is het zover! 
In het altijd gezellige Dorpshuis 
Centrum aan de Sportlaan wordt 
de gemeenschapsveiling weer 
gehouden. 
Na een succesvolle 2016 editie 
met een topopbrengst wederom 
op de zaterdag.
Veel vrijwilligers, het bestuur en 
leden van aangesloten verenigin-
gen hebben veel werk verzet en 
mede door hen, de inwoners van 
Andijk en vele bedrijven hebben 
we ook dit keer een fantastisch 
aanbod van goederen en uitjes 
om te veilen.

Prachtige catalogus
Dit is allemaal terug te vinden in 
de veilingcatalogus welke afge-
lopen weekend huis aan huis 
is bezorgd. Ook staat er een 
link naar de catalogus op onze 
Facebookpagina en op de website 
van het Dorpshuis Centrum en 
Sporting Andijk. Het is een vei-
ling voor jong en oud en voor 
het hele gezin. We starten dan 
ook met 38 kavels voor de jong-
sten onder ons en daarna volgen 
nog ruim 600 kavels. Tegen half 

1 hopen wij dan dat we weer 
een fantastisch bedrag hebben 
bereikt wat uiteraard verdeeld 
wordt over de vele verenigingen, 
comités en stichtingen welke 
Andijk rijk is. 

Onze spreekstalmeesters zijn dit 
keer Richard de Beer (bekend 
van vele veilingen in onze omge-
ving) die wordt bijgestaan door 
Rolf Keur die in 2016 zijn eer-
ste veiling als afslager goed heeft 

doorstaan.

Veel diversiteit in aanbod
Onder de te veilen goede-
ren bevinden zich fantastische 
kavels. Van een heerlijke taart, 

worst, kaas of oliebol tot een 
verrassingsmand, van een vaar-
tocht met een schuit in de omge-
ving tot een rondleiding in het 
Rijksmuseum. Van voetballen in 
een gelegenheidselftal tot een 
geheel verzorgde voetbalreis naar 
Engeland voor de voetbalwed-
strijd Newcastle–Fulham! 

Verenigingsleven in Andijk
Het zou heel mooi zijn wanneer 
we de recordopbrengst van 2016 
weer kunnen evenaren en mis-
schien zelfs overtreffen. Hiermee 
kunnen we het verenigingsleven 
van Andijk weer van een finan-
ciële impuls voorzien, wat het 
welzijn in ons dorp Andijk weer 
ten goede komt.

Kom daarom a.s. zaterdagavond 
naar Dorpshuis Centrum, we 
heten u allen van harte welkom. 
Om 19.30 uur gaat de zaal open 
en wordt u ontvangen onder het 
genot van een gratis kop koffie 
of thee.

Ruim 600 kavels wachten op koper

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Het bestuur van Veiling Dorpshuis heet u van harte welkom op de veiling. Foto: KD/De Andijker

70% KORTING OP ALLES
OPHEFFINGSUITVERKOOP!

LAATSTE WEEK
TUINPLANTEN 50% KORTING



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

Kerkdiensten, zondag 4 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat,  “Woorden en daden”, m.m.v. Sursum Corda
19.00 uur Robin van der Maaten, “Geloof”, m.m.v. Living Proof
Woensdag 7 november
19.30 uur Carola Veldhuizen, dankstond voor gewas en arbeid

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Woensdag 31 oktober
19.30 uur  ds. M. Joosse t.b.v. evangelisatie
Zondag 4 november
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  leesdienst
Woensdag 7 november (Dankdag)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp

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

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Vrijdag 2 november
19.30 uur Gedachtenisviering, Avondwakegroep, Gem. koor
Zondag 4 november
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Feike ter Velde

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

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

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

Vrijdag 2 november 19.30 uur: 
Allerzielen. Gedachtenisviering 
met Gemengd koor; voorgangers: 
leden van de Avondwakegroep.
De collecte is voor bestrijding 
van alle onkosten. Dank daar-
voor.
*Na afloop is er gelegenheid om 
grafkaarsen à € 1.-- te  kopen.
Zondag 4 november 10.00 uur:
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Beminnen”.
De collecte is voor onze parochie. 
Dank daarvoor.  Welkom in de 
viering en bij het koffiedrinken.
*In de Allerzielenviering geden-
ken wij alle overledenen en staan 
wij stil bij hen, die het afgelopen 
jaar zijn heengegaan t.w.: Gerrit 
van der Meer, Jo Kok-Laan, Jetske 
van Schaik-van der Hoorn, Willem 
Meester, Theo Tiet, Hans Sijm en 
Anneke Volkert-Kloos.
Wij leven mee met de nabestaan-
den. 

Wat je ook doet en wat voor 
sport je ook doet, je hebt nu 
eenmaal met voor en tegen-
spoed te maken of je dat wel 
of niet wil accepteren. Dat 
blijft altijd bestaan en daar 
dien je wel degelijk rekening 
mee te houden en als je dat 
doet dan weet je hoe het 
leven in elkaar zit.
Sportvriend C.J. Verhoogt 
kwam tot een redelijke partij 
en toen was het gedaan me 
de overige partijen, het zij 
zo. Ook G.P. Grent kon niet 
imponeren, maar wist met 
krabben en bijten twee par-
tijen binnen te halen. C.J. ver-
hoogt 3 punten en G.P. Grent 
6 punten en dat was dan de 
balans van deze biljartmid-
dag. De slotzin is: “Winnaars 
hebben een plan, verliezers 
een excuus.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1177

Biljartvereniging 
De Vlieringboys
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Dag Wout.
Dag lieve vriend. Rust zacht.

André, Jacqueline, Bonnie, Roos, Floor en Mandy

14-11-1968                                               14-11-2018
14 november zijn onze ouders

Sjaak en Mart Bakker-Kuin
50 jaar getrouwd!

Alvast van harte gefeliciteerd!!
Ron, Marianne, Koen, Tom

Frank, Astrid, Robin, Anouk en Bo

Wilt u ze ook feliciteren?
Adres: Bonstraat 29, 1693 BT Wervershoof

De tijd heelt niet de wonden,
‘t verzacht alleen de pijn.
Zonder jou zal er een enorme leegte zijn.

Na een kortstondig ziekbed is mijn lieve vader en 
schoonvader van ons heengegaan

Willem Silver
Andijk, 21 juni 1943 Almelo, 23 oktober 2018

Kimberley en Jeroen

Correspondentieadres:
J.B. Berninklaan 9
7602 VJ Almelo

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Jouw leven was goed totdat het motorongeluk  
een einde maakte aan de door jou zo gekoesterde  

onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
Wat bleef was je humor en de liefde  

voor de mensen om je heen.

We zijn heel verdrietig maar ook heel trots hoe jij je  
door de moeilijke jaren heen hebt geslagen.

We laten je in liefde los

Wout Mantel Pzn.
Willem Wouter

14.02.1961 – 25.10.2018

José Karsten
Marleen
Pieter

Knokkel 48, 1619 AJ Andijk

De begrafenis heeft vandaag plaatsgevonden op  
de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Een speciaal woord van dank voor de meiden van verpleeghuis 
Nicolaas, afdeling Drecht voor alle liefdevolle en warme zorg.

Zoveel doorstaan
Zoveel gegeven

Zo ontzettend geliefd

Verdrietig maar met respect en bewondering  
nemen we afscheid van mijn lieve zoon,  

onze broer, zwager en oom

Willem Wouter Mantel
Wout

Pa en Moe, in liefdevolle herinnering

Wil en Karel
Jaap, in liefdevolle herinnering

Toon
Margriet en Pete
Neven en nichten

Wout Mantel
Dag lieve zwager
We ontmoeten elkaar weer in Paradiso...

Audrey & Dick

Dag Wout
stoere sterke vent 

 
Harry, Miriam, Madelief en Sofie

 
In gedachten zijn wij bij José, Marleen en Pieter

Sterk ... humor … niet lullen maar poetsen …
hard werkend … tot die ene dag in augustus …

Wout
Na 10 jaar te hebben gestreden,  

nu van ons weggegleden.
De klus is plat!

Namens K&M Dakbedekkingen
Harry Kruithof
Hans Berkhout
Michael Mantel
Marco Dijkstra
en alle andere medewerkers

www.andijker.nl



 
INTOCHT 

17 NOVEMBERBeste jongens en meisjes,

Ja, ja het is al bijna weer zover, Sint Nicolaas 
is alweer onderweg naar Nederland.

Hij is van plan om op 17 november as. 
aan te komen in de jachthaven 
van Andijk.

Volgende week zal hij ons een 
uitgebreide brief sturen.

Tot volgende week.

   Stichting Sint-Nicolaas Comité Andijk

Kijk op www.sinterklaasandijk.nl voor het programma 2018 
of op Facebook: Sinterklaas Andijk.

Een ongeval zo leek het, wat bleek: Ron Karreman is 50 geworden.  
Gefeliciteerd! Foto: Douwe Greydanus

Langs de weg...

Eksters die jong zijn leven in jeugdbendes en vaak zie je dan groepjes 
bij elkaar en met elkaar dollen. Ze eten eigenlijk van alles wat er voor 
handen is. Als je op een schaap gaat staan dan heb je prachtig zicht 

op de grond. Ze nemen dan een glijvlucht om hun voedsel snel uit het 
toch wat hogere gras op te pikken. De ogenschijnlijk zwart-wit gekleur-

de vogel blijkt bij beter kijken een bont palet aan metallic-kleuren te 
vertonen. Nu de herfst toeslaat worden ze wat brutaler en bezoeken 

uw tuin vooral op de voedertafel om te kijken of er wat van hun gading 
bij zit. Pas op dat ze niet alles weg kapen voor de snavel van uw klei-

nere gevederde tuinvrienden. Foto: Douwe Greydanus.

Zaterdagochtend zagen wij om 09.30 uur, vanuit onze kamer, dit 
mooie plaatje. Het leek een stijd tussen het duister en het licht met de 

regenboog als teken van hoop tussen beiden. Foto: George Postel

Op maandag 29 oktober werden meerder soorten bloembollen ge-
plant. In de lente van 2019 zullen de bollen in bloei staan voor molen 

De Hoop in Wervershoof. Foto: KD/De Andijker

DE NOTARIS IS JARIG!
Persoonlijk hebben wij onze ver-
jaardag al feestelijk gevierd, maar 
nu gaat het om het 175-jarig 
bestaan van onze beroepsorga-
nisatie: 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 dienst-
 verlening 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@mantelover-
toom.nl of infobenningbroek@mantelovertoom.nl (telefonisch, per 
post of in de brievenbus mag ook). Gratis nieuwsbrief en downloa-
den kleurplaat: www.mantelovertoom.nl 

GRATIS INLOOP: Extra: zaterdag 3/11 Andijk én Benningbroek 
(0229-591264) van 10-14 u. 
En 6 november Benningbroek van 19-21 uur.

Kijk voor overige informatie en inloopdagen op onze website.

The Glory Singers 4 november in de WEG
Zondag 4 november treden the 
Glory SIngers op in de Westfriese 
Evangelie Gemeente te Groote-
broek. Voorganger deze zondag 
is dhr. A. Post uit Amstelveen.

The Glory Singers spelen al 10 
jaar in kerken, openlucht dien-
sten, festivals en andere gelegen-
heden.
Het Christelijk geloof loopt als 
een rode draad door het repertoi-
re en staat garant voor een mooi 
gevoelig maar zeker ook voor een 
swingend optreden.
Kort geleden is er een cd opgeno-
men en dat is zeker een aanrader.
De Westfriese Evangelie Gemeen-

te (De WEG) is een eigentijdse, 
evangelische gemeente.   We zijn 
een laagdrempelige kerk mid-
den in de samenleving waar een 
persoonlijke en open relatie met 
God centraal staat.

Om meer van Jezus te leren en 
samen te zingen en te bidden 
komen we op zondagmorgen om 
10:00 uur samen in de aula van 
het Martinus College, Aanloop 
6 te Grootebroek. Voor de aller 
kleinsten is er creche, en voor de 
kinderen van de basisschool is er 
een eigen samenkomst.
Na afloop is er koffie en thee.
Ook jij bent van harte welkom!
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Silva Visser

Participatie.

We hebben ons mond 
er van vol: participatie. 
Moeilijk woord voor: 

gehoord worden en mee 
mogen praten. Een echte 
pijler in het collegepro-
gramma. Argumenten: 
De kwaliteit van het 

beleid wordt verhoogd; 
draagvlak voor beleid 
wordt versterkt; het 

democratisch gehalte van 
de besluitvorming wordt 
bevorderd; burgers wor-
den weer verantwoorde-
lijk voor hun leefomge-

ving. 
Nou, in de praktijk valt 
dat wel een beetje tegen. 
Ja, er is goed geluisterd 

naar de burgers en dorps-
raden in Abbekerk en de 
stichting voor het realise-
ren van een nieuw zwem-

bad in Wervershoof. 
Totdat de voorstellen echt 
op tafel lagen. De plan-
nen die de wethouder 

voorlegt zijn op het laatst 
toch een “beetje” veran-
derd. O sorry, betrok-
kenen ik heb u niet op 

de hoogte gebracht. Tja, 
nu is het aan de raad om 
daarover te mogen oorde-
len. Terug naar de geac-
cepteerde plannen vraagt 
veel geld en de plannen 
die voor ons liggen, heb-

ben geen draagvlak. 
Dilemma?

Nee, we gaan er alles aan 
doen om eruit te komen. 
Wij zijn namelijk verte-
genwoordigers van deze 

participanten en zullen de 
belangen behartigen. De 
begroting ligt voor ons en 
daar zit zeker ruimte in. 
Of het college daar mee 
eens zal zijn? O sorry 

wethouder, ik had u op 
de hoogte moeten bren-

gen.

Silva Visser

Denk met ons mee op 
christenunie.medemblik@

gmail.com 



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
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Simon de Vos (82) is een bekend gezicht 
voor vele Andijkers. Hij heeft anderhalf 
jaar geleden een hersenbloeding gehad en 
is daarvan gelukkig goed hersteld. Alleen 
zijn spraak is niet meer als vanouds. Dat 
neemt echter niet weg, dat hij nog genoeg 
mooie verhalen te vertellen heeft.

Over vroeger bijvoorbeeld, toen hij als 
tiener in het bedrijf van zijn vader te werk 
ging. Het transportbedrijf G.J.de Vos had 
een bodedienst en bij drukte sprong Siem 
al jong bij. Als 16 jarige reed hij, met toe-
stemming van de toenmalige burgemees-
ter, op de vrachtauto de pakketjes rond. 

“Maar alleen in Andijk mocht dat, toch 
reed ik ook wel eens naar Hoorn hoor!” 
lacht Simon als hij aan die mooie tijd terug 
denkt.

Rijbewijs
Vlak voordat hij 18 jaar werd, werd Siem 
aangehouden door de politie. De politie-
man vroeg hem om zijn rijbewijs, maar 
dat had Siem natuurlijk niet. Gelukkig 
haalde hij vlak daarna wél het belangrijke 
roze papiertje, want autorijden kon hij 
uiteraard allang al. Siem haalde bijna elk 
rijbewijs dat er te halen viel. Na de hersen-
bloeding was hij bang, die allemaal kwijt 

te zijn. Hij werd herkeurd en heeft alle 
rijbewijzen mogen behouden! 

Nooit stilgezeten
Een stilzitter is Siem nooit geweest. Hij 
stopte op de vrachtauto en liet hij zich 
succesvol omscholen tot bouwvakker en 
ging in de bouw aan de slag. Maar Simon 
is van vele markten thuis. Samen met zijn 
zoon restaureerde hij een prachtige boot. 
Daar ging meer werk en tijd in zitten dan 
gedacht. Vooral financieel werd het een 
hele klus om het af te krijgen. De boot is 
met pijn in het hart verkocht toen eigenlijk 
alleen de zeilen nog moesten. “Het was 
een mooi project!”

Maquette bouw
Om lekker bezig te blijven begon Siem 
aan het bouwen van een miniatuurspoor-
baan op zijn zolder. Met een stationnetje 
natuurlijk. Eerst dat van Hoorn. Later ook 
nog één van Medemblik en Twisk. De 
markante vuurtoren van Andijk kreeg ook 
een plek op de maquette. Deze bouwde 
Siem allemaal zelf, met foto’s als leidraad. 
Zijn nieuwste bouwwerk wordt het ouder-

lijk huis, waar hij nu bezig is met de erker. 
Met triplex en een figuurzaag, liniaal en 
hele dunnen kwastjes maakt hij de kleinste 
details na. 

Buurtjeskerk
Heel herkenbaar voor vele Andijkers is de 
kerk. De Buurtjeskerk in miniatuur heeft 
Siem net afgerond. Inclusief verlichting 
en de tuin is het een prachtige maquette 
geworden. “Hopelijk kan hij een tijdje 
in de Buurtjeskerk staan om te worden 
bezichtigd door zoveel mogelijk mensen, 
maar ik doe hem nooit weg,” aldus de trot-
se bouwer. “Het is fijn om bezig te zijn en 
iets moois te kunnen maken. Het is leuk 
als ook anderen daarvan kunnen genieten. 
Maar ik doe het vooral voor mijzelf, want 
stilzitten kan ik toch niet,” aldus Simon.

Simon de Vos bouwt de Buurtjeskerk

Op zolder brengt Simon heel wat uurtjes door. Foto: OdB/De Andijker

Simon is trots op zijn miniatuur 
Buurtjeskerk.

Simon heeft alle denkbare rijbewijzen nog 
steeds. Foto aangeleverd



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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.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

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?

... 4 shantykoren zondag 

4 november bij Grootslag 

Horeca optreden?

...de fietsenwinkel van 

André van Duin een super 

dikke duim verdient? 

... ik voor mijn fiets een 

nieuwe motor kreeg nadat ik 

hem al 5 keer ter reparatie 

had gebracht? 

... parkeerplaatsen op de 

Middenweg niet bedoeld 

zijn voor pallets?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

** VERS VAN HET LAND**
Beste Aardappelen diverse 

soorten.
Jan & Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel.593245

 

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 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2018 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak
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Deze twee onderwerpen spe-
len in toenemende mate  bij de 
senioren en dit om verschillende 
redenen. De Vrijwillige Ouderen 
Adviseurs, (VOA’s) en de invul-
lers voor belasting aangiften 
nemen dit waar.

In krantenartikelen wordt er ook 
aandacht besteed aan deze pro-
blematiek, die zich helaas bij alle 
generaties voordoet met name 
voor de situaties waarin jongeren 
vaak belanden.  Hieruit volgen 
uiteraard nare situaties.
De daarom door ons georgani-

seerde voorlichtingsavond hier-
over, (zie verder in deze krant de 
uitnodiging en programma), is 
dan ook voor iedereen die met 
deze problematiek te maken 
heeft toegankelijk.
Maak gebruik van dit aanbod: 
senioren en/of jullie kinderen / 
mantelzorgers maar ook junio-
ren. Iedereen kan tenslotte in 
deze ongewenste situatie terecht 
komen.

Dinsdag 6 november 2018 in het 
Dorpshuis Centrum, aanvang 
19.30 uur

Schuldhulpvelening en omgaan 
met je inkomen

Zondag 4 november 12:30-17:30 uur 
Korenfestival Andijker Havenkoor 

+ 3 andere koren 
in buurtjeszaal Horeca Grootslag. 

Toegang GRATIS

Vrijdag 26 oktober jl. vertrok-
ken we met 10 leden van de 
Museumgroep van de Vrouwen 
van Nu, afdeling Andijk-West  
naar het Cobra Museum in 
Amstelveen. 
Daar bezochten we de tentoon-
stelling Een Ontembare Kracht”, 
een grootschalige kunstten-
toonstelling waarin het Cobra 
Museum de creativiteit, sponta-
niteit en puurheid van kinderen 
toont, onderzoekt en kritische 
vragen stelt bij de mythes hier-
over. In een bijzondere opstelling 
waarbij gebouwd, gekropen en 
geklommen moet worden voelen 
de kinderen zich in het museum 
thuis en worden volwassenen in 
staat gesteld het kind in zichzelf 
te herontdekken. 
We wisten ons goed te vermaken 
tussen de vele kinderen met hun 
ouders of grootouders, waarbij 
ook de Museum Plusbus met een 
groep aanwezig was. Leuk zo’n 
verscheidenheid aan bezoekers 
en een ervaring voor jong en oud.
In de tentoonstelling zagen 
we kunstwerken van bekende 

Cobra-kunstenaars  schouder 
aan schouder gepresenteerd met 
werken van hedendaagse kun-
stenaars. Hoewel de ideeën over 
het kind sinds de jaren vijftig 
flink veranderd zijn, hebben de 
kunstenaars in de tentoonstel-
ling één ding gemeen: allemaal 
nemen ze het kind bloedserieus. 
Gezamenlijk biedt de kunst een 
veelzijdige en soms ook kritische 
blik op de creatieve expressie van 
het kind. 
Vooral de film van Joost Conijn 
over het dagelijks leven van 
kampbewoners maakte indruk en 
liet zien welke invloed opvoeding 
en scholing, of het gebrek daar-
aan, kunnen hebben op kinderen 
en hun toekomstige rol in de 
maatschappij. 

Een minpuntje was dat de gehele 
benedenverdieping leeg stond en 
daar geen bekendheid aan was 
gegeven. Zodoende  hebben we 
de Cobra-collectie niet kunnen 
zien, maar gelukkig kunnen we 
terug kijken op een boeiende en 
gezellige dag. 

De dames voor het museum. Foto aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu

De Amaryllisbollen actie van het 
Andijks Gemengd Koor  

was weer een heel groot succes! 

Heel Hartelijk Dank!

Zaterdag 3 november organiseert Cultura Plus

een “Westfriese Avond”
(quiz, muziek en humor)

Cultura Andijk, aanvang 20.00uur Entree € 5,=

Bladeren, bessen en paddenstoe-
len kleuren de herfst. IVN West-
Friesland organiseert op zondag 
4 november om 14.00 uur een 
paddenstoelenwandeling voor 
kinderen door het Streekbos. 
Advies: zo nodig laarzen aan-
doen. Voor de gratis paddenstoe-
lentocht is aanmelden niet nodig 
en een vrijwillige bijdrage altijd 
welkom. 

Paddenstoelen horen bij een 
herfstbos. De sporen van een 
paddenstoel laten zich gemakke-
lijk bekijken met een spiegeltje. Je 
ziet dan plaatjes of buisjes. Er zijn 

er met wimpers, met een soort 
van nestje, of met gekke namen 
zoals fopzwam of plooirokje. 

Binnen bij IVN zijn uitgebrei-
de informatiemappen over de 
gevonden soorten paddenstoelen 
in de loop van ongeveer 15 jaar. 
Deze naslagwerken zijn ook een 
‘must’ voor bezoekers van het 
Streekbos die willen weten welke 
paddenstoel ze onderweg tegen 
kunnen komen.  
Let op: De paddenstoelenex-
cursie voor volwassenen die om 
14.00 zou plaatsvinden is door 
omstandigheden geannuleerd. 

Tijdens de traditionele Lichtjes-
avond op zaterdag 3 novem-
ber wordt in het Nederlands 
Stoommachinemuseum het 
stoomseizoen afgesloten met een 
spetterende finale. Het monu-
mentale stoomgemaal uit 1869 
wordt met duizenden lampjes en 
kaarsjes verlicht en omgetoverd 
tot een ‘lichtkasteel’, dat vanaf de 
dijk al van verre te zien is in de 
duisternis. 

In deze sprookjesachtige sfeer 
treden de vuurartiesten van 
Stageheat op. Zij showen adem-
benemende acts, zoals vuurspu-
wers die metershoge vlammen 
blazen. Natuurlijk is het museum 
onder stoom, draait de met licht-
jes behangen baggermolen  én 
draait de locomobiel ‘Nico’ die de 
asfaltfabriek in de machinetuin 
aandrijft.

De bekende fotograaf Kenneth 
Stamp geeft vanavond een work-
shop nachtelijk fotograferen. 
Hobby- en professionele fotogra-
ven die hun techniek verder wil-
len verfijnen, kunnen hier gratis 
aan deelnemen op vertoon van 
een geldig entreebewijs. Verzoek 
van Kenneth: neem een statief 
mee!

Verder tonen drie enthousiaste 
bierbrouwers hun ambacht in het 
museum. Zij geven demonstra-
ties hoe bier gebrouwen wordt 
en showen de fijne kneepjes van 
het brouwersambacht. Ook is er 
de mogelijkheid om beperkt het 
bier te proeven. Daarnaast is er 
een kraam waar warme choco-
mel met slagroom en glühwein 
verkrijgbaar is. Natuurlijk is ook 
de horeca geopend.

Na Lichtjesavond is het museum 
tot half februari alleen geopend 
in de weekenden. Tijdens de 
wintermaanden zijn er diver-
se activiteiten in het museum, 
zoals de lezingencyclus en 
Sinterklaasevenementen. In de 
Kerstvakantie openen we tijdelijk 
opnieuw de deuren en zijn we 
onder stoom. Parkeren: wij ver-
zoeken u te parkeren op het ter-
rein bij het Regatta Centrum. U 
kunt gebruik maken van de gratis 
pendeldienst naar het museum. 

Openingstijden zaterdag 3 
november:  10.00 tot 17.00 uur
Lichtjesavond:  19.00 uur tot 
22.00 uur
Vuurshow:  20.00 uur (buiten op 
terrein bij baggermolen)
www.stoommachinemuseum.nl

Het museum wordt met duizenden lampjes verlicht. Foto aangeleverd

Einde stoomseizoen met spetterende 
finale tijdens lichtjesavond

Ken jij de paddenstoelen?



Oud papier  Zaterdag 3-11, 17-11, 1-15 en 29 dec. 
Plastic:  Dinsdag 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 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 16-11, 14-12. 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

NOVEMBER
Zaterdag 3 november
• Westfriese avond met quiz  “praat je moers taal”, muziek en 

Westfriese humor in Cultura
• Veiling Dorpshuis
Zondag 4 november             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Korenfestival met Andijker Havenkoor bij Grootslaghoreca vanaf 

13.00 uur.
Dinsdag 6 november
• Schuldhulpverlening en omgaan met je inkomen. Voorlichtings-

avond 19.30 uur Dorpshuis Centrum
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Donderdag 8 november
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. De 

Lichtboei, Hoekweg 12
• Informatieavond Doprsraad, 19.30 uur Dorpshuis Centrum
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.
Zaterdag 17 november
• Verkoopdag hobbymaterialen, 10 – 16 uur Bibliotheekzaal, 

Dorpshuis centr.
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.
• Black Crowes Tribute met Shake Your Money Maker en The 

Petoempers, Sarto
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
• Arthur Ebeling Band bij Club Jazz&Pop in Cultura, 22.00 uur
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 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

JANUARI 2019
Donderdag 10 januari 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12

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

De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op 19 december.

Materiaal aanleveren uiterlijk 
12 december 2018 voor 12.00 uur.

Op woensdag 26 december 
verschijnt er geen Andijker.

De eerste uitgave van 2019 
zal verschijnen op 
woensdag 2 januari, materiaal 
aanleveren uiterlijk vrijdag 
28 december 2018 12.00 uur
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Van 4 tot en met 11 novem-
ber 2018 wordt voor de drie-
ëntwintigste keer de Dorcas 
Voedselactie gehouden. Vele 
vrijwilligers en consumenten 
in heel Nederland dragen hier 
een steentje aan bij. Op hon-
derden locaties in Nederland 
– in supermarkten, kerken en 
scholen – zamelen duizenden 
vrijwilligers samen met con-
sumenten producten en geld 
in voor de allerarmsten in 
Albanië, Moldavië, Oekraïne 
en Roemenië. 

Dorcas ondersteunt met de voed-
selpakketten de allerarmsten. 
Veel van hen leven teruggetrok-
ken en in armoede. Ze staan er 
vaak alleen voor en komen, van-
wege gezondheidsproblemen of 
ouderdom de deur niet meer uit. 
De ontvangers van een pakket 
worden zorgvuldig door lokale 
partnerorganisaties geselecteerd. 
Onze partners weten welke men-
sen hulp nodig hebben. 

Een voorbeeld is de 57-jarige 
Adrian uit Oekraïne. De winter 
komt er aan en dat is voor hem 
een zware periode. Hij komt dan 
nauwelijks de deur uit vanwege 
kou en sneeuw. Zijn vrouw heeft 

diabetes en zijn kinderen werken 
in het buitenland. Hij verloor zijn 
baan tijdens de crisis. Het is let-
terlijk kiezen: of brandhout voor 
de kachel of een zak aardappelen. 
Met een voedselpakket wordt het 
leven de komende wintermaan-
den dragelijker. Het pakket is 
een bemoediging, een belangrijk 
steuntje in de rug. We laten hier-
mee zien dat duizenden mensen 
in Nederland om mensen zoals 
Adrian geven. 

Het voedselpakket staat niet 
op zichzelf maar is onderdeel 
van een breder programma van 
Dorcas. De organisatie helpt juist 
ook door in de omgeving van 
Adrian mensen te zoeken die op 
hem kunnen letten en praktisch 
kunnen ondersteunen. Zo ont-
staat er een sociaal vangnet en is 
de ondersteuning van Dorcas op 
den duur niet meer nodig. 

Heel Nederland geeft
In Nederland zijn van 4 tot en 
met 11 november zo’n tiendui-
zend vrijwilligers op de been om 
de producten in te zamelen. Meer 
dan zeshonderd supermarkten en 
vele scholen en kerken verlenen 
hun medewerking aan de Dorcas 
Voedselactie. Vrijwilligers delen 

voedsellijstjes uit aan het winke-
lend publiek. Hierop staan pro-
ducten die samen een voedsel-
pakket vormen. Klanten van de 
supermarkten kopen een extra 
product en geven deze af aan de 
vrijwilligers. Daarna wordt alles 
gesorteerd. Dit gebeurt ook door 
vrijwilligers. Nadat het pakket 
met de vrachtwagen op de plaats 
van bestemming is aangekomen, 
geeft Dorcas het aan de partner-
organisatie die het vervolgens via 
een lokale partner bij de juiste 
mensen brengt.

In de DekaMarkt wordt op 10 
november 2018 van 08.30 – 
16.00 uur de Dorcas Voedselactie 
gehouden. Ook is het mogelijk 
om tijdens de Dankstond voor 
gewas en arbeid gehouden op 7 
november 2018 om 19.30 uur in 
de Gereformeerde Kerk bood-
schappen in te leveren. 

Voor informatie over Dorcas of 
de Dorcas Voedselactie kunt u 
bellen met Alice van Loo, cam-
pagnecoördinator, tel. 0228 
595900. Op www.dorcasvoedse-
lactie.nl vindt u alle actielocaties 
van dit jaar en kunt u antwoord 
vinden op de veel gestelde vra-
gen.

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 19de-
cember aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particu-
liere Kerst- en Nieuwjaarswens plaat-
sen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- exclusief 
btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke 
maat advertentie u wenst (A of B) en 
de tekst die daar in dient te staan.
Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (17,-)

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 12 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. Teksten voor de par-
ticuliere advertenties kunnen ook inge-
leverd worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven



Zeven Andijkers hebben zich op zondag 21 
oktober ingescheept op het vakantie-hos-
pitaalschip “Prins Willem-Alexander”. Dit 
schip is eigendom van de Stichting Varen-
de Recreatie en heeft als doel om ouderen, 
zieken en gehandicapten een onvergete-
lijke vakantie te bezorgen. Samen met nog 
acht vrijwilligers voerden zij alle facilitaire 
werkzaamheden uit. Zoals koken, uitser-
veren van de maaltijden, bediening in 

de bar en schoonmaak. De reis ving aan 
in Utrecht en voer via het Amsterdam-
Rijnkanaal naar Amsterdam, over de rand-
meren naar Harderwijk en Kampen, over 
het IJsselmeer naar Medemblik en over 
het Markermeer en Noordzeekanaal naar 
Zaandam. Op vrijdag 26 oktober eindigde 
de reis in IJmuiden. De beloning voor de 
vrijwilligers was de blijdschap en dank-
baarheid van de passagiers. 

Vlnr Karin Oostenbrugge, Geke van Dokkum, Francis Lokker, Truus Mantel, Gea 
Abbekerk, Ida Hulzenbos, Gerard Heijstee. Foto aangeleverd

Andijkers vrijwillige actief op hospitaalschip
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De Dorpsraad Andijk houdt op donderdag 8 
november a.s. een openbare informatieavond 
in dorpshuis Centrum speciaal voor ouders/
verzorgers over het alcohol- en drugsgebruik 
onder jongeren en over de vele klachten die de 
dorpsraad de afgelopen weken heeft ontvangen 
over het te hard rijden in het dorp.
 
Alcohol & Drugs
Ronald Rein van Link-Projecten zal hierbij de 
plaatselijke/regio situatie belichten en iemand 
van Brijder Jeugd zal informatie verstrekken over 
diverse middelen. Voor ouders is het goed om te 
weten wat er zoal te koop is, waar ze op kunnen 
letten en hoe ze in gesprek kunnen gaan. Wat 
zijn trends onder de jeugd en wat wordt er zoal 
gebruikt?
LINK wil graag ouders versterken. Hoe herken ik 
het bij mijn kind? Waar loop je als ouder tegen-
aan, welke hulp is er eventueel  en waar kun je die 
vinden?
Drugsgebruik onder jongeren lijkt steeds norma-
ler te worden, hoe kun je als ouder toch regels 
opstellen? Daarnaast wil LINK ouders op de 
hoogte brengen van de mogelijkheid om, met 

ondersteuning van de gemeente, een voorlichting 
in de eigen buurt te krijgen.

Te hard rijden in Andijk
Wijkagent Huub Essen zal deze avond ingaan 
op te hard rijden in Andijk. De Dorpsraad heeft 
in de afgelopen weken tientallen klachten ont-
vangen van inwoners van Andijk over te hard 
rijden op de Kleingouw, Dijkweg, Middenweg, 
Dijkgraaf Grootweg, Horn en in de wijken Zuid 
en de Klamp. Samen met VVN en de gemeente 
worden de klachten geanalyseerd en verder 
onderzocht.  
Verkeersdeskundige Wim Floor zal op bepaal-
de onderwerp ingaan, zoals de inrichting van 
de weg in relatie tot (te) hard rijden. De avond 
wordt geleid door Gerrit van Keulen. 
 
Het eerste kopje koffie/thee wordt je door de 
dorpsraad aangeboden!

Waar: Dorpshuis Centrum 
Wanneer: Donderdag 8 november. 
Tijd: 19:30 uur
Dorpsraad Andijk

VEILING DORPSHUIS
ZATERDAG 3 NOVEMBER

De volgende giften voor Veiling Dorpshuis op zaterdag 3 november a.s. zijn
helaas niet vermeld in de catalogus of zijn na het invoeren nog toegevoegd:

Sporting 1 zaterdag voetbal  (kavel 624 t/m 633)  
 elke kavel is voor 2 personen i.p.v. 1 persoon
Gerrit en Karin Ruiter 3 x Rondvaart over de Vecht met de Vuurlinie voor 2
  personen op zondag 14 april 2019 incl. hapjes en drankjes.
Nikki de Jong Avondje oppassen
DA Drogist Verrassingstas
Sammy Yo Cadeaubon t.w.v. €15,-
Walstra Tuin en Onderhoud 2 x 3 Uur tuinonderhoud
Volksdansgroep Andijk 1 Uur volksdansen met instructie en koffie met gebak,  
 in mei 2019
Andijks Gemengd Koor 2 Kaarten voor de Historische Driehoek, op afroep
Fam. K. Groot €20,-

Deze giften en eventuele andere nagekomen items zullen in het supplement 
worden genoemd welke op de veilingavond zelf voor u zal klaarliggen als bijlage 

voor uw catalogus.

Dorpsraad Andijk informatieavond over drugs- en alco-
holgebruik onder jongeren - Te hard rijden in Andijk

THEMA BIJEENKOMST VOOR DE INWONERS VAN ANDIJK

Schuldhulpverlening en omgaan met je inkomen
Deze avond is een initiatief van de samenwerkende ouderenbonden en de 
Zonnebloem die deze problemen in de praktijk in toenemende mate tegen-
komen en de juiste informatie willen geven.

Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 te Andijk, 6 november 2018, 19.30 uur.

PROGRAMMA
19.15 uur  Inloop met koffie /thee.
19.30 uur  Welkom en opening door de voorzitter van het 
 samenwerkingsverband, Gerard Kuin.
19.35 uur SCHULDHULPVERLENING, ingeleid door Anita Feenstra van de 
 gemeente Medemblik, medelid van het Wijkteam met als 
 functie schuldhulpverlener. 
 Zij zal ons informeren hoe te handelen in deze situatie.
20.15 uur  P A U ZE
20.35 uur UITKOMEN MET JE INKOMEN, Cisca Groeneveld zal dit naar 
 voren brengen middels een Powerpoint presentatie. 
 Als Vrijwillige Ouderen Adviseur en invuller voor belasting 
 aangiften, kan zij ons zeer goed informeren over de 
 moeilijkheden die hierbij aanwezig zijn.
21.30 uur  Afsluiting

Op 9 november wordt voor de eerste keer 
de vrijwilligersprijs Medemblik uitgereikt. 
Met het vrijwilligersfeest en de vrijwilli-
gersprijs willen we de mensen die vrijwilli-
gerswerk doen in de gemeente Medemblik 
eens in het zonnetje zetten.

De genomineerden
De jury, bestaande uit Sanne Bakker, 
Ron van Breukelen, Marijke Langendijk, 
Moniek Lucassen en Cor van Putten heeft 
uit de 59 aanmeldingen een keuze gemaakt 
en per categorie 3 nominaties bepaald.

In de categorie Vrijwilliger van het 
jaar zijn genomineerd: Gerda Holla 
(Supporter van Schoon), Roy van der Ven 
(Wings of Change), Sebastian Hageman 
(Koggenlandhuis Midwoud)

In de categorie Junior Vrijwilliger van 
het jaar zijn genomineerd: Lisa Bakker 
(SKJ Hobbyclub Medemblik), Anna van 
Velzen (Bakkerijmuseum), Daan Immen 

(Zwembad Het Molenbad)

In de categorie Vrijwilligersorganisatie 
van het jaar zijn genomineerd: Stichting 
Warme maaltijdvoorziening en Rode 
Kruis, Kinderboerderij het Langoortje, 
Wonen Plus
 
Stemmen
Op www.vrijwilligersprijsmedemblik.nl 
kun je stemmen. Iedereen mag 1 stem per 
categorie uitbrengen. Van alle genomi-
neerden zijn filmpjes gemaakt waarin zij 
vertellen over hun vrijwilligerswerk en 
organisatie, deze vindt u ook op de web-
site. Stemmen kan tot 5 november! De 
uitreiking is tijdens het vrijwilligersfeest 
op 9 november.

Vrijwilligersfeest
Alle vrijwilligers in de gemeente Medemblik 
zijn uitgenodigd voor het vrijwilligersfeest. 
Aanmelden met het formulier op www.
vrijwilligerspunt.com/vrijwilligersprijs.

Verloren: portemonnee
Het is een relatief kleine zwarte leren met zowel ruimte 
voor credit cards als een ruimte voor muntgeld en papier-
geld. Waarschijnlijk verloren op de Andijker kermis op zon-
dag 21 oktober j.l.

Er zat geld in alsmede een air miles pas , een AH Bonus pas,  
een Deka belminuten pas en een muntje voor boodschappen 
karren van AH.  
Heeft u hem gevonden? Laat het ons weten op: info@andij-
ker.nl

Vrijwilligersprijs Medemblik: Stem nu!

 

 

                           THEMA BIJEENKOMST VOOR DE INWONERS VAN  ANDIJK 

 

         Schuldhulpverlening en omgaan met je inkomen 
Deze avond is een initiatief van de samenwerkende ouderenbonden en de Zonnebloem die 
deze problemen in de praktijk in toenemende mate tegenkomen en de juiste informatie 
willen geven.  

In het Dorpshuis Centrum Sportlaan 1, te Andijk, 6 november 2018 aanvang 19.30 uur.     

 

P R O G R A M M A .                                
19.15 uur   Inloop met koffie /thee. 

19.30 uur   Welkom en opening door de voorzitter van het samenwerkingsverband,  

                    Gerard Kuin. 

19.35 uur  SCHULDHULP VERLENING, ingeleid door Anita Feenstra van de gemeente  

                   Medemblik, medelid van het Wijkteam met als functie schuldhulpverlener.  

                   Zij zal ons informeren hoe te handelen in deze situatie. 

20.15 uur  P A U Z E  

20.35 uur UITKOMEN MET JE INKOMEN, Cisca Groeneveld zal  dit naar voren brengen 

                  middels een Powerpoint presentatie. Als Vrijwillige Ouderen Adviseur  en 

                  invuller voor belasting aangiften, kan zij ons zeer goed informeren over de 

                  moeilijkheden die hierbij aanwezig zijn. 

21.30 uur Afsluiting.    


