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Afgelopen zaterdag heeft de Vei-
ling in Dorpshuis Centrum een 
nooit verwacht en voor mogelijk 
gehouden record bedrag van 
€42.500 opgebracht.

Na een soepel verlopen voorbe-
reiding waaraan veel vrijwilligers 
hebben meegewerkt konden we 
een fantastische catalogus sa-
menstellen. En na een dag van 
opbouwen en inrichten van de 
veilzaal konden we om 20.00 uur 
eindelijk van start. Onder en-
thousiaste begeleiding van de af-
slagers Richard de Beer en Rolf 
Keur zijn eerst 37 kavels voor de 
jongeren geveild. Vervolgens zijn 
er nog ruim 600 kavels aan de 
man gebracht. De zaal was al 
vroeg goed gevuld en rond 21 uur 
zat het vol. De stemming was op-
perbest, medewerkers van Dorps-
huis Centrum verzorgde het pu-
bliek met een hapje en een 
drankje. En als gevolg van het 
bereiken van een paar mijlpalen 
kon het bestuur van de stichting 
het publiek blij maken met een 
extra consumptie.  

Er was veel animo voor de grote 
diversiteit van kavels. Taarten, 
worsten, verrassingsmanden, 
wijnpakketten, staatsloten en pa-
ling vonden in rap tempo een 
nieuwe eigenaar. Voor de vele 

aangeboden evenementen zoals 
polderschuittochten, museabe-
zoeken, kartavonden, biljart- en 
keesavonden etc etc was veel in-
teresse en hadden de afslagers al 
hun concentratie nodig om de 

biedingen goed te kunnen opvol-
gen.

De topper van de avond was toch 
wel de volledig verzorgde voet-
balreis naar Newcastle met een 

bezoek aan de wedstrijd Newcas-
tle tegen Fulham. In tegenstelling 
tot de rest van de avond was het 
publiek muisstil waarbij de bie-
dingen elkaar op bleven volgen. 
De 2 kavels brachten samen ruim 
€1100 op!!

Rond 00.45 uur werd de veiling 
afgesloten en het fantastische 
eindbedrag bekend gemaakt.
Namens het bestuur wil ik nog-
maals alle vrijwilligers, de afsla-
gers, de notaris en het personeel 
van het Dorpshuis bedanken 
voor hun fantastische inzet tijden 
de voorbereiding en de avond 
zelf.

Maar….zonder U als aanwezige 
was deze opbrengst helemaal niet 
mogelijk geweest. Bedankt voor 
uw bijdrage aan deze gezellige en 
geslaagde avond. Tot over 2 jaar 
op 7 november 2020.

Record opbrengst Gemeenschapsveiling Dorpshuis Centrum

Publiek en vrijwilligers zorgden voor een fantastische avond. Foto: KD/De Andijker

Comebackgirl Naomi van Hol-
lands Next Top Model gaat naar 
New York. Vorige week was de 
finale van Hollands Next Top 
Model. Met de laatste 10 kandi-
daten is er een modeshow gelo-
pen en is Soufyan als winnaar 
gekroond.

Maar er zijn meer winnaars. Zo 
gaat het voor de 22 jarige An-
dijkse, Naomi Sauer, de come-
backgirl van het programma die 
met een wildcard weer terug-
kwam en uiteindelijk als 6e ein-
digde, nu pas echt beginnen.

Iedereen geïnteresseerd
Naomi kijkt terug op een gewel-
dige periode. Sinds de start van 
het programma staat haar tele-
foon roodgloeiend. Het is echter 
niet de veelal jonge kijker van 
Hollands next top model maar 
juist de markt die interesse heeft.  
In 1 week waren er meer dan 130 
fotografen die met haar wilde af-
spreken en er waren tal van sa-
menwerkingsvoorstellen. Naomi  
heeft vorige week een duo shoot 
gehad met Benjamin. Hij was bij 
de laatste 80 van de casting op het 
cruiseschip.  Hij werd direct de 
lieveling van het publiek maar 
kwam helaas niet bij de laatste 20.

Hommage aan Frank Govers
Naomi die in het verleden al veel 

modellenopdrachten heeft ge-
daan en bijna een jaar in het bui-
tenland werkzaam is geweest als 
model maar voor haar studie 
weer naar de schoolbanken te-
rugkeerde om haar HBO studie 
Leisure management af te ron-
den, is er helemaal klaar voor. Zo 
heeft ze deze maand al de show 
mogen lopen als hommage aan 
high fashion couturier, Frank Go-
vers en liep als enigste deelnemer 
van HNTM de show van Marc 
Cairns, één van de hoofdspon-
sors van Hollands Next top Mo-
del in Laren.

Op avontuur in New York
Volgende week stapt Naomi in 
het vliegtuig richting New York 
om kennis te maken met een aan-
tal toonaangevende modellenbu-
reaus en staan de eerste shoots  
gepland. 

Haar droom is nu een plan en 

met een ticket op zak stapt ze in 
een nieuw avontuur. Op  www.
pooms.nl staat  Naomi’s  Diary 
geschreven van haar tijd in Hol-
lands Next top model  en kun je 
haar wekelijks blijven volgen.

Naomi’s avontuur gaat verder in New York

Naomi en Benjamin.  
Foto: Russel Pearson, make-up: Mahzad Mirzaei



FAMILIEBERICHTEN

Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar. 

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk          Wij bezorgen in heel Nederland.

Boeket bezorgen in Andijk

Kerkdiensten, zondag 11 november

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Woensdag 7 november
19.30 uur Carola Veldhuizen, dankstond voor gewas en arbeid
Zondag 11 november
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Woensdag 7 november (Dankdag)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp
Zondag 11 november
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Drs. Nettie Boon uit Assendelft
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

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

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

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

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

Zondag 11 november 10.00 uur:  
St. Maarten. Diaconaal weekend.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Geven”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen dank daar-
voor. 
Welkom in de viering.
*Zondag is het feest van St. 
Maarten. Voor de kinderen altijd 
weer spannend om met hun 
lichtjes langs de deuren te gaan 
en hun liedjes te zingen. Veel ple-
zier en goed weer toegewenst!

Voor mijn sportvriend C.J. 
Verhoogt was het op biljart-
gebied geen aangename 
middag d.w.z. hij wist niet 
door de mistbanken heen te 
komen, wat hij ook probeer-
de, de lucht wou voor hem 
niet opklaren en dat was dan 
een mindere fase deze mid-
dag, over en sluiten.
Ook G.P. Grent wist met krab-
ben en bijten een libre par-
tij te winnen. We vertrokken 
niettemin vrolijk huiswaarts 
vanuit café de Welkomst. De 
slotzin is: “Wie iets wil doen, 
vindt een middel. Wie niets 
wil doen een excuus.”

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1178

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

 

INTOCHT 
17 NOVEMBERHallo kinderen,

Eindelijk is het weer zover na 10 maanden 
hard werken,vaar ik met de boot samen met 
al mijn pieten, weer naar het gezellige Andijk.

In de pepernoten fabriek hebben 
de pieten dit jaar extra hard 
gewerkt. Er zijn vele nieuwe 
recepten naar Nederland verstuurd, 
misschien hebben jullie die al geproefd?!

Ook alle pieten in de speelgoed en inpakfabriek zijn hard aan het 
werk geweest. Er zijn weer vele mooie cadeaus voor jullie gemaakt. 
Het past zoals elk jaar niet allemaal op de boot, maar gelukkig zijn 
er ook al wat pieten onderweg met een vrachtwagen vol met nieuw 
speelgoed.

Op de routeplanner wordt aangegeven dat wij zaterdag 17 novem-
ber as.om 14.00 uur  weer in Andijk aankomen. We hebben er veel 
zin en wij hopen op prachtig weer en dat jullie die dag weer  mijn 
zijn allen komen om ons te verwelkomen op de haven

    Groetjes,
    Sinterklaas en de Pieten

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

In het weekend van 17 en 18 no-
vember doet Bets de Vries-Dek-
ker van Atelierbd mee aan het 
landelijk atelierweekend.
Het is een leuke gelegenheid om 
het atelier te bezoeken en te zien 
wat er allemaal mogelijk is met 
klei. Er worden handgevormde 
en gedraaide objecten tentoonge-
steld. Ook worden er een aantal 
schilderijen tentoongesteld.
De entree is gratis. Voor iedere 
bezoeker is er een attentie en wie 
dat wil kan gratis 1 jaar lang  lid 
worden van de Nederlandse 
Kunstkring t.w.v. € 60,00
U bent van harte welkom tussen 
11.00 en 17.00 uur bij Atelierbd, 
Talud 17 in Wervershoof.
Zie ook: www.landelijkatelier-
weekend.nl bij Atelierbd.

Landelijk 
Atelierweekend 

Naast het parkeerterrein bij de 
Vooroever waren wat plassen 
ontstaan na de regenbuien. 
Steeds kwamen er kleurrijke vo-
geltjes daar snel een bad nemen, 
het aantal liep nog al uiteen van 
drie tot wel in de twintig. Het 
bleken puttertjes of ook wel dis-
telvinken genoemd. Deze zijn 
vaak in groepjes te zien en de ou-

dere vogels bezoeken de distels 
waarvan ze de zaden eten. De 
jeugd krijgen insecten voor ge-
schoteld vanwege de eiwitten die 
er in zitten en schakelen later 
over op zaden vandaar de naam 
distelvink. Waar veel distels of 
teunisbloemen voorkomen kunt 
u ze tegen komen. Douwe Grey-
danus.

Foto: Douwe Greydanus

Gezellig in bad

Als ik later oud, zal zijn
Kom dan als ik dood ga

en verzacht m’n pijn
Wees m’n steun, in dat uur

Blijf bij mij, zolang het duurt.
                      Dimitri van Toren

In de voor hem zo vertrouwde omgeving is te midden van allen 
van wie hij zoveel hield, rustig overleden mijn lieve man, onze 
zorgzame vader en trotse opa

Peter Vertelman
echtgenoot van Vera Boos

Hoorn, 6 april 1944 Andijk, 4 november 2018

 Vera Vertelman - Boos

 Carolien en André
  Mick en Alida
  Joey
 Anita en Marcel
  Kees en Sandy
  Kim
  Jan
 Mario en Wendy
  Daan
  David

Meander 72
1619 XT  Andijk

Peter is thuis, alwaar geen bezoek.
Er is gelegenheid om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 8 november van 19.30 tot 20.30 uur in het 
uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk.
Op vrijdag 9 november begeleiden wij hem met ons eigen gezin 
naar het crematorium.

Wij bezorgen gratis.
*actie code Andijk
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WINNAARS PRIJSVRAAG
Afgelopen zaterdag was het feest in 
het notariaat. Onze beroepsorganisa
tie KNB bestond 175 jaar en daarom 
was er een extra gratis inloop op 
onze beide kantoren. Het was een 
drukte van belang.

Muzikale prijsvraag
Alle deelnemers aan onze muzikale 
prijsvraag hartelijk bedankt voor jullie deelname en de vele vrien
delijke woorden over ons kantoor. De winnaars krijgen deze week 
persoonlijk bericht. (1e prijs: waardebon € 100 te besteden in 2018 
en 2019 bij ons kantoor. 2e prijs: een taart t.w.v. € 30 bij een bakker 
naar uw keuze en een powerbank. 3e prijs: een powerbank t.w.v. € 
25 om supersnel uw mobiel op te laden).

Kleurwedstrijd
Ook de kinderen die hebben meegedaan aan het inkleuren van 
de verjaardagstaart krijgen deze week bericht. Het zag er allemaal 
prachtig uit.

LEVENSTESTAMENT – VEEL GESTELDE VRAGEN
Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament en 
een le venstestament?
Een “gewoon” testament regelt al leen de zaken bij overlijden. In een 
testament komt aan de orde wie er van u erft en wie er eventueel 
be voegd is, om de zaken na overlij den te regelen (executeur). Een 
le venstestament werkt tijdens le ven. Dit regelt wie uw belangen 
mag behartigen, indien u daar zelf tij delijk of blijvend niet meer toe 
in staat zou zijn. Een zwaar onder werp om over na te denken, maar 
we zien in de praktijk steeds va ker problemen ontstaan, over wie 
waarover mag beslissen, als ie mand zijn eigen belangen niet meer 
kan behartigen.

Wat zijn de consequenties als er geen 
levenstestament is?
Als er niets is geregeld, dan zal er veelal door aanvraag van fami
lie, een bewind via de rechter, in gesteld moeten worden. Bij een 
bewind is er rechterlijk toezicht en heeft de bewindvoerder voor 
uitgaven/bedragen boven de €1.500 vooraf toestemming nodig van 
de rechter voor het doen van deze uitgaven. Tevens moet er na 
afloop van ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechter 
afgelegd worden.

GRATIS INLOOP overdag én avond van 917 en 1921 uur, do 
8 november Andijk (0228592224): di 20 november Benningbroek 
(0229591264) 

Els van den Bosch

Wat gaat de gemeente 
in uw kern doen 

volgend jaar?

Aan het begin van deze 
eeuw werden alle raad-
stukken in Andijk nog 

thuisbezorgd door bode 
Jan Abbekerk. En na het 
vaststellen van de begro-
ting hadden Jan en zijn 

vrouw Gea een pan snert 
met roggebrood en spek 
klaarstaan voor de raad. 
Dat was een mooie tradi-
tie, waar ik met gevoelens 
van nostalgie aan terug-
denk. Graag lees ik van 
papier, maar ik vind het 
een  vooruitgang dat we 

de raadsstukken direct op 
onze tablets ontvangen in 
plaats van in de brieven-
bus. De begroting omvat 
maar liefst 99 pagina’s. 
Om deze voor u pret-
tig leesbaar te maken, 
is de begroting op de 

website van de gemeente 
geplaatst. Ik raad u aan 
daar even naar te kijken. 
Het is overzichtelijk inge-
deeld, je kunt zelf kiezen 
wat je wilt bekijken. Het 
lijkt mij voor u als inwo-

ner plezierig, dat je op die 
begrotingssite kunt kiezen 
voor hoofdstuk “Kernen”. 
Vervolgens kies je de kern 
waar je woont en dan lees 
je wat de gemeente daar 
volgend jaar gaat doen.   
De gemeenteraad heeft 
een belangrijke rol bij 

het maken van financiële 
keuzes. De begrotingsbe-
handeling is hét moment 

voor de gemeenteraad 
om keuzes te maken over 
het inzetten van het geld. 
Het CDA vraagt bij de 

begroting extra aandacht 
voor eenzaamheid, cul-
tuur en duurzaamheid. 
Op 8 november bent u 
van harte welkom om 
de begrotingsbehande-

ling bij te wonen. Tussen 
16 en 18 uur Algemene 

Beschouwingen en ’s 
avonds over de begroting. 
Voor koffie en thee wordt 
gezorgd en er is raadstaal-

bingo.

Geldig in week 45 (5 - 10 november)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Pasta picante
Meal Deal
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Meal Deal

Slagers kapsalon
Geldig in week 46 ( 12 - 17 november)

500 gram 

€ 4,95

Op vrijdagavond 16 november 
verzorgen de vrouwen van de 
Schola Cantorum uit Purmerend 
de Gregoriaanse Mariavespers in 
de Sint Werenfriduskerk te Wer-
vershoof. Deze schola werd twin-
tig jaar geleden opgericht door 
Tjeerd van der Ploeg (als organist 
en dirigent werkzaam aan de St. 
Christoforuskerk te Schagen) en 
is deze avond voor het eerst te 
gast in deze kerk.
De vespers maken deel uit van 
het reeds eeuwenoude getijden-
gebed. Vaste onderdelen zijn het 
openingsgebed, de hymne, psal-

men, antifonen, een lezing en de 
gebeden. Het hoogtepunt is het 
Magnificat, waarbij wierook 
wordt ontbrand. Na de zegenbe-
de worden nog het ‘Salve Regina’ 
en het ‘Tota pulchra es, o Maria’ 
gezongen. 

De duur van de vespers is ruim 
een half uur. Voor wie houdt van 
de verstilling van het Gregoriaans 
is dit een mooi moment van be-
zinning in een hectische wereld.
De aanvang is 19.00 uur en na af-
loop wordt een collecte gehou-
den.

Gregoriaanse vespers

Automatiseringsbedrijf Vitasys 
doet voor de tweede keer mee 
met de Award Duurzame Onder-
nemer. In 2013 won het bedrijf 
ook al de Award. De afgelopen 
jaren zijn gebruikt om duurzaam-
heid in-  en extern verder uit te 
bouwen.

Vitasys uit Zwaagdijk-Oost vindt 
dat een onderneming zich bewust 
moet zijn van zijn omgeving. En 
duurzaam, circulair en sociaal en 
maatschappelijk betrokken moet 
zijn. Danny Verdonk is Manager 
Sustainable Development. “Bin-
nen ons programma Vitasys 2025 
werken we aan duurzaam en 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). De tijd van 
alleen praten over verduurzaming 
ligt ver achter ons. We doen het 
ook in de praktijk. Samen met 
onze klanten, leveranciers en me-
dewerkers.”

Dit is de zesde en laatste genomi-
neerde voor de Award, de in-
schrijving is gesloten. De prijsuit-
reiking is tijdens de Nieuwsjaars-
receptie van de gemeente Me-
demblik op 8 januari.

MVO
Directeur André Hundman illus-
treert de duurzame stappen via 
roofvogelcentrum Wings of 
Change in Andijk. Daar richtte 
Vitasys de ICT-omgeving in en 
werden camera’s geplaatst. Een 
groot deel van de installatie en de 
arbeidsuren is geschonken. Een 
aantal medewerkers heeft ook er 
uren in privétijd aan besteed. 
“Ook zijn we nu bezig met nar-
rowcasting. Dit zijn beeldscher-
men in het pand waarop het laat-
ste nieuws, het weer en de web-

site zijn te zien.” 

Als MVO Westfriesland Proud 
Partner heeft Vitasys een stevige 
stap gezet door meer dan 5% aan 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. 
André Hundman: “En door de 
oprichting van de Westfriese Uit-
daging hebben we bewerkstelligd 
dat er nu een servicedesk is voor 
de aanvragen en matchmaking 
voor deze regio. Onze investering 
in het oprichten van deze stich-
ting bedraagt ongeveer 20.000 
euro.”

Circulaire laptops
Vitasys komt met uiterst duurza-
me laptops op de markt en loopt 
daarmee voorop in Nederland. 
Het gaat om zogeheten ‘remani-
factured’ laptops. Die moeten aan 
dezelfde hoge kwaliteitseisen 
voldoen als nieuwe exemplaren. 
Ze zijn straks op grote schaal ver-
krijgbaar, zodat ook grote bedrij-
ven en organisaties zo’n laptop 
kunnen aanschaffen. De appara-
tuur is niet te vergelijken met zo-
geheten refurbished laptops die 
al langer bestaan. 

Van afval naar grondstof
Vitasys streeft naar zo min moge-
lijk afval. Producten en grond-
stoffen krijgen waarde door ze 
opnieuw in te zetten. Danny Ver-
donk: “We onderzoeken dat per-
manent en hebben een afval-
scheidingssysteem met 14 lijnen 
opgezet. Hoe kunnen we beter 
omgaan met IT-producten? Afval 
als grondstof is een complexe 
materie. Het aantal soorten plas-
tics in een laptop loopt snel op. 
En dat zijn dan nog maar de lap-
tops.”

Directie en medewerkers van Vitasys in de zon bijeen tijdens de  
personeelsdag enkele weken geleden. Foto aangeleverd

Vitasys doet opnieuw gooi naar 
Award Duurzame Ondernemer

Aan de Middenweg hangt een spandoek in regenboogkleuren ter nage-
dachtenis aan Jahnay Sijm, die daar een jaar geleden op vijfjarige 

leeftijd overleed als gevolg van een ongeluk. Tijdens Jahnays begrafe-
nis en in de periode na zijn overlijden waren er veelvuldig regenbogen 
te zien, waardoor de regenboog ook een symbool is geworden voor de 

herinnering aan Jahnay.
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Per 1 december wordt Henny van 
Bragt de nieuwe beheerder van 
Dorpshuis Centrum. Hij heeft er 
veel zin in en wil het Dorpshuis 
verder inrichten naar de wensen 
van de Andijkers. Henny: “De vi-
sie van het Dorpshuis is de visie 
van het dorp. Ik ben nieuwsgierig 
naar de wensen.” Eén ding kan hij 
alvast verklappen (en valt ook wel 
te raden met zijn achtergrond als 
leidinggevend kok): “Eten is wel 
héél belangrijk.”

Ingeburgerde West-Fries
De bijna 50-jarige Henny is gebo-
ren en getogen in Weesp, maar is 
inmiddels alweer zo’n dertig jaar 
woonachtig in de Noordkop, 
“hartje West-Friesland”. Henny 
zegt lachend: “Voor iemand die 
uit Weesp komt, spreek ik beter 
West-Fries dan de gemiddelde 
West-Fries.” Voor sommigen zal 
hij zelfs een bekend gezicht zijn, 
want hij heeft zestien jaar restau-
rant Halfweg in Midwoud ge-
rund, dat hij in 2005 verkocht. 
Ook heeft hij eerder het restau-
rant van Dorpshuis De Vang in 
Benningbroek/Sijbekarspel gere-

aliseerd en de keuken daar ver-
nieuwd. Momenteel is hij nog 
werkzaam als ‘coördinator gast-

vrije dienstverlening’ bij ViVa! 
Zorggroep. Henny: “Dat is eigen-
lijk een teamleider, net als straks 

in het Dorpshuis.” Al met al een 
heel mooi CV voor een nieuwe 
beheerder van ons Dorpshuis.

Nieuwe doelgroepen
De in Anna Paulowna woonach-
tige Henny heeft jarenlange erva-
ring in de zorg en de horeca, twee 
dingen die hij mooi kan combine-
ren als beheerder. Henny: “Ik wil 
een verbinding gaan leggen met 
het verzorgingshuis en de instel-
ling voor mensen met een (psy-
chische, red.) beperking. Daar-
naast wil ik ook graag de doel-
groepen die niet zo vaak in het 
dorpshuis komen, zoals bijvoor-
beeld de 25- tot 45-jarigen, bin-
nenhalen met activiteiten en eve-
nementen. Daarvoor ga ik in ie-
der geval meer met eten en drin-
ken doen.”

Mensenmens
Henny zit vol energie en begint 
binnenkort al met de overdracht 
door de huidige beheerder, Dion 
Bouhuis. Ook was hij alvast aan-
wezig bij de veiling. Henny: “Ik 
ben een mensenmens, makkelijk 
benaderbaar en ik luister graag. 

Dus kom vooral eens een babbel-
tje maken, laat de verhalen maar 
komen!”

“Laat de verhalen maar komen” 
Henny van Bragt nieuwe beheerder Dorpshuis

Dion Bouhuis geeft het stokje over aan Henny van Bragt. Foto KD/De Andijker

Heeft u een verhaal of een tip voor de Kerstuitgave van de Andijker 
die uitkomt op woensdag 19 december 2018? Misschien zelfgeschreven 

of bijvoorbeeld een bijzondere manier om Kerst te vieren. 

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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.
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Wist u dat...

... u alert moet zijn op mensen 

actief zijn die betaalde 

kranten uit brievenbussen 

langs de weg halen?

... u t/m vandaag oude kleding 

in zakken kan inleveren op de 

Piramide?

... de opbrengst van de Bag-

2Schoolactie wordt besteed 

aan spelmateriaal voor de 

kinderen?

... het heel zinvol is om 

uw activiteit tijdig te melden

voor de agenda van de 

Andijker zodat iedereen er 

rekening mee kan houden?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… op de redactie een gouden 

ring is gebracht met naam, 

verlovingsdatum 7-10-1965, 

en ook de trouwdatum er op 

staat?

… Peter Ligthart 

vandaag jarig is?

 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,  
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Open Atelierweekend 17 en 18 
november van 11.00 tot 17.00 uur, 
Atelierbd, Talud 17 te Wervershoof

Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 
Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?

Huur op tijd Uw pak bij Stichting 
St. Nicolaascomite Andijk,  

want op is op!!!!
U kunt bellen naar: 06 50 85 29 73

** VERS VAN HET LAND**
Beste Aardappelen diverse soorten.

Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel. 593245

Te koop diverse (jaar) boeken
• Historische vereniging “Den 

Swaegh Dyck”oud 2011-2017
• “De Skriemer” nummer 5-6

• Vereniging Vrienden van oud 
Andijk 2012-2017

• Oud Stede Broec 2008-2017
• Ach lieve tijd West Friesland 1-11
• West Friesland toen en nu 1-14, 

mist deel 9
• Theo Koomen Samen an de reed, 

Met gien pen te beskroiven en 
Theo Koomen kompleet

• Zo was die tijd Rondom 
Zuiderzee en IJsselmer

• Atlas van de mensheid
• De geschiedenis van het vliegen

• Ans dat moidje door Trijntje 
Koorn-Baas

• In het spoor van het verleden 
door Riekele Hovenga

• Andijkers in verzet in beeld 
gebracht door Riekele Hovenga

• 50 jaar fanfarekorps Irene 
Grootebroek 

 
VRIJDAG 9 NOVEMBER 

PUBQUIZ 
GEZELLIGE ALGEMENE QUIZ! 

 
DONDERDAG 15 NOVEMBER 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
ZATERDAG 24 NOVEMBER 

AVONDJE PLAATJES DRAAIEN 
GEZELLIGE HITS VAN VROEGER, NEEM JE EIGEN FAVORIETE PLAATJES MAAR MEE! 

 
ZONDAG 25 NOVEMBER 

JOHAN KRUIZINGA 
AKOESTISCH CONCERT 

 

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Een bord voor opa
Het was me wat met die oude 
Pieter Groot, hij sukkelde wat 
af in zijn kleine huisje, sinds zijn 
vrouw was overleden. Volgens 
zijn kinderen was hij eigenlijk 
niet meer alleen vertrouwd. 
Soms kwamen ze bij hem, dan 
stond het gas nog aan. Een 
andere keer brandde de hele 
nacht het licht en erg schoon 
was hij ook niet meer op zich-
zelf.  En het huis schoonmak-
en daar kwam ook niet veel 
meer van terecht. In die tijd 
was het nog de gewoonte dat 
de kinderen vader dan in huis 
namen en het liefst het kind dat 
dichtbij woonde, dan verand-
erde er niet zoveel voor vader.   
Soms ook trokken de kinderen 
bij vader in, maar daar was het 
huisje van Pieter te klein voor.                                                                                             
Dus ging zoon Siemen aan de 
gang en timmerde een kamertje 
af in zijn huis en zette er een 
bed in en een stoel met een 
tafel. Voor de rest kon de oude 
baas wel gebruik maken van 
de voorzieningen van het huis 
waarin Siemen woonde. Zo 
kwam opa ook aan tafel zitten 
tijdens het eten en de klein-
kinderen keken hun ogen uit, 
want opa maakte er soms wel 

een potje van. Er slingerde wel 
eens wat eten over tafel en het 
kwam ook wel eens voor dat 
er  een bord op de grond viel 
dat dan  meestal in stukken 
uiteen spatte. En dat moest 
dan weer opgeruimd worden. 
Soms ging het een poosje goed, 
maar soms was het ook bar. 
Zoon Siemen verzuchtte wel 
eens : “Eigenlijk zou hij een 
houten bord moeten hebben….”  
De kleinkinderen zwegen dan 
wijselijk, want dat vonden 
ze ook weer sneu voor opa.                                                                                                                                             

Maar op een middag liep 
Siemen rond het huis, toen 
hij ineens het geluid van een 
hamer uit het schuurtje achter 
zijn huis hoorde komen. Er 
werd ook gezaagd en hij was wel 
een beetje nieuwsgierig welke 
van zijn drie zonen bezig was 
en wat hij timmerde. Welnu 
het was de kleine Pieter die 
met een hamer spijkers in een 
stuk hout stond te slaan en een 
zaag in de buurt had liggen, die 
hij blijkbaar net had gebruikt.  
Vriendelijk boog Siemen zich 
naar zijn zoon en vroeg hem 
wat hij aan het maken was.  Het 
jongetje keek hem trouwhartig 
aan en antwoordde: “Dat is voor 
jou papa, voor als je oud bent. 
Ik maak een houten bord voor 
je……”

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Spullen voor de wintermarkt
De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof houdt op 
zaterdag 17 november van 10.00 tot 14.00 uur aan de Mid-
denweg 48 te Andijk een wintermarkt.

Heeft u spullen voor deze wintermarkt (geen grote meubels 
e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op donderdag 15 
en vrijdag 16 november van 16.00- 20.00 uur.

Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen naar 
telefoonnummer 0228-591594 (bij geen gehoor 0228-593200). 
Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot ziens op 17 
november.

Ben jij tussen de 12 en 18 jaar en 
heb je een verstandelijke, licha-
melijke beperking of diagnose 
zoals bijvoorbeeld autisme, adhd. 
Of vind je het moeilijk om con-
tact te maken met andere jonge-
ren, dan zijn wij op zoek naar jou! 

Je bent van harte welkom op vrij-
dagavond tussen 19.00 en 22.00 
uur in ons clubgebouw op de 
Sportlaan 1A te Andijk. Hier kan 
je in een veilige omgeving een 
potje darten, poolen, spelletjes 
spelen op de WII of playstation of 

gewoon lekker chillen. De entree 
is gratis, tegen een kleine vergoe-
ding kan je wat te drinken of wat 
lekkers kopen.Vindt je het span-
nend om alleen te komen, dan 
mag je natuurlijk iemand meene-
men. Begeleiding door vrijwilli-
gers is aanwezig. We zijn vrijwel 
iedere vrijdag avond open, be-
halve in de schoolvakanties. Zie 
onze facebookpagina voor meer 
informatie. Of via de email: g.
soos.future@gmail.com. Contact 
personen zijn Sandra Arendz, 
Bas en Monique Schimscheimer.

Lekker chillen bij The Future. Foto: aangeleverd

G-Soos The Future in Andijk 
zoekt nieuwe jongeren.

Gevonden: handschoenen 
en hoofdband

Een paar zwarte handschoenen, vorig jaar 
gevonden ter hoogte van de Horn op de 
Middenweg.
Vorig jaar gevonden op de Kleingouw ter 
hoogte van de Kleiakker: hoofdband
Eigenaar kan zich melden bij de redactie 
van de Andijker: info@andijker.nl.

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
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NOVEMBER
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 prijsje meenemen van €3), 20.00 uur, Sarto
• Bijeenkomst: “De zorg voor ouderen in West-Friesland”, inloop 

vanaf 13.30 uur Rabobank Zwaagdijk Oost, Graanmarkt 1
Woensdag 14 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 17 november
• Verkoopdag hobbymaterialen, 10 – 16 uur Bibliotheekzaal, 

Dorpshuis centrum
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
Zondag 6 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura op van 16.00 tot 19.00 uur 

met muziek van FolkertJan
Donderdag 10 januari 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12

FEBRUARI
Donderdag 14 februari 
• Riraragebol voor de schoolkinderen in Cultura

MAART
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura, aanvang 15.00uur

OKTOBER
Zondag 6 oktober 
• Schrijverscafé in Cultura aanvang 15.00uur

Oud papier  Zaterdag 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
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

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

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

Daar buiten op afspraak

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

De Dorpsraad Andijk heeft in de 
afgelopen weken zo’n 1500 voer-
tuigen gecontroleerd op snelheid. 
Dat gebeurde op diverse wegen in 
en buiten het dorp met behulp 
van een lasergun zoals die ook 
wordt gebruikt door de politie.

Opmerkelijke uitkomsten
“In samenwerking met Veilig Ver-
keer Nederland hebben we –on-
opvallend– de snelheid gemeten 
op 30, 50, 60 en 80 km-wegen. De 
uitkomsten presenteren we don-
derdag 8 november a.s. tijdens de 
informatieavond in dorpshuis 
Centrum”, weet Gerrit van Keu-
len, voorzitter van de dorpsraad 
te melden. “We hebben verschil-
lende keren metingen verricht op 
wegen waarover buurtbewoners 
bij ons klaagden. In een aantal 

Dorpsraad controleert snelheid van 1.500 
voertuigen in en buiten het dorp

Wim Floor van de Dorpsraad Andijk verrichtte ook ‘s avonds  
snelheidsmetingen in het dorp. Foto Dorpsraad Andijk

gevallen bracht dat opmerkelijke 
conclusies! Welke dat zijn hoort 
men tijdens de informatieavond.” 
Tijdens deze avond zal wijkagent 
Huub Essen in gesprek gaan met 
de aanwezigen.

Drug en alcohol jongeren
Ronald Hein van LINK-Projecten 
zal een presentatie houden om 
ouders/verzorgers voor te lichten 
over het gebruik van alcohol en/
of drugs door hun kinderen. 
Drugsgebruik onder jongeren 
lijkt steeds normaler te worden, 

hoe kun je als ouder toch regels 
opstellen? 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 ge-
bruikt? Hoe herken ik het bij mijn 
kind? Waar loop je als ouder te-
genaan, welke hulp is er eventu-
eel  en waar kun je die vinden? 

 
Dorpshuis Centrum, 

Donderdag 8 november, 
19:30 uur Gratis toegang

Op woensdag 14 november is er 
in Andijk een studieavond met 
ds. Oscar Lohuis, spreker voor 
Christenen voor Israël. Het on-
derwerp waarover hij spreekt is: 
De verhouding tussen Israël en 
de Kerk. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Gereformeerde Kerk, 
Middenweg 4 in Andijk. Aanvang 
19.45 uur, toegang is gratis.
 
De verhouding tussen Israël 
en de Kerk
In de kerkgeschiedenis heeft eeu-
wenlang de vervangingstheologie 
gedomineerd. Vanuit de vervan-
gingstheologie is het gangbaar ge-
worden om voor Israël in het Oude 
Testament ‘de kerk’ te lezen en 
voor Jeruzalem ‘het hemels Jeruza-
lem’. Toch blijken profetieën over 
Israël in onze tijd letterlijk uit te 

komen. We zien nu dat God zijn 
volk niet verstoten heeft maar 
hen terugbrengt uit de volken 
naar Zijn land. Want in de tijd 
waarin wij leven is het herstel van 
Israël toch wel een van de meest 
bijzondere aspecten daarvan. De 

wederkomst van Jezus zal niet 
buiten Israël omgaan. Zacharia 12 
bepaalt ons bij de strijd om Jeruza-
lem die in het einde der tijden he-
viger zal worden. De contouren 
van diverse aspecten van deze 
eindstrijd kunnen we nu al duide-

lijk waarnemen. We denken na 
over tekenen van de tijd waarin 
wij  leven. Daarom is het belang-
rijk dat wij Israël steunen.
 
Achtergrond spreker 
Ds. Oscar Lohuis was in het ver-
leden verbonden aan de   baptis-
tengemeenten in Meppel en Em-
meloord. Vanaf 2007 is hij vrijge-
steld om zich helemaal te geven 
aan de Woordverkondiging als 
rondreizende prediker, evangelist 
en Bijbelleraar. Lohuis spreekt 
regelmatig in kerken, hij verzorgt 
Bijbelstudies en schrijft columns 
in verschillende bladen. Lohuis: 
“De tijd waarin wij nu als Kerk 
van Jezus Christus leven vraagt 
om een serieuze overdenking van 
de plaats van Israël in Gods red-
dingsplan voor deze wereld.” 

Studieseminar met ds. Oscar Lohuis in Andijk over
“De verhouding tussen Israël en de Kerk”

Ds. Oscar Lohuis. Foto aangeleverd
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

ALPHA TOURS HEM

 

DAGTOCHTEN ALPHA TOURS   

 
 

Kasteel De Haar in Utrecht 

 

 
 

De Margriet Winter Fair Den Bosch 
 

 

Woensdag     20-11-2018   
Bestemming: Utrecht 
Country and Christmas Fair  
Kasteel De Haar 
 

Prijs:               €  42,00 p.p. 
Inclusief:  
- 2x koffie met gebak; 
- entree. 
 

Opstapadressen: 
Andijk, Wervershoof (2x) en Medemblik 

 

Vrijdag           23-11-2018   
 
Bestemming: Den Bosch 
Margriet Winter Fair 2018. 
 

Prijs:               €  42,50 p.p. 
Inclusief:  
- koffie en koek (in de bus): 
- entree. 
 

Opstapadres (andere route): 
Enkhuizen, Grootebroek, Venhuizen en 
Hoorn. 

 

Verwacht in december 2018: 
 

vrijdag               28-12-2018   
Bestemming:  
Amsterdam Light Festival 
met diner bij Van der Valk 
Volendam. 
 
Meer informatie hierover in 
de volgende editie van dec. 

 

 
 

Varen langs de mooi verlichte 
kunstwerken in de grachten van A’dam 

 

Info/reserveringen: 0228-542424 / www.alphatours.nl/dagtochten 
 

 

Zaterdagavond aan de Oosterdijk te Medemblik een prachtig nostalgisch verlicht 
stoommachinemuseum, dit om het museumseizoen af te sluiten. Met olielampen en 

vuurkorven werden de contouren van het museum sfeervol uitgelicht. Er was heel veel 
publieke belangstelling voor dit jaarlijks terugkerend evenement.Foto Henk Groenewoud

De gemeenteraad van Medemblik heeft op 
donderdag 1 november ingestemd met het 
voorstel om het detailhandelsbeleid en de 
winkeltijdenverordening te actualiseren. 
Met de nieuwe verordening mogen Me-
demblikker ondernemers hun winkels va-
ker en langer openen. 

De reden voor de actualisatie is duidelijk: 
het weerbaarder maken van grote winkel-
centra tegen de groei van online winkelen. 
Ook vervult de actualisatie de behoefte 
aan heldere afspraken binnen het bestaan-
de toetsingskader. Het detailhandelsbeleid 
omvat nu regels die gebaseerd zijn op: 

•  Ruimte bieden voor dynamiek in 
 ondernemerschap.
•  Prioriteit geven aan behoud en 
 versterking van grote winkelcentra.
• Behouden van basisvoorzieningen in 
 kleinere kernen.

Om winkeliers meer flexibiliteit te geven 
gelden er nu andere regels voor openings-

tijden. In de bestaande verordening was 
het al mogelijk om op zondagen en be-
paalde feestdagen open te zijn. De ge-
meente zal vanaf nu een algehele vrijstel-
ling doorvoeren. Ondernemers hoeven 
daardoor geen ontheffing meer aan te 
vragen om op deze dagen hun winkels te 
openen. De enige twee uitzonderingen zijn 
op 4 mei en op 24 december, waar de deu-
ren na 19:00 gesloten dienen te worden. 
 
Wethouder Harry Nederpelt: “Met ons 
nieuwe beleid spelen we flexibeler in op 
trends en ontwikkelingen die bij winkels 
spelen. Ook bieden we winkeliers met de 
nieuwe winkeltijdenverordening een betere 
aansluiting bij winkels in Hoorn. Minder 
regels, meer flexibiliteit.”

Met de komst van meer flexibiliteit is er 
ook meer ruimte voor nieuwe initiatieven 
voor winkels in de hoofdwinkelcentra. 
Hiermee krijgen ondernemers meer vrij-
heid en wordt leegstand teruggedrongen, 
zo is de verwachting van de gemeente. 

Uitslag Fietsencontrole Basisscholen Andijk
 Aantal fietsen  Fout Goed   2017 goed 2018 goed   
Bangertschool  55  3  52  89%  95% 
Piramideschool  52  22  30  55%  58% 
Idenburgschool  37  9  28  78%  76% 
Kuyperschool  81  26  55  59%  68%       
Alle scholen  231  60  171  69%  74% 

Coördinator fietsenkeuring: Dhr. M. de Graaf, vvnafdelingandijk@ziggo.nl

Langs de weg... Stoommachinemuseum

Plaatje vanaf de dijk. Foto: Thea Boelens

Gemeente houdt detailhandelsbeleid en 
winkeltijdenverordering onder de loep

Langs de weg... 

Iemand had z’n oud papier alvast buiten 
gezet... Dit kampvuurtje (waar overigens 
niemand meer bij was) is afgelopen vrij-
dagavond gefotografeerd op het fietspad 

de Reinderhoek.

Het spandoek voor ons kantoor is afgelopen weekend vernield. Heel jammer. 
Heeft u iets gezien? Laat het ons weten. Tel. 59 36 05. Foto: PL/De Andijker
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