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Profwielrenster Eva Buurman
heeft honger naar de fiets

Ook voor onze Westfriese troef
Eva Buurman (25) was het een
teleurstelling dat het wielerseizoen abrupt werd stopgezet
vanwege de coronacrisis. “Ik
had goed getraind in de winter
en was in vorm”, blikt zij terug.
Door de corona waren er geen
wedstrijden meer en moest zij
zichzelf in conditie zien te houden. Eind juli stond zij in
Spaans Baskenland, samen met
vijf collega’s van Boels Dolmans Cycling Team, aan de
start bij de officiële hervatting
van het seizoen. “Heerlijk,
want ik had weer honger naar
de fiets!”
Deze wedstrijd kende trouwens
zo zijn eigen coronaperikelen.
Tien van de 25 teams, waaronder
het CCC-Liv Team van Marianne
Vos, trokken zich op het laatste
moment terug. Dit onder meer
vanwege een sterke toename van
het aantal coronagevallen in de
regio Navarra.
Nederlands
studentenkampioene
Eva Buurman groeide op met
skeeleren en stapte in 2013 over
naar het wielrennen. Ook hierin
bleek zij talentvol. In 2014 werd

zij in Utrecht gekroond tot Nederlands studentenkampioene.
Via de profteams Parkhotel Valkenburg - Destil en het Britse
Trek - Drops belandde zij in 2019
bij de superformatie Boels-Dolmans. Met ex-wereldkampioene
Chantal van den Broek - Blaak,
Europees kampioene Amy Pieters en regerend Olympisch kampioen Anna van der Breggen
heeft ploegleider Danny Stam
absolute toppers onder zijn hoede.

www.mantelovertoom.nl
www.mantelvoors.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

komt? “Zeg nooit nooit”, lacht ze.
“In een wedstrijd kan van alles
gebeuren. Wij krijgen de vrijheid
om zelf te koersen waardoor je
kansen kan creëren. Mijn droom
is om uit te blinken in koersen als
Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race.”
Maatschappelijke carrière
Eva is afgestudeerd als gezondheidswetenschapper. “Mijn maatschappelijke carrière staat nu stil.
Ik richt me volledig op het wielrennen en geniet daar enorm van.
Ik ben nog jong en na het fietsen
komen er vast dingen op mijn
pad waar ik een uitdaging in zie”,
zegt ze vol vertrouwen.

Ondersteunende rol
“Ik ben er trots op dat ik deel mag
uitmaken van dit team”, vertelt
Eva. “We hebben meiden die
wedstrijden kunnen winnen en
dat is ook ons doel: zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Daarbij
heb ik vaak een ondersteunende
rol. Bij Boels-Dolmans train en
koers ik met de beste wielrensters
ter wereld. Ik moet er in verschillende wedstrijden simpel gezegd
voor zorgen dat de topvrouwen
zo lang mogelijk fris blijven zodat
zij het in de finale af kunnen maken.”
Nog wat stapjes maken
Betekent dit ook dat Eva zelf
nooit in een winnende positie

GRATIS INLOOP
(op afspraak)
Mr. A.W.M. Overtoom
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
Andijk 17/9 - 1/10 - 15/10

Eva Buurman verkende eind juli in Toscane het parcours
voor de Italiaanse klassieker Strade Bianche.
Tekst: Koos Schipper. Foto: Tornanti.cc.

De kleine raket
De wielerkalender voor de dames
kent dit najaar nog vele mooie
wedstrijden. De Westfriese wielerliefhebbers kunnen Eva Buurman - bijgenaamd De kleine raket
- dit jaar van nabij volgen. De
wedstrijden van de Women’s
WorldTour (WWT) worden namelijk allemaal live op televisie
uitgezonden. Eva was afgelopen
weekend al in beeld tijdens het
NK wielrennen waar zij als 13e
eindigde.

Burgemeesters Noord-Holland Noord doen dringende
gezamenlijke oproep: “Blijf afstand houden”
De 17 burgemeesters in Veiligheidsregio NoordHolland Noord doen een gezamenlijke oproep tot
het blijven houden van 1,5 meter afstand en het
naleven van de basisregels.

cijfers over het aantal COVID-19-besmettingen van
de afgelopen weken. Vorige week liet minister-president Rutte tijdens de persconferentie weten zich
zorgen te maken over deze ontwikkeling.

Aanleiding voor deze oproep zijn de zorgwekkende

Toenemend aantal besmettingen thuis
Veel besmettingen ontstaan in de privésfeer. Plaatsvervangend voorzitter van de veiligheidsregio Jan
Nieuwenburg erkent in de oproep van de burgemeesters dat het soms best lastig is om de basisregels
aan te houden, “maar ik zie ook dat de meeste mensen echt wel willen. Toch neemt het aantal coronabesmettingen weer toe. Juist thuis blijkt corona nu het
meest verspreid te worden. Bij het ontvangen van
visite, op verjaardagen of bij feestjes. Familie, vrienden en de eigen omgeving voelen voor veel mensen
veilig, maar bedenk wat voor gevolgen het kan hebben als daar het virus rondwaart.” Nieuwenburg geeft
aan thuis zelf ook afstand te houden, “en ook op de
verjaardagen van mijn dochters deze maand.”

Burgemeester Frank Streng.
Foto aangeleverd

Voorkomen van nieuwe lockdown
De burgemeesters roepen inwoners op om te helpen besmettingen en een nieuwe lockdown te voorkomen. “Niemand zit erop te wachten dat de horeca

weer moet sluiten, of de scholen
weer dichtgaan. Zover is het gelukkig nog niet.

Hou je aan de basisregels: hou
afstand, vermijd drukke plekken,
was vaak je handen. En bij klachten: blijf thuis en laat je testen.”

Spaans leer je bij La Academia!
Spaans bij La Academia is leuk!
In september beginnerscursus
in de Schoof in Wervershoof.

Info: Connie Dhauw 0228-321640
cdhauw@laacademia.nl
www.laacademia.nl

de sleutel tot bezit

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
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FAMILIEBERICHTEN
Freek en Sandra, papa en mama  
Van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk
op 1 september a.s.
Pa en ma van Dokkum  
Erwin en Marian, Chris en Ankie, Jeffrey, Youri
1 september zijn onze lieve ouders
DURK DIJKSTRA en NEL DIJKSTRA - KOOIMAN
60 jaar getrouwd, van harte gefeliciteerd
Uulco in herinnering
Uulco
Pieter en Helga
Edwin en Esther
Carina
Patrick en Laura
Johanna en Andre
Frank in herinnering
Laura
Mirna en Nick

Marco en Roos, Judith in herinnering
Amber
Jolien
Chino
Vigo
Tygo
Kyano
en achterkleinkinderen

Graag willen we iedereen van harte bedanken
voor de vele blijken van belangstelling bij het overlijden van

Marijtje van Gelder - Klinger
Helaas heeft ze de 100 net niet gehaald,
maar jullie aandacht heeft ons goed gedaan.
					Fam. van Gelder

Sla je slag op de IVN-mini-boekenmarkt

Boeken, boeken en nog eens boeken. Op zondag 30 augustus organiseert het IVN buiten en binnen in de bezoekerszaal van het
Streekbos Paviljoen een miniboekenmarkt. Tal van koopjes,
ideaal “leesmateriaal” voor toekomstige herfstige dagen. De

verkoop vindt plaats tussen 14:00
en 16:30 uur en de opbrengst
komt ten goede aan IVN WestFriesland. Iedereen is van harte
welkom om te komen grasduinen
tussen de dozen vol drukwerk,
maar boekeninname is deze keer
niet mogelijk.

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410.
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl
Zaterdag 29 augustus 19.00
uur: MIVA-weekend.
Woord en Gebedsviering; voorganger: pastor A. Dekker.
Thema: “Durven verliezen om…”.
De collecte is voor onze kerk en
het bekende kaarsenmandje
staat op een tafeltje naast de
kaarsenbak.
Tevens is er de jaarlijkse deurcollecte voor de MIVA. Deze is
bestemd voor verbetering van
de erbarmelijke leefomstandigheden van de vele vluchtelingen
in de kampen in Bangladesh.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:
tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl

Familieberichten:
(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54

info@andijker.nl

Colofon

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

Dronken

Atalanta op een pruim. Foto: Douwe Greydanus
Nu rijpe vruchten van bomen en
struiken vallen: laat ze liggen.
Vogels en insecten eten daar ook
van. Atalanta’s doen zich ook te

goed aan het sap van de pruim
waarna dronkenschap toesloeg.
Lekker in de zon bleef deze zitten
soezen. Douwe Greydanus

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Kerkdiensten, 30 augustus
Gereformeerde Kerk
10.00 uur

ds.R.F. Mauritz te Lelystad. De dienst is ook via
internet te volgen: www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
pg-andijkwervershoof.nl
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk zaterdag 29 augustus			
Bangert 6, Andijk
19.00 uur

Woord en Gebedsviering; pastor A. Dekker.

De Bovenzaal
bovenzaal.eu
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Fit tegen het virus bij fysio WFO

Het is inmiddels al enkele maanden helaas onderdeel geworden
van ons dagelijks leven; het covid
19 of te wel het coronavirus.
Inmiddels hebben we een beetje
geleerd om er mee om te gaan in
ons dagelijks leven, ondanks dat
er nog steeds geen duidelijk bewezen richtlijn is voor ons gedrag
om het virus buiten de deur te
houden. Eén ding is echter wel
heel duidelijk naar voren gekomen de afgelopen maanden: het
kan helpen om zelf zo fit mogelijk
te zijn, worden of blijven.

Fysio WFO is na de lock- down
periode waarin we gelukkig nog
wel onze fysiosporters middels
filmpjes hebben kunnen ondersteunen en onze patiënten met
videobellen en huiswerkoefeningen hebben kunnen begeleiden,
weer volledig corona-proof aan
het werk in de praktijk.
Dit betekent dat we adviezen
kunnen geven aan mensen die
door het vele thuiswerken nekschouderklachten ontwikkelen
maar dat ook onze fysiosport
weer volop draait zodat de trai-

ning die jullie thuis zo goed hebben ingezet weer op locatie en
met medesporters kan worden
gedaan. Daarnaast komen in het
ziekenhuis ook alle operaties op
gang en kan bij ons de revalidatie
weer volop plaatsvinden.
Ook thuisrevalidatie is natuurlijk
mogelijk, als u nog niet in staat
bent om ons te bezoeken.
U kunt altijd in contact komen
met onze praktijk voor adviezen
mits u de RIVM coronaregels
volgt. Bij twijfel kunnen we u uiteraard ook telefonisch te woord
staan.
We hopen u snel te zien om uw
problemen in kaart te brengen en
op te lossen.
Als u corona hebt opgelopen en u
bent herstellende, dan bent u bij
ons aan het goede adres voor
deskundige begeleiding in deze
revalidatie en het weer opbouw
en van uw conditie.
Fysio-WFO, Europasingel 118,
tel. 0228-582270,
www.fysio-wfo.nl

Nee/Nee Sticker maar wel
de Andijker ontvangen?
Voor bezorgers van De Andijker is het lastig. Een aantal
adresssen in Andijk heeft en
Nee/Nee Sticker op hun brievenbus geplakt maar zouden
wel graag De Andijker willen
ontvangen.

NIET De Andijker. Deze stickers zijn verkrijgbaar op het
redactieadres aan de Industrieweg 1.

WEL

Voor die adressen hebben wij
een speciaal een stickers gemaakt met de tekst; WEL of

Kit’s terras gesloten

Vanwege corona en de maatregelen die ik daarvoor moest gaan
nemen, heb ik besloten te stoppen met Kit’s. Mijn terras is definitief gesloten.
Degenen die nog een kadobon

hebben van Kit’s kunnen even
contact met mij opnemen via
k.drost@quicknet.nl.
Bedankt voor uw bezoek in de
afgelopen jaren en een hartelijke
groet, Kitty Drost.
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We gaan weer van start met de gratis inloop. Op de dinsdag in Benningbroek en op de donderdag in Andijk, dus week om week.
Data: www.mantelvoors.nl.
Iedereen die vragen heeft op notarieel gebied, mag bellen om een
afspraak te maken (half uur).

Heeft u andere vragen, dan kunnen die uiteraard ook gesteld worden. Mocht u voor 2013 een testament hebben gemaakt, dan is het
aan te bevelen om deze weer eens te laten checken.
GRATIS INLOOP
9-17 en 19-21 uur:
Benningbroek: 8/9 22/9 - 6/10 - 20/10 10/11- 24/11
Andijk 17/9 - 1/10 15/10 - 29/10 - 19/11 en
3/12.

Kermistoernooi Westrandboulers

6 VIP’S hadden het uitje op de gemeenschapsveiling gekocht.
Foto aangeleverd
Vrijdag 21 augustus is het boulesseizoen afgesloten met een gezellig toernooi met aansluitend de
jaarlijkse BBQ. Geheel volgens de
richtlijnen van het RIVM werd er
op slechts 5 van de 9 banen gespeeld en de BBQ georganiseerd.
Met 26 deelnemers was dit goed
te doen. Naast de eigen leden waren er ook 6 VIP’s die dit als uitje
gekocht hadden op de Gemeenschapsveiling 2020. Het werd een
gezellige dag en er werd weer fanatiek gespeeld in 3 rondes op
individuele basis. Om half 5 werden de prijzen uitgereikt door de
voorzitter, Koos Botman. Allereerst werden de nummers 1 t/m 3
uit de competitie in het zonnetje
gezet met bloemen en wijn. Dat
waren: 1: Bart Andreas, 2:Rita
Okhuyzen en 3:Klaas Knijn (afwezig).
Hierna werden de winnaars van
het kermistoernooi naar voren
geroepen en mochten zij een
leuke prijs uitzoeken. Ook waren
er 3 poedelprijzen beschikbaar.

De uitslag was als volgt:
Arie Botman, Tiny Berkhout,
Rita Okhuyzen, Maarten Lucassen (VIP), Piet Spigt, Jos Kieftenburg, Koos Botman
Poedels: Nico Knijn, Rina Schaap
en Martijn Droog.
Om 5 uur werd gestart met de
BBQ die werd verzorgd door
Hennie Vleerlaag, een meesterbakker. Hiervoor onze hartelijke
dank. Het vlees en de salades
waren heerlijk en hadden voldoende aftrek. Onder het genot
van een drankje en een hapje
volgden er nog een paar gezellige
uurtjes met elkaar.
In de afgelopen maanden hebben
we al 9 nieuwe leden mogen verwelkomen en er kunnen er nog
meer bij. Als het je ook leuk lijkt
kom dan gerust een keer proef
spelen op de dinsdag- of vrijdagmiddag, aanvang 13.30 uur. Je
mag 3 maanden gratis lid zijn,
daarna is de contributie slechts €
60,-- voor 52 weken spelplezier.
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Spaans voor beginners bij La Academia

GRATIS INLOOP WEER VAN START,
MAAR WEL OP AFSPRAAK

Veel gestelde vragen:
• Is het voor mij belangrijk om een testament
of een levenstestament te maken?
• Ik ga samenwonen, voor welke vorm zullen we kiezen, huwelijk,
geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst?
Wat zijn de verschillen hiertussen?
• Wij kopen een huis, maar er verschil tussen wat wij beiden aan
privé-geld in de woning stoppen.
Wat kunnen we hierover vastleggen?
• Wij hebben een samengesteld gezin,
wat is dan belangrijk om te regelen?
• Wat kunnen we doen om belasting te besparen
voor de kinderen?
• Heeft schenken op papier nut?
• Kan ik belastingvrij aan de kleinkinderen schenken of laten
erven? Zo ja, op welke leeftijd krijgen zij daar dan de
zeggenschap over?
• Ik wil dat mijn kinderen de erfenis krijgen en niet
de “koude kant”, hoe regel ik dat?
• Ik wil mijn hypotheek oversluiten, hoe werkt dat precies?
Krijg ik hier vanzelf bericht over?

info@andijker.nl

Bart Huisman
Lekenraad
Als commissielid (en ook
als raadslid) wordt er van
je verwacht dat je als leek
je werk kunt doen. Wij zijn
geen professionals op allerlei specialistische gebieden.
Dat zou ook niet moeten
hoeven. Toch kom je vaak
zulke complexe onderwerpen tegen dat je pas écht
een goede beslissing kunt
maken als je er écht diep in
duikt.
Of het in de punten die ik
over woningbouw behandel
nu gaat over de vaststelling
van een nieuwbouwwijk, of
om de prestatieafspraken
tussen de gemeente en de
woningbouw coöperaties,
altijd kom je op punten dat
je het idee hebt dat je er
bijna een opleiding in gehad
moet hebben.
Gelukkig zijn er meer
wegen om er achter te
komen hoe we zaken kunnen verbeteren. In aanloop
naar een vergadering rondom de prestatie afspraken
zochten we contact met
de woonschakel om eens
te horen waar nu echt de
schoen wringt. Input is
daarna gestuurd, en we zijn
nog een paar keer in contact getreden. Tijdens ons
laatste gesprek horen we
dat de corporaties vaak bijv.
veel te laat worden betrokken bij de planvorming van
woningbouw projecten. Er
zit zoveel kennis, kunde,
en innovatie bij deze partijen. Projecten waar ze
woningen slopen en nieuw
bouwen hebben ze alles in
eigen hand en blijkt dat ze
gewoon nieuwe bouwtechnieken kunnen toepassen.
Echter, wanneer een nieuwe
wijk al helemaal is uitgedacht, dan is er natuurlijk
niet veel ruimte meer voor.
Dan moeten we toch in
de details van de prestatie
afspraken duiken. Er staat
al dat er regelmatig overleg
moet zijn. Blijkbaar is dit in
de afspraken van afgelopen
4 jaar niet gebeurd, dus
moeten wij toch met inmiddels bijna professionele ogen
naar dit soort documenten
gaan kijken. We doen het
graag hoor, maar het maakt
het politieke week er niet
makkelijker op!
Bart Huisman
Commissielid GroenLinks
Medemblik
Bart.huisman@
raadmedemblik.nl

Wist u dat …
63 % van de Spaanstaligen geen
Engels spreekt of verstaat?
Het aantal reizigers naar Spaanstalige landen nog nooit zo groot
is geweest?
Er ook in de Verenigde Staten al
50 miljoen mensen Spaans spreken?
Er elk jaar een recordaantal pelgrimgangers de Camino de Santiago loopt, fietst of op een andere
manier aflegt?
En dat de communicatie met de
bevolking een stuk soepeler verloopt met een basiskennis
Spaans?
Een cursus Spaans bij La Academia komt je reiservaring ten
goede, en komt van pas in een
professionele carrière omdat bedrijven steeds vaker zakendoen
met Latijns-Amerikaanse landen.
In september start er een cursus
voor beginners in de Schoof
Wervershoof in een grote zaal

met anderhalve meter afstand
tussen de tafels volgens de maatregelen . Op maandagavond van
18.00h-19.15h. U kunt zich hiervoor aanmelden.
La Academia biedt meer dan alleen een cursus Spaans. Elke
maand is er een conversatiecafé
Local Intercambio om Spaans te
oefenen. Ook in 2021 organiseren we weer een studiereis naar
Valladolid en zullen ons daar onderdompelen in de Spaanse taalen cultuur. Verder hebben we een
samenwerking met Cinema Oostereiland en houden Spaanse filmavonden, en bieden allerlei culturele activiteiten en (kook)
workshops aan.
¡Ponte en marcha y apúntate!
Voor meer informatie en aanmelding:
La Academia, mw. drs. Connie
Dhauw. Tel.: 0228-321640.
E-mail: cdhauw@laacademia.nl
en op www.laacademia.nl

Dorpsraad Andijk doet beroep
op inwoners van Andijk!

Honderden Andijkers hebben in
de enquête aangegeven dat zij het
IJsselmeer willen houden zoals
het is! Natuurlijk moet een en
ander opgeknapt worden maar
het gaat hier nu om allerlei plannen, zowel van Rijkswaterstaat
als van particulieren / projectbureaus die van alles willen doen
met het IJsselmeer voor de kust
van Andijk, dat moeten we niet
willen! Dit tast het historisch en
weidse uitzicht op het IJsselmeer
aan!
Wij hebben de gemeenteraad al
in kennis gesteld van de uitkomst

van de enquête. Laat weten hoe
jij erover denkt door de foto hieronder op je eigen Facebookpagina te zetten (die fot ovind je op de
FB-pagina van de dorpsraad. Op
Twitter hebben we eenzelfde bericht geplaatst. Heb je Twitter,
deel het bericht van @DorpsraadAndijk dan ook op Twitter! Gebruik je geen FB of Twitter,
mail dan naar dorpsraadandijk@
gmail.com en geef in je mail aan
waarom jij vindt dat het IJsselmeer moet blijven zoals het is!
Dorpsraad Andijk

KNRM in actie

Afgelopen week zagen we op het IJsselmeer dat de KNRM een boot in
nood probeerde aan de kant te krijgen! Foto: Fam van Dijke

Genieten van de beestenboel!
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liefhebbers.
Als je een beetje ‘buiten’ woont
en wat meer ruimte om het huis
hebt, dan groeit de kudde langzaam maar zeker uit tot een
heuse beestenboel,” lacht Paulien. “Toch is het zaak het wel
binnen de perken te houden.”

“Het is ooit begonnen met één
hond en dat werden er later een
paar meer. Er kwam een heus
paard en ook een vriendje voor
erbij. De bijzondere Indische
loopeenden kregen gezelschap
van een muskus-eend en inmiddels wonen er ook twee ganzen,
een aantal pauwen en wat kippen
bij ons. Groot worden samen met
dieren is een rijkdom. Je leert hoe
je voor ze moet zorgen en van alles over de dieren. Daarbij zijn ze
ook nog eens het leukste uitzicht
dat we ons kunnen wensen!”

Friese Eline vindt het gezellig om ‘op stap’ te gaan. Foto en tekst: OdB
Het Friese paard Eline hinnikt
als ze ziet dat er volk aankomt.
Rustig en statig loopt ze ons tegemoet en laat zich aaien. Zolang er geen drukte gemaakt
wordt, vindt zij het allemaal

beursvoordeel!

prima.
De kleine Shetlander Pietertje
komt met een drafje ook aangelopen. Een aai wil hij ook wel,
maar zit er misschien wat lekkers bij? “Wij zijn echte dieren-

Alpaca’s verleiden
Amber en Maud nemen de tijd
om de alpaca’s te verleiden. De
twee dames en het ene jong zijn
wat afwachtend. Ze willen wel,
maar verwachten wel een beloning. Een broodkorstje blijkt niet
genoeg. Met een emmer vol rammelende brokjes weet Amber ze
toch zo ver te krijgen. “Deze dieren zijn redelijk mak en tam,
omdat ze echt deel van onze dierenfamilie zijn, maar ze laten zich

info@andijker.nl

niet zomaar aaien of laat staan
vastpakken! Dan kunnen ze een
flinke rochel spugen om hun ongenoegen te laten blijken en ze
kunnen ook flink wat herrie maken. Ze zijn net geschoren en dat
is echt een vak apart. Je moet je
rust bewaren en tempo maken en
ondertussen heel voorzichtig met
de dieren zijn, terwijl ze in je oor
schreeuwen dat je ze los moet laten.” De wol van een alpaca is een
holle vezel en daardoor heel bijzonder warmte regulerend.

Paard rijden
Paulien rijdt graag paard en gaat
dan ook regelmatig met haar
moeder een rit maken. “Ook mijn
moeder heeft een Fries paard en
ik heb mijn dierenliefde dan ook
zeker niet van een vreemd. Ook
aan mijn kinderen hoop ik die
liefde door te geven, voor hun
omgeving en de dieren. Amber
rijdt graag een stukje op de rug
van Pietertje, maar dat is een
beetje een deugniet. Pietertje
neemt graag een loopje met je en
probeert iedereen uit. Aan de
zijde van Maud laat hij zich vandaag van zijn beste kant zien.
Misschien hebben de meisjes
hem wel ingefluisterd dat ze dan
zijn manen zullen versieren met
vlechtjes, want dat gekroel maakt
Pietertje erg blij.” Eline vindt het
gezellig dat Maud en Amber ‘op
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stap’ gaan en sluit gewillig aan.
Naast Maud stapt ze mee alsof ze
een politiehondentraining heeft
gevolgd, keurig stapt ze in het
juiste tempo mee met ‘haar mensenkudde’. Het is een wonderbaarlijk gezicht hoe de dieren en
de kinderen samen één geheel
vormen. “Hier geniet ik van!”
Ook kleintjes worden groot
Momenteel loopt er één hond
rond op het grote erf. Onstuimig
dendert de pup van de één naar
de ander. Niks wil zij missen van
al die gezelligheid. Alleen als er
een vrachtwagen met aanhanger
over de weg voorbij rijdt laat zij
‘de roedel’ even alleen, om luidkeels te laten horen dat dit haar
erf is. Ze is pas 10 maanden, maar
nu al enorm. En er zijn meer
kleintjes aanwezig. Er zitten twee
kippenkuikens in een ren te
wachten tot ze groot genoeg zijn
om bij de rest te mogen. Een
groep eendenpullen heeft buiten
een ruime ren in afwachting van
een duik in de vijver. Eén alpaca
is drachtig en binnenkort komt er
dus weer een kleintje bij is de
verwachting. “Als we hier op het
terras genieten met een kopje
koffie en uitkijken over onze
beestenboel, weet ik dat ik hier
voorlopig niet meer weg wil. We
genieten elke dag van onze bijzondere plek.”

Dealer van:
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina
Twe e w i e l e r s

ANDIJK

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

Middenweg
1619
BN Andijk
M id d e54a,
nwe
g 54a
0228-745222
1619BN A nd ij k
www.dekker-tweewielers.nl

w w w. d e k ke r-twe e wie le rs. nl

Openingstijden

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Gesloten
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 18:00
09:00 - 17:00
Gesloten



Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

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

Groenten en bio boerenzuivel!

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Openingstijden:
Woensdag 8:00-12:00
Donderdag 14:00-20:00
Vrijdag 8:00-17:00
Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Ondernemen in Andijk!
2020 - week 35
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Oefentherapie

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

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

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

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

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

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

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

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

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

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

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

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

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

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

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

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

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

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solenergy.nl

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Podologie

Garage

Autobedrijf

Schilder- Glas- en behangwerk

Groenten - Boerenzuivel

Auto's

Autoschade

Therapie op maat

Huidverbetering

CV Monteur

Verhuizen

Juwelier / Optiek

Dorpshuis

Vishandel

Kantoormeubelen

E-bike specialist

Vishandel

Kindercoaching

Fietsenwinkel

Yoga

Massagepraktijk

Fotokopie - drukwerk

Zonnepanelen

Natuurgeneeskunde

Zonwering

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.
Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning
met
een duurzaam
resultaat?
Heb
je
alles
al beter
geprobeerd,
•• Wil
je
op
natuurlijke
wijze
worden?
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
zit je nog en
steeds niet goed in je vel?
••maar
Wil je
vakkundige
Tijd
om
nu stappen te persoonlijke
ondernemen!
Samen
kunnen
weduurzaam
hier ietsresultaat?
aan doen!
een
• ondersteuning
Hiermee help ikmet
je op
weg naar natuurlijk
herstel.
•
Wil
je
je
weer
completer
voelen?
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
Tijd om nu stappen te /ondernemen!
•• Kruidengeneeskunde
Bloedtesten
Bel voor een afspraak: 06-57245725
•
Hiermee help
ik je op weg naar(TCM)
natuurlijk herstel.
• Medicinale
voedingstherapie
Natalja Mantel
•Middenweg
Energetische
therapie
10
•1619
Acupunctuur
zonder
naalden
BL Andijk
Bel
voor
een afspraak:
06-57245725
•www.amrita.nu
Ontspannings&
meditatietechnieken
Natalja Mantel

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

natalja@amrita.nu
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
natalja@amrita.nu
Centrum
www.amrita.nuAmrita-Holistisch
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

Centrum
Middenweg 10
Bel
voor een afspraak: 06-57 24 57Amrita-Holistisch
25
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

www.autoserviceandijk.nl

Kijk voor de actuele
aanbiedingen
op onze website

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1
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• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl
Adv_Praktijk Andijk.indd
T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555
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Andijkertjes

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

Komen er mensen bij u logeren maar heeft u eigenlijk niet
genoeg ruimte? Denk dan eens
aan Villavakantiepark IJsselhof,
Proefpolder 4-720 in Andijk. Het
kan al voor 1 nacht. Ook handig
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons
IJsselhof team ontvangt u graag.

Bloemen bestellen?
Bloem & Plant bellen!
Wij bezorgen in de hele regio en
via Flora.nl in heel Nederland.
0228 313 562

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Aardappelen div. soorten
Hand geraapt en natuurvriendelijk
geteeld. Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

De Andijker

info@andijker.nl
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Wist u dat... Snuffelochtend Plons Enkhuizen
… Jan Boeijer dit jaar niet
meer bij de kerstbomen staat?

... Freek en Sandra van
Dokkum verrast zullen

Nachtvlindernacht in Enkhuizen

worden door hun vrienden?

... berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
worden geplaatst?

... je perenbomen beter niet
in een personenauto kunt
proppen?
Nachtvlinders moeten gelokt worden. Foto aangeleverd
Vrijdag 28 augustus nachtvlinders in het bezoekerscentrum
Hertenkamp Enkhuizen. Ook
proberen we met een batdetector
vleermuizen te spotten. Nachtvlinders zijn normaal gesproken
niet zo gemakkelijk te zien en dus
moeten ze gelokt worden. Dat
gebeurt met speciale lampen en
zoete smeersels. Dan wordt opeens zichtbaar hoeveel verschillende nachtvlinders er voorkomen. In Nederland zijn dat er
meer dan 2000! Het bestuderen
van de nachtvlinders in ons gebied is een relatief jonge tak van

sport. Het kost je immers je
nachtrust. Maar opmerkelijk genoeg levert het de meest prachtige waarnemingen en verscheidenheid op. Zeer de moeite
waard dus om deze diergroep
nader te bestuderen. Misschien
ontdekken we vanavond wederom een nieuwe soort voor ons
gebied!
Belangstellenden zijn van harte
welkom! Aanmelden is niet nodig. Bij slecht weer wordt de
avond verzet. Het adres is Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen, van 20:30 tot ongeveer 01:00.

... ook op Andijk elektrische
fietsen in een onbewaakt ogenblik kunnen worden gestolen?

...volgende week de collecteweek van het KWF in
aangepaste vorm plaats
gaat vinden?

Rolf en Coos lopen bij de kinderboerderij. Foto aangeleverd
Op zaterdag 29 augustus van
10:30 – 11.30 uur zijn de peuters
en de kleuters uitgenodigd voor
de snuffelochtend Plons! Tijdens
deze ochtend ontdekken de kinderen op speelse wijze van alles
over dieren in de zomer. In een
grappig voorleesverhaal maken
de kinderen kennis met Floortje,
een varken op de boerderij. Zij
heeft het in de zomer zo verschrikkelijk warm… Ze kijkt naar
de eenden en ganzen die lekker in
het water spetteren en wordt jaloers. Maar ja, varkens mogen
niet in de vijver… toch? In dit interactieve verhaal leven en spelen
de kinderen lekker mee met varken Floortje en komen we samen
tot een verfrissende ontdekking!
Als afsluiting maken we samen
een varkentje in de vijver. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan Rolf en Coos de twee
varkentjes van de kinderboerderij.
De Snuffelochtenden zijn klein-

schalige vertelvoorstellingen, gevolgd door een knutsel- of buitenactiviteit, speciaal voor de allerjongsten. Deze ochtenden
worden georganiseerd in samenwerking met Rita Hooijmans van
LEV! Educatie. Peuters en kleuters komen gezellig samen met
hun ouders/begeleider(s) en kunnen na afloop nog even lekker
rondsnuffelen en spelen in de
kinderboerderij en de natuurtuin.
Wij beginnen om 10:30 uur, inloopkwartiertje om 10:15 uur.
Deelname € 3,- p.p. Let op: ook
voor (groot)ouders/begeleiders.
Opgave: reservering@hertenkampenkhuizen.nl en vermeld
het aantal en de leeftijd van de
kinderen,
of telefonisch: tel
0228-320310. Het adres is: Wilhelminaplantsoen 2 te Enkhuizen. Voor parkeeradvies kijk op
onze website: www.hertenkampenkhuizen.nl

Collecteweek KWF 30 aug t/m 5 sep aangepast vanwege coronavirus

Tijdens de nationale collecteweek van
KWF Kankerbestrijding (30 augustus
tot en met 5 september) wordt ook in
Andijk weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus gebeurt
dat in aangepaste vorm: zonder collectebus, maar met een donatiekaart. De
collecte is dit jaar extra belangrijk,
want de coronacrisis heeft de kankerpatiënt hard geraakt. We hopen dan
ook dat de Andijker bevolking gul
geeft.

Op de donatiekaart, die de collectanten
huis-aan-huis in de brievenbus doen, staat
een QR-code afgebeeld. De gever kan
deze code scannen met zijn mobiele telefoon en zo contactloos een gift overmaken. Ook gaan collectanten dit jaar geld
ophalen via WhatsApp. Via een appje met
een donatielink nodigen zij hun contacten
uit om te geven voor kankeronderzoek.
1 op de 3 krijgt kanker
De wijkhoofden van afdeling Andijk zijn
blij dat de nationale collecteweek van
KWF ook in coronatijd op een veilige manier kan plaatsvinden: “Nog steeds krijgt 1

op de 3 mensen in Nederland kanker. Bovendien zijn tientallen miljoenen euro’s
minder beschikbaar doordat evenementen als Alpe d’HuZes en de Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor levensreddend onderzoek is daarom hard
nodig. Voor de patiënt van nu, en van de
toekomst.”
Over KWF Kankerbestrijding
Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Eén op de drie Nederlanders
krijgt in zijn of haar leven de diagnose
kanker. Dat zijn bijna 120.000 mensen per
jaar. De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar
dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%.
Na 70 jaar onderzoeken, kennis delen,
campagne voeren en collecteren is dat
percentage gestegen naar 65%. KWF blijft
zich in zetten om er voor te zorgen dat
minder mensen kanker krijgen, meer
mensen genezen en meer mensen beter
kunnen leven met kanker. De KWF-collecteweek wordt dit jaar voor de 71e keer
gehouden. www.kwf.nl

Jubilarissen bij KWF Andijk

Er zijn de afgelopen week verschillende onderscheidingen uitgereikt bij KWF Andijk.
Henriette Dekker is al 32 jaar actief voor het KWF. Eerst als collectant, later als penningmeester. Mevr. Koen is 30 jaar collectant. Gré Broerse is al 34 jaar collectant.
Ria Venekamp is al 30 jaar collectant. Wegens vakantie geen foto van haar.
Allen ontvingen de Zilveren Krab en een bosje bloemen.

Henriette Dekker (l) en mevr. Koen.

Gré Broerse. Foto’s aangeleverd
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Spelend je stem verkennen in De Schoof AGENDA

Hou je van zingen en wil je spelenderwijs meer van
jezelf en jouw stem ontdekken en laten klinken?
Dan staan er vanaf 27 augustus leuke cursussen en
workshops gepland in De Schoof. Cursussen en
workshops waarin alles er mag zijn, niets hoeft zoals
het hoort, je eindeloos nieuwsgierig kunt zijn en
kunt uitproberen. Wie weet ga je jezelf nog
verbazen.

In de cursus ‘Het lied van jouw leven’ gaat het om
jou en één lied. Een cursus waar jij alle gelegenheid
krijgt om jouw eigenheid te vinden en jij je eigen
versie van jouw lied kunt maken. Ook krijg je tools
om tijdens het zingen in contact te blijven met jezelf
waardoor je meer kracht en verbinding in je zingen
gaat ervaren. Deze cursus kun je volgen op
donderdagavond (start 27 augustus) of
zaterdagochtend (start 29 augustus).
Vanaf 3 september start voor de derde keer de
succesvolle cursus ‘Zingend bij jezelf komen’.
Centraal in deze cursus staat dat je zingt in

verbinding met jezelf. Dat de klank intuïtief en van
binnenuit mag ontstaan in plaats vanuit ‘hoe het
hoort’ of hoe we het hebben bedacht.

Zaterdag 19 september vindt de workshop ‘De
Spelende stem’ plaats. Een heerlijke workshop waar
je je eigen stem en ritme kunt ontdekken door te
spelen. Waar je spontaan en vrij kunt genieten van
datgene wat jij te geven hebt. Van jouw creativiteit
en originaliteit.
De cursussen en workshops worden gegeven door
Wendy Kamminga en vinden plaats in een ruime
zaal waarin 1,5 meter afstand houden goed mogelijk
is. De ruimte wordt goed geventileerd waarbij
regelmatig wordt ververst met frisse lucht van
buitenaf. Aanvullend nemen we tussendoor de tijd
om te luchten.
Meer informatie en inschrijven via www.
jouweigenwijs.nl. Voor vragen kun je ook contact
opnemen met Wendy via 06-425 37 633 of mailen
naar wendy@jouweigenwijs.nl.

Extreem weer: dreigende wolkenluchten
Foto's Thea Boelens
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR?
LAAT HET ONS WETEN
• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk,
www.expositieruimtedemantel.nl

SEPTEMBER

Zondag 6 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 11 september
• De bekendste Pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 16 september
• Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty,
20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Donderdag 17 september
• Ouderensoos Dorpshuis Centrum
Vrijdag 18 september
• Eetcafé Dorpshuis Centrum
Zaterdag 19 september
• Boekenmarkt Cantabile in Cultura
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 25 september
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 27 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

OKTOBER

Zondag 4 oktober
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty van den Mosselaar, Sarto, 20.00 uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.
Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur
Zondag 18 oktober
Oud papier: Zaterdag 05 en 19-09, 03, 17 en 31-10, 		
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
14 en 28-11, 12-12.
Dinsdag 20 oktober
Dinsdag 15-09,Sarto,
13-10,19.45
10-11,uur
08-12.
• Plastic:
KVG Andijk, klaverjassen,
Restafval:
Dinsdag
01
en
29-09,
27-10,
24-11, 22-12.
Woensdag 21 oktober
Gft:
overige
dinsdagen
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wolff en haar Fantasie
Let op: Op
adressen
waar het plastic nog in zakken wordt
Kostuums,
20.00
uur, Cultura
opgehaald
zijn
de data als volgt: vrijdag 18-09,
Zondag 25 oktober
16-10,
13-11,
11-12.
www.hvcgroep.nl
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis
Sarto,
aanvang 14.00 uur
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

Verkoop van
jong gebruikte auto’s.
NOVEMBER

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Suzuki Swift 1.2 Dualjet Style

Audi Q3 35 TFSI S-line Prestige

1e eigenaar, CVT automaat
Bouwjaar:
12-07-2019
Kilometerstand: 7201
Kleur:		
wit/rood metallic
Brandstof:
benzine
APK tot 		
12-07-2023

1e eigenaar, DSG automaat
Bouwjaar:
14-06-2019
Kilometerstand: 20.478
Kleur:		
zwart metallic
Brandstof:
benzine
APK tot 		
14-06-2023

Prijs € 17.950,-

Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 10 november
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland
Dorpshuis, 19:45 uur.
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
• Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroedvrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
Renault
Captur
90 Energy
Zen
• Seniorenbond
Andijk,
JeuTCE
de Boules,
Sarto,
13.30 uur
Vrijdag 27 november
1eeeigenaar,
handgeschakeld
• Op de koffi
bij Andijker
CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
Bouwjaar:
den Bosch. Tussen 19.00 en01-05-2018
20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Kilometerstand: 45.393
Zondag 29 november
Kleur:		
grijs metallic
• Prijsklaverjassen,
Dorpshuis
Sarto, aanvang 14.00 uur
Brandstof:
benzine
APK tot 		

Zondag 6 december

01-05-2022
DECEMBER

Prijs € 37.950,13.750,• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvangPrijs
14.00€uur
Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond.
Dorpshuis, 19:45 uur
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Langs de weg.... in en om Andijk
Fotograaf Koos Dol is afgelopen
weken onderweg geweest in de
regio.

De Dijkweg wordt van een nieuwe asfalt laag voorzien in opdracht
van hetNNHK.Voor de duidelijkheid 50 km per uur blijft van kracht!
Foto: Douwe Greydanus

Na onze oproep voor foto’s van uw mooie tuin ontvingen we deze van
Peter Dudink

Nieuws
of tips?
info@andijker.nl
of bel: 59 36 05

Nieuw leven in Andijk. Foto Astrid van Dijke

