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Op maandag 7 september om 
10.00 uur is de eerste paal van de 
uitbreiding geslagen door Rene 
van der Thiel, (productiemana-
ger locatie Andijk) en al meer dan 
25 jaar werkzaam bij Broer BV.
 
Broer BV is een bedrijf wat sinds 
1949 gevestigd is aan de Klein-
gouw en Kleiakker in Andijk.
Gespecialiseerd in 1e jaar plan-
tuien. Jacob Broer is in 1949 de 
oprichter geweest en dit is later 
overgenomen door zijn zoon 
Frans Broer. Frans heeft het be-
drijf verder uitgebreid en is zich 
gaan richten op de export in met 
name Scandinavië, Oost Europa 
en Rusland. 
In 2004 verkocht Frans het be-
drijf aan de veredelingsbedrijven 
Bejo Zaden Bv en de Groot en 
Slot.
In 2009 hebben Siem Beers (alge-
meen directeur) en Henk Jonker 
(directeur productie) de taken 
overgenomen van Frans Broer en 

het bedrijf verder uitgebreid. Zo 
exporteert Broer nu naar meer 
dan 50 landen over de hele we-
reld. Ze staan bekend om de 
goede rassen en prima kwaliteit.

Broer is de exclusieve producent 
van het label ‘Quality inside’ en 
dit betreft de nieuwste genetica 
van Bejo Zaden BV en De Groot 
en Slot voor de professionele ui-
enteler.

Ook heeft Broer een start ge-
maakt met de productie, verwer-
king en verkoop van biologische 
plantuien voor de professionele 
markt. Samen met de veredelaars 
is Broer erin geslaagd om nieuwe 
rassen te maken die biologisch 
geteeld kunnen worden en resi-
stent zijn tegen ziekten en pla-
gen. Broer zet dus met deze stap 
behoorlijk in op duurzaamheid.

Vanwege deze uitbreiding in teelt 
en verwerking voor onder andere 

Broer BV slaat eerste paal voor uitbreiding aan de Kleiakker

Rene van der Thiel staat klaar om de eerste paal de grond in te 
slaan. Foto: OdB/De Andijker

de biologische teelt gaat Broer 
uitbreiden aan de Kleiakker. Daar 
zal een nieuwe duurzame loods 
worden gebouwd, waar de nieuw-
ste technieken geïmplementeerd 
gaan worden. Zo zal ook hier op 
termijn een condensdroog instal-
latie gaan draaien op basis van 
een warmtepomp. Een hypemo-
derne sorteer installatie wordt 
later geïnstalleerd, waarbij ge-
bruik gemaakt gaat worden van 
optische lezers.

Met deze uitbreiding hoopt Broer 
Andijk samen met de vestiging in 
Creil (Noordoostpolder) de basis 
te leggen voor de verdere groei 
van het bedrijf.
Bij Broer werken nu 17 vaste 
mensen waarvan het merendeel 
in Andijk. Ook werken er in het 
seizoen veel losse arbeidskrach-
ten en ZZP’ers uit Andijk bij 
Broer.
Naar alle waarschijnlijkheid is 
uitbreiding van het personeelsbe-
stand in Andijk in de toekomst 
nodig.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

GRATIS INLOOP 
(op afspraak)

Andijk 17/9 - 1/10 - 15/10

www.mantelvoors.nl

Kortgeleden heeft notaris Rinske 
Mantel het donatienummer over 
2019 getrokken van de Stichting 
Sport en Cultuur, waar  €500,- op 
is gevallen. Het is nummer 199 
geworden en dat behoort toe aan 
de familie J. Schuitemaker-Hil-
verda.

Tijdens hun wekelijkse Cantabi-
lé-avond in Cultura heeft pen-
ningmeester Tineke Morsch hen 

het blijde bericht gebracht.  
Bij deze, Jan en Marijke, namens 
het bestuur nogmaals van harte 
gefeliciteerd.

Nieuwe donateurs kunnen zich 
melden bij Tineke telefoon 
591252 of per email jcm.
morsch@quicknet.nl voor € 10 
per donatienummer. Misschien 
bent u dan volgend jaar de geluk-
kige winnaar. 

Tineke overhandigt de cheque aan Marijke en Jan. Foto aangeleverd

 €500 voor donateur van Cultura Hierbij een groet van Frank, San-
dra en Judah Obdam. Niet vanuit 
Mozambique, maar vanuit.... An-
dijk. “Wij zijn hals over kop naar 
Nederland gekomen vanwege 
ziekte van onze zoon Judah. 

Het was heel spannend en ook 
zeker niet makkelijk om Mozam-
bique uit te komen, uiteraard ook 
vanwege Corona. Het is uiteinde-
lijk gelukt met een MAF vlucht 
(Mission Aviation Fellowship) en 
we zijn zondag 30 augustus aan-
gekomen,” schrijven zij aan de 
redactie van de Andijker.

Goed nieuws!
Vanmorgen moesten wij in het 
Maxima ziekenhuis zijn om 
bloed te prikken en een gesprek 
te hebben met de kinderonco-
loog te hebben (die ik in vanuit 
Mozambique aan de telefoon heb 
gehad) en vervolgens de MRI.
Wij belden nog even met het zie-
kenhuis om te vragen of Judah al 
dan niet nuchter moest zijn voor 
het onderzoek. Terwijl we bellen 
wordt ons verteld dat de MRI ge-
canceld is en dat de arts ons wèl 
wil zien en ons zal uitleggen wat 
er aan de hand is.

Lees verder in de blog …
https ://w w w. f rank s andra .
nl/2020/09/02/goed-nieuws/

Wij verblijven op dit moment in 
Andijk en we hebben nog even 

géén idee wat we verder gaan 
doen. Eerst maar eens flink bijko-
men EN God danken! 

Dank ook voor al jullie gebeden 
– wij voelen ons enorm gedragen.

Judah bij het vliegtuig van Mission Aviation Fellowship.  
Foto aangeleverd

Frank, Sandra en Judah in Andijk
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FAMILIEBERICHTEN 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

Zondag 13 september 10.00 
uur: Ziekenzondag.
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril. Met muzikale ondersteu-
ning van het Gemengd koor.
Thema: “Vergeven om te helen”.
De collecte is voor onze kerk en 
denkt u aan het bekende kaar-
senmandje? Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vanmiddag zal pastor J.A. Correa 
in Haarlem tot priester gewijd 
worden. 
*Tevens is om 15.00 uur de start 
van de fiets-sponsortocht (14 
km.) voor Moldavië.
Vanuit de Gereformeerde kerk is 
er een mooie route door Andijk.
Voor info en opgave: ke.koop-
man@planet.nl.

AANLEVEREN KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

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.

© 2020 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

Kerkdiensten, zondag 13 september
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal.
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in verzorgingshuis  
 Sorghvliet
 De dienst is ook via internet te volgen te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger Ds. Nicoline Letteboer
                    Organist Wim Broer
 i.v.m. R.I.V.M. richtlijnen aanmelden via tel: 06-83424001

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Gisteren was gisteren
vandaag is vandaag

morgen wordt morgen
onthou van wie je houdt

dan word je gelukkig en vertrouwd
                                                                        Ruud

Een bijzonder mooi mens is van ons heengegaan

Ruud van Nierop
Rudolf Alexander 

Den Haag, 13 januari 1947 Amsterdam, 4 september 2020

Echtgenoot van  Marion

Vader en schoonvader van Jeffrey en Miranda 
Opa van  Ryan

Broer en zwager van  John en Ria

Langeweer 36, 1619 DT Andijk

Ruud is opgebaard in het uitvaartcentrum Ibislaan 3 te Andijk.

In plaats van condoleren vinden we het fijn als u een persoonlijke kaart 
stuurt of een bericht of herinnering plaatst op  www.cbu-online.nl 
Vanwege de huidige omstandigheden vindt het afscheid 
in het crematorium plaats in besloten kring.

Op zaterdag 12 september heeft 
Greet verkoopdag van hobbyma-
terialen.
Deze keer in de verjaardagszaal 
van Dorpshuis centrum. Deze 
zaal is iets ruimer dan de biblio-
theekzaal zodat de 1,5 meter af-
stand beter toegepast kan wor-
den.
U kunt binnenkomen via de bi-
bliotheekzaal waar mijn klein-
dochter u zal vragen of u geen 
klachten hebt, uw handen wilt 
desinfecteren en een mandje wilt 
meenemen om uw aankopen in 
te doen. Er zullen een beperkt 
aantal mensen tegelijkertijd wor-
den binnengelaten, dus het kan 
voorkomen dat u even moet 
wachten in de bibliotheekzaal.
Probeert u een beetje gespreid 
over de dag te komen. De zaal is 

open van 10 tot 16 uur.
Om het aantrekkelijk te maken 
om te komen is er op veel artike-
len 25% KORTING.
Dit ook omdat ik dit jaar nog 
geen markt heb gedaan, de mees-
te waren afgelast.
Zo zijn ALLE snij-en embossing-
mallen, gereedschappen, embos-
singfolders, stempels, stempel-
kussens, dots-stickers met deze 
korting. Ook verschillende Dots- 
en Stitchpakketjes (niet de 
nieuwste), veel dessinpapierblok-
ken en veel uitdrukvellen vallen
hieronder.
Bijna alle knipvellen gaan voor 15 
eurocent en A4 karton 9 voor 1 
euro.
Dus kom uw voorraad weer aan-
vullen, zaterdag 12 september 10 
tot 16 uur.

 Verkoopdag hobbymaterialen

Mijn ouders hadden vroeger 
een Shell tankstation aan de 
Dijkweg in Andijk. 
Er zijn in die tijd sieraden 
doosjes uitgegeven met aan 
de binnenkant de naam van 
mijn vader. Ik denk rond 
1960.

Mijn vraag is: 
heeft misschien 
iemand zo’n 
doosje. 

Gertruud Hovenga
06-25 59 59 95

OPROEP

Afgelopen 1 september waren wij 25 jaar getrouwd. 
Vanwege de Corona hadden wij besloten er deze keer 

‘niet veel aan te doen’. 
Wat was het geweldig toen we evengoed al die aandacht in de 
vorm van (heel veel) kaarten, bloemen en berichtjes kregen! 

Iedereen heel erg bedankt dat jullie aan ons gedacht hebben en 
de dag een nog feestelijker tintje hebben gegeven! 

Freek en Sandra van Dokkum-Hollander, Jeffrey en Youri

De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 

en geen zelfgenoegzaamheid.
                                              1 Korintiërs 13:4

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons is geweest 
en heeft betekend, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, 

oma en overgrootmoeder

Annie de Vos-Oudijk
Johanna Gesina

echtgenote van Kornelis de Vos, † 18 april 2006

Den Helder, 25 augustus 1932              Andijk, 7 september 2020

   Ale
   Wim en Susanne
   Peter en Inge
   Eric en Barbara
   Kinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Zwanebloem 17
1657 KM Abbekerk

Onze moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum, 
Ibislaan 3 te Andijk.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en schriftelijk te 
condoleren op vrijdag 11 september tussen 13.00 en 13.45 uur 
in De Kapel, Middenweg 48 te Andijk.
Vanwege de huidige omstandigheden vinden het afscheid 
en de begrafenis plaats in besloten kring. 

In plaats van condoleren vinden we het ook fijn als u een 
persoonlijke kaart stuurt of een bericht of herinnering plaatst 
op www.cbu-online.nl. 

Denk aan uw of jouw gezondheid en die van anderen;
houd rekening met de regels van het RIVM.

Nieuws 
of tips?

info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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GEEN OVERDRACHTSBELASTING BIJ AANKOOP 
HUIS VOOR STARTERS

Op Prinsjesdag weten we het zeker, dan zal het kabinet Rutte naar 
verwachting bekend maken dat starters op de woningmarkt geen 
overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. De overdrachtsbelas-
ting is nu 2%, dus als men een huis koopt van bijvoorbeeld 3 ton, dan 
scheelt dat € 6.000, aldus een slok op een borrel! Met deze maatre-
gel wil het kabinet voor starters de betaalbaarheid en de toegang tot 
de woningmarkt verbeteren. Het moet makkelijker worden voor 
jongeren om een huis te kopen. Iets wat de afgelopen jaren steeds 
moeilijker is geworden doordat de prijzen steeds meer zijn gestegen. 
Op dit moment is het zo dat de overdrachtsbelasting niet kan wor-
den meegefinancierd bij de aankoop. Deze moet de koper dus uit 
eigen zak betalen. Vanaf 2021 is dat dus voor starters niet meer aan 
de orde. Notarissen verwachten dat de kopende starter dus nog 
even zal wachten tot 2021 met hun aankoop.

Wie is een starter?
Zoals het plan nu is, ben je een starter als je tussen de 18 en 35 jaar 
oud bent. Koop je samen, dan moet ieder aan deze voorwaarde vol-
doen.

Overdrachtsbelasting vastgoedbeleggers en wellicht 
voor kopers 2e woning naar 8%.
Starterswoningen zijn in trek bij jongeren, maar ook bij beleggers en 
particuliere investeerders. Om starters voordeel te geven ten op-
zichte van deze laatsten, heeft het kabinet het plan om de over-
drachtsbelasting voor hen te verhogen naar maar liefst 8%.

GRATIS INLOOP 
ALLEEN OP AFSPRAAK: 
9-17 + 19-21 uur: 

Andijk 17/9 - 1/10 - 15/10 - 29/10. 
Benningbroek: 22/9 - 6/10 - 20/10. 

Vrijdag 4 september overhandig-
de huidspecialist Tessa van de 
actie ‘Zorg voor IC’ 120 cadeau-
bonnen én bloemen aan de IC-
verpleegkundigen van het Dijk-
lander Ziekenhuis, locatie Hoorn 
en Purmerend. 

Toen ook ons land dit voorjaar te 
maken kreeg met Corona kwam 
letterlijk bijna alles ‘op zijn kop’ te 
staan. In deze periode is het pro-
ject ‘Zorg voor IC’ opgezet. ‘Zorg 
voor IC’ heeft één doel en dat is 
om de helden van de Intensive 
Care even ‘in de watten’ te leggen. 

Tessa van LNC Huidverbetering 
in Andijk werd benaderd of zij 
ook een regio op zich wilde ne-
men. Hier heeft ze geen moment 
over getwijfeld. “Als er een kans is 
om iets voor je medemens te 
kunnen doen in een zware perio-
de, dan moet je dat aanpakken!” 

Annelies Zijlstra, hoofd IC van 
het Dijklander Ziekenhuis, nam 
de bonnen in ontvangst: “Bijzon-
der dat Tessa ons vereert met de 
wellnessbonnen. We kijken er-
naar uit om even heerlijk te ge-
nieten!” 

Moment van ontspanning
Tessa startte met de actie tijdens 
de coronaperiode: “Mijn praktijk 
voor Huidverbetering moest he-
laas ook tijdelijk sluiten. Maar 
daardoor had ik, naast de online 
trainingen voor mijn werk en het 

lesgeven van mijn oudste zoon, 
wel de tijd om aan deze actie mee 
te doen.” Het doel was om alle 
medewerkers op de landelijke 
Intensive Care’s een moment van 
aandacht en ontspanning te ge-
ven wat ze absoluut verdienen. 
De medisch specialisten, ver-
pleegkundigen, serviceassisten-
ten etc. werkten dubbele diensten 
en kregen te maken met de zware 
verantwoordelijkheid om ons 
land te genezen.

Diverse 
wellnessbehandelingen
Tessa heeft alle specialisten in de 
beauty- en wellnessbranche in de 
omgeving van Hoorn én Purme-
rend benaderd met het verzoek 
om mee te werken aan de actie 
voor het Dijklander Ziekenhuis 
in Hoorn en Purmerend. In totaal 
zijn er maar liefst 120 bonnen 
gedoneerd voor bijvoorbeeld een 
manicure, pedicure, gezichtsbe-
handeling of een massage. “Om 
het geheel aan te kleden heb ik 
bloemen en tasjes geregeld. 

De bloemen zijn gesponsord 
door Tuin- en Bloemencentrum 
Den Heuvel uit Wervershoof en 
de tasjes door CARE Cosmetics 
uit Barendrecht.” Ze is dankbaar 
voor de vele donaties van alle be-
drijven. “Ik wil iedereen via deze 
weg nogmaals bedanken voor alle 
donaties en ik hoop dat we onze 
zorghelden snel in onze praktij-
ken mogen ontvangen!”  

Tessa van LNC Huidverbetering overhandigt bloemen en 120 well-
nessbonnen aan IC-verpleegkundigen Susanne Teunissen en Eliza 

Stroomer en hoofd Intensive Care Annelies Zijlstra. Foto aangeleverd

Zorg voor IC doneert 120 wellnessbonnen 
aan IC-personeel Dijklander Ziekenhuis

Andrea van Langen

Je eigen straatje 
schoonvegen

Nederlanders stonden ooit 
bekend als een ijverig volk. 

Iedereen hield zijn eigen 
straatje schoon. De mees-

ten van ons kennen uit hun 
jeugd wellicht nog het klus-
je om met een schrapertje 

het onkruid tussen de tegels 
weg te halen. Tegenwoordig 

wordt er al snel gewezen 
naar de gemeente. En dat 

kan tegenwoordig ook digi-
taal via de website of met de 

Fixi-app. 
Ook voor wat betreft de 

zorg komt er steeds meer op 
het bordje van de gemeente 

terecht. Behalve de zorg 
voor ouderen nu ook de 

jeugdzorg. Het wordt steeds 
gewoner om voor zorg bij 

de gemeente aan te kloppen. 
Medemblik heeft 17 kernen 
en iedereen wil bij voorkeur 
sporten in zijn eigen dorp. 
Duurzaamheid dat moeten 

de gemeenten ook gaan 
regelen, West-Friesland 

wil in 2040 energieneutraal 
zijn. Uiteraard stimuleert 
de gemeente economie en 
toerisme en wat dacht u 
van gemeentelijke monu-

menten, kunst en cultuur? 
En dan heb ik het nog niet 
gehad over de omgevings-
wet, die moet zorgen voor 

minder regels op het gebied 
van bouwen en wonen 

en de woningnood die de 
gemeente ook op moet 
lossen, uiteraard samen 

met woningcorporaties en 
projectontwikkelaars. Dit 
voorjaar kwamen daar de 
coronamaatregelen bij. De 

gemeente als oplossing voor 
alle kwalen? 

Maar als u ergens niet zelf 
voor betaalt dan betalen we 
met zijn allen. Alleen als we 
accepteren dat de gemeente 
een stapje terug doet komen 
de financiën weer op orde 

zónder dat de gemeentelijke 
lasten de pan uit rijzen. 

Als we met zijn allen ons 
eigen straatje weer schoon 
gaan vegen en desnoods 
ook dat van de buren, als 
het ze even niet zelf meer 

lukt. Samen kunnen we de 
gemeente financieel gezond 

houden, doet u mee?

Andrea van Langen, 
wethouder.

Een dezer dagen krijgen Rabo-le-
den hun code om op hun favo-
riete vereniging te stemmen.
Elk Rabo-lid mag 5 stemmen uit-
brengen.
De Rabo-bank heeft voor deze 
verenigingen een aardig potje 
geld beschikbaar. Hoe meer 
stemmen een vereniging krijgt,
hoe groter het geldbedrag dat zij 
krijgen.
De Zonnebloem heeft uw stem-
men hard nodig, want door de 
corona-crisis zijn diverse inkom-
sten niet gehaald dit jaar.
Zo is de huis-aan-huis lotenver-

koop niet doorgegaan. Ook zijn 
enkele veilingen in de dorpshui-
zen afgelast, zodat zij
minder geld aan de verenigingen 
kunnen geven.
De Zonnebloem wil graag, zodra 
het weer kan, haar aktiviteiten 
zoals uitjes voor gehandicapten, 
erg zieke mensen
en/of eenzamen, weer oppakken. 
Dit moet echter wel financieel 
haalbaar zijn en de Zonnebloem 
kan daarbij uw steun goed ge-
bruiken.
Maak dus gebruik van uw Rabo-
stemrecht.

Rabo-stemmen voor de Zonnebloem

Het fietspad aan de Dijkgraaf Grootweg wordt voorzien van een 
nieuw asfaltlaag. Volgens dit bord zal het tot en met 10 oktober  

afgesloten zijn. Foto: P. Ligthart.

Langs de weg...
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- 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 

 

 

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Klaas Droog heeft inmiddels al 
15 jaar een bloemisterij in En-
khuizen. Het pand aan de Wes-
terstraat 90 is karakteristiek 
voor de oude binnenstad. “Het 
werken in dit sfeervolle pand 
met deze schitterende kleurrij-
ke bloemenpracht verveelt 
nooit,”aldus Klaas. “Ook op 
straat is er altijd reuring en hier 
wordt nog volop gegroet en ge-
zwaaid. We zitten op een schit-
terende plek!”

Bloemen en planten zijn er in 
vele kleurrijke variaties te verkrij-
gen. “We hebben een breed as-
sortiment en kunnen een boeket 
op maat maken dat volledig aan 
uw wensen voldoet. Wij hebben 
uitsluitend ‘niet ingevlogen bloe-
men’. Onze soorten komen dus 
uit de buurt. Dat is een stuk 
duurzamer dan bloemen laten 
vliegen van over de hele wereld, 
daar hebben we dan ook bewust 
voor gekozen.”

Duurzamer
Bij Bloem en Plant Enkhuizen 
vindt u ook géén geverfde bloe-
men en bladeren. “Wij zijn aan-
gesloten bij Flora.nl, een organi-
satie die in heel Nederland actief 
is en o.a. duurzaamheid hoog in 
het vaandel heeft. De keus voor 
lokale bloemen en planten, als 
ook het weglaten van geverfde 
soorten is een reden geweest om 
ons bij deze organisatie aan te 
sluiten. Met meer dan 150 colle-

ga-bloemisterijen kunnen wij 
overal in Nederland uw bestelling 
verzorgen. Voordeel van deze or-
ganisatie is verder ook nog dat er 
geen (financiële) afdracht aan de 
organisatie plaats vindt. Als u dus 
bij ons een boeket van 20 euro 
besteld, ontvangt u ook écht een 
boeket van 20 euro!”

Rouw en trouwwerk
Op een bijzondere gelegenheid 
moet je kunnen rekenen op vak-
werk van uw bloemist. “Trouw-
werk en rouwwerk voeren wij uit 
met passie voor ons vak en met 
respect voor de gelegenheid,” ver-
telt Klaas “Rouwwerk is echt 
onze specialiteit en we zetten ons 
keer op keer in voor een rouw-
werk naar wens. Elke vorm of 
grootte is bespreekbaar. Het is 
een dankbare opdracht om een 
rouwstuk te mogen verzorgen.”

Bloemabbonnement
Wil u elke week een verse bos 
bloemen ontvangen of laten be-
zorgen? Denk dan eens aan een 
bloemenabbonnement. Dit kunt 
u afsluiten voor elk gewenst be-
drag en gewenste frequentie. 
Mooi om jezelf cadeau te doen of 
een ander mee te verrassen. “Wij 
verzorgen elke keer een vers en 
uniek boeket volgens de gemaak-
te afspraak en u heeft het plezier 
van elke keer de verrassing van 
verse vrolijkheid in een vaas!”

Een bosje fleurigheid
Wie ergens binnenstapt met een 
vrolijk boeket in zijn handen, 
wordt altijd hartelijk ontvangen! 
Neem gewoon eens een bloeme-
tje voor iemand mee. Kies voor 
iets kleins en compacts, of kies 
juist voor uitbundige slierten van 
zwierige bloemen. Of verras ie-
mand met een mooie (kamer)
plant in een leuke pot of mand, 
daar kan iemand maanden pezier 
van hebben. “Wij helpen u graag 
bij het maken van een goede 
keus. Zo brengen we samen een 
beetje meer fleurigheid in de we-
reld!”

Hier vindt u altijd en boeket naar uw zin, keus genoeg uit vele verse kleurrijke soorten. Tekst en foto: OdB

Bloem en Plant Enkhuizen volop in boei

Klaas Droog heeft zijn boemen-
zaak in een sfeervol pand aan de 

Westerstraat 90 in Enkhuizen. 
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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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.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
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.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.lnchuidverbetering.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

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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.autoserviceandijk.nl

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• 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?
• 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?
• 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

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Kijk voor de actuele 
aanbiedingen 

op onze website
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Wist u dat...
… het fietspad t.o. De Lidl t/m 

10 oktober dicht gaat?

… Daevy en April a.s. maan-
dag gaan trouwen, en dat zij in 
Hauwert met poes Rosie gelijk 
al gezinsuitbreiding krijgen ?

… kapsalon Sorghvliet gewoon 
open is en op de oude plek 

blijft?

… volgende week woensdag de 
kermiskrant van Grootebroek, 

en dat daarin ook de na-
kermiskrant van Lutjebroek 

gewoon uitkomt?

… en dat u deze kunt afhalen 
bij de redactie van de Andij-

ker?

... volgende week donatiekaart-
jes van de Nierstichting huis- 
aan – huis worden verspreid?

... de zaalvoetballers afgelopen 
weekend voor de 30e keer een 

weekend weg zijn geweest?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als 
u zelf niet genoeg ruimte heeft. 

Het kan ook al voor 1 nacht. Ook 
handig voor als u een feest geeft! 
www. ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

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      

Wij hebben waardering voor be-
trokken inwoners zoals bijvoor-
beeld de 23 zwemsters van ‘Kop-
pie Onder’ die opkomen voor de 
belangen van hun IJsselmeer 
zwemclub. Zij en met hen een 
aantal andere Andijkers hadden 
liever gezien dat de gemeente-
raad van Medemblik een Andij-
ker deel van het IJsselmeer op 
voorhand al zou uitsluiten als lo-
catie voor energieopwekking.

Zienswijze
Het alternatieve plan “Duurzaam 
Leefbaar” van dhr. K. Buitendijk 
is echter een door hem ingedien-
de zienswijze. Daarin worden 
zonne-eilanden als mogelijkheid 
ingebracht. Het verwondert ons 
dat hiertegen nu al zoveel weer-
stand is. Overigens had wethou-
der Nederpelt hiervoor wel be-
grip, vanuit het gegeven dat er 
veel mensen op hebben gerea-
geerd. Het is een optie die nog 
wordt nog onderzocht, wellicht 
dat Rijkswaterstaat het straks 
meteen al van tafel veegt. Na-
tuurlijk vinden ook wij dat de lo-
kale bevolking haar mening moet 
kunnen geven over de IJsselmeer 
kustvisie. Want: Bij de concept 
RES (regionale energie strategie) 
kon iedereen meepraten, hier-
voor zijn in Gemeente Medem-
blik 9 bijeenkomsten georgani-
seerd (waarvan 1 in Cultura An-
dijk) en in de hele regio maar 
liefst 47, waarbij ca 1500 mensen 
zijn geweest. 

Kustvisie
Voor de kustvisie (regionaal) laat 
de participatie te wensen over en 

voor project Wieringerhoek 
(Rijkswaterstaat) ook. Mede 
doordat het lastig te organiseren 
bleek in de afgelopen maanden. 
Maar er moet alsnog gelegenheid 
voor komen! Daarover is de vol-
tallige raad het eens, want onze 
motie om dit te bewerkstelligen 
is aangenomen met 23 stemmen 
voor en 2 tegen. 

Er samen uitkomen
Ook wethouder Nederpelt pleitte 
voor participatie in de overtui-
ging dat we er samen wel uit ko-
men. Uit de 9 bijeenkomsten is 
naar voren gekomen dat de inwo-
ners geen windmolens erbij wil-
len en geen zonneweiden op 
agrarische grond. Wethouder 
Nederpelt heeft hier goed naar 
geluisterd zo blijkt uit het raads-
voorstel, maar we kunnen na-
tuurlijk niet alleen zeggen wat we 
niet willen. 

Voorbarig
Ons college vindt het alternatieve 
plan van Duurzaam Leefbaar de 
moeite waard voor verder onder-
zoek en 21 (van de 25) raadsleden 
bleken het hier op de raadsverga-
dering van 3 september mee 
eens. Het is naar onze mening 
voorbarig om nu al een Andijker 
deel uit te sluiten.  

Piet Ligthart en Els van den 
Bosch (2 van de 6 CDA raadsle-
den gemeente Medemblik)

Graag nodigen wij u uit om te komen luisteren naar 
Roos Schlikker.
Zij schrijft boeken, reportages, artikelen, columns 
(Parool, Linda, Intermediar, Kek Mama en Libelle) 
en scenario’s. Hartverscheurend, grappig, boos, ver-
drietig of cynisch, bij Roos kan het vele kanten op.

In haar columns schrijft ze over het leven van alle 
dag, maar ook over politiek en psychiatrie. Ook was 
zij regelmatig tafeldame bij De wereld draait door 
en zij schuift regelmatig aan bij Radio 1.

Roos Schlikker studeerde Nederlandse taal-  en let-
terkunde en journalistiek. Boeken van haar hand 
zijn onder andere; Het eerste miljoen is het moei-
lijkst, We rommelen maar wat aan, Ik wens je het 
onmogelijke en Moeder van glas. Een veelzijdige 
schrijfster en een boeiende middag in Cultura op 
zondagmiddag 27 september van 15.00 – 17.00 uur. 
Toegang inclusief een kopje koffie of thee € 10,00. 
De zaal is open vanaf half 3.
In verband met Corona verzoeken wij u dringend  
te reserveren op het volgende emailadres:
CulturaPlus2.0@gmail.com of te bellen met Cultura 
0228 591376.Roos Schlikker. Foto aangeleverd

Schrijverscafé zondag 27 september bij Cultura Plus

Mogelijke komst van zonne-eilanden Andijk

 Verkoopdag 
Hobbymaterialen

zaterdag 
12 september  

10-16 uur
Verjaardagszaal, 

Dorpshuis centrum, 
Sportlaan

Ruim 60.000 vrijwilligers collec-
teren van 13 tot en met 19 sep-
tember in heel Nederland tijdens 
de collecteweek van de Nierstich-
ting. In Andijk gaan veel enthou-
siaste collectanten op pad om 
donatiekaartjes rond te brengen. 
Alle bijdragen, die op deze ma-
nier worden binnengehaald, hel-
pen om het welzijn van nierpati-
enten te verbeteren. En dat is 
hard nodig, want leven met een 
nierziekte beperkt je leven blij-
vend. Daarom zet de Nierstich-
ting alles op alles voor onderzoek 
naar meer succesvolle transplan-
taties. 

Collectanten essentieel 
De Nierstichting krijgt geen 
structurele financiële steun van 
de overheid en is afhankelijk van 
giften en donaties. De inkomsten 
uit de collecteweek zijn dan ook 
erg essentieel voor het werk van 
de Nierstichting. Iedere bijdrage 
aan de collecte helpt om nierpati-
enten hun leven terug te geven. 
Wij zijn ieder jaar ontzettend blij 
met de inzet van onze collectan-
ten en de steun van donateurs. 
Help ook mee. Geef aan de col-
lectant of doneer direct via www.
nierstichting.nl.    U kunt natuur-
lijk ook een gift overmaken naar 
rekeningnr. NL 70 INGB 
0000088000 t.n.v. de Nierstich-
ting.

Collecteren tijdens corona tijd 
In de afgelopen tijd veranderde er 
veel in onze samenleving. Geluk-
kig is persoonlijk collecteren nog 
steeds mogelijk, op een veilige 
manier. Door anderhalve meter 
afstand van elkaar te houden
en contactloos betaalverkeer. Dat 
laatste kan eenvoudig met de QR-
code via een mobiele telefoon. 
Het is ook mogelijk om te collec-
teren zonder aan te bellen. Dat 
kan door een donatieformulier 
door de bus te gooien. Meer in-
formatie over collecteren in deze 
tijd: https://nierstichting.nl/help-
mee/collecteren/manieren-om-
veilig-te-collecteren/.
  
In cijfers 
6.500 mensen moeten dialyseren 
om in leven te blijven. Jaarlijks 
overlijdt 1 op de 6. 
50.000 mensen hebben momen-
teel ernstige nierschade en krij-
gen mogelijk te maken met dia-
lyse of transplantatie. Zij hebben 
een hoog risico op hart- en vaat-
ziekten. 
16.000 mensen hebben nierfalen, 
waarvoor ze een nierfunctiever-
vangende behandeling (hebben) 
ontvangen: dialyse of transplan-
tatie.  
In 2019 besteedde de Nierstich-
ting 14,5 miljoen euro aan een 
beter leven van nierpatiënten en 
de preventie van nierziekten. 

Help mee voor onderzoek  
naar meer succesvolle transplantaties  

Zin in een nazomerwandeling 
door een onbekende “natuurpa-
rel” in het West-Friese polder-
land? Lekker struinen langs het 
riet en turen naar lepelaars, 
blauwborstjes en vlinders? 

Kom zondag 13 september naar 
de Suyderbraeck in Scharwoude, 
naar een speciale rondleiding 
door dit bijzondere gebied. 

Een natuurgids van IVN-West-
friesland vertelt onderweg van 
alles over hoe dit kleine stukje 
natuur ooit tot stand is gekomen 

en wat er zoal aan dieren en plan-
ten leeft.
 
De rondleiding begint om 14:00 
uur, bij de Zesstedenweg 20a 
(1634 DN) in Scharwoude. Aan-
melden kan per e-mail via pu-
blieksactiviteiten@ivn-westfries-
land.nl (tot 12 september) en 
deelname kost 2 euro per per-
soon. Het gebied is niet geschikt 
voor rolstoelers (door de aard 
van de natuur daar) en wie mee 
wil wordt aangeraden goed 
schoeisel en een lange broek aan 
te trekken.

Waterpartij Suyderbraeck. Foto: Astrid Bijster

Wandelen met IVN door de Suyderbraeck

ingezonden
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• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
Vrijdag 11 september
• De bekendste Pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 12 september
• Verkoopdag hobbymaterialen, verjaardagszaal Dorpshuis centr.  

10-16 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
Donderdag 24 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Gereformeerde kerk
Vrijdag 25 september
• Op de ko�  e 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
• Schrijverscafé in Cultura met Roos Schlikker.
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

OKTOBER
Zondag 4 oktober   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Zondag 25 oktober   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

NOVEMBER
Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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 Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum    
Zondag 29 november   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

DECEMBER
Zondag 6 december   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 16 december
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner 

met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

JANUARI 2021
Zondag 3 Januari 2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk. 

Aanvang 15.00 uur Vrij Entree

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

Oud papier:  Zaterdag 19-09, 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.

Plastic:  Dinsdag 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.

Restafval:  Dinsdag 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.

Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 

opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 18-09, 

16-10, 13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl

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 Yogaschool in Andijk heb ik (Yvonne Jeltes) nu 
18 jaar en geef nu zo’n 26 jaar les in verschillende 
vormen van yoga en het begin hiervan was in Enk-
huizen. 

Als hoofdzaak is er de Raja Yoga. Dit betekent ‘Ko-
ninklijk’ is authentiek zoals het bedoeld was toen 
het ontwikkeld werd zo’n 2500 jaar geleden en houd 
eigenlijk alles in wat goed is voor het totaal van de 
mens. 
De mens bestaat nou eenmaal niet uit het stoffelijke 
alleen. Er is nog een etherisch, emotioneel, mentaal 

en causaal lichaam waar aan gewerkt kan worden. 
Daarom is er in de Raja Yoga aandacht hiervoor in 
de vorm van een meditatie, oefeningen en een stuk 
theorie. Ook wordt er Hatha yoga gegeven, een on-
derdeel van Raja Yoga zonder theorie maar met 
meditatie/visualisatie en fysieke oefeningen. Dan 
nog de 50+ yoga met aangepaste oefeningen, visua-
lisatie, en mantra zingen (in deze coronatijd houden 
we het nog even op luisteren).  Kort geleden hebben 
we voor de 8e keer de Yoga 4-daagse gevierd in Ap-
pelscha in Herberg Het Volle Leven. Zoals steeds 
was het een groot succes en heerlijk toeven in de 
Herberg. Voor het volgend jaar staat er weer een 
Yoga 4-daagse op het programma en natuurlijk we-
derom in Appelscha en de Herberg. Het thema zal 
zijn: ‘De mysteriën van Egypte’ en is direct na Pink-
steren van dinsdag 25 mei t/m vrijdag 28 mei. Meer 
hierover op de website. 

De bedoeling van yoga is te komen tot rust en har-
monie in jezelf, zodat je beter al wat in je omgeving 
gebeurt kunt hanteren en bij je Zelf kunt blijven je 
ware kern. Je minder uit het lood laat slaan met alle 
gevolgen dan dien. Je komt en blijft in je werkelijke 
kracht. Dit vereist wel zelfwerkzaamheid. 

Het nieuwe lesseizoen is net gestart in de week van 
24 augustus, maar je kunt altijd nog instromen in 
een les. Je kunt een gratis proefles aanvragen voor 
de Hatha en 50+, of kiezen voor een betaalde proef-
maand voor de Raja Yoga. Meer info is te vinden op 
www.yoga-andijk.nl.  Wil je het proberen, dan zie ik 
je graag dan. Veel liefs, Yvonne.  

Yvonne Jeltes. Foto aangeleverd

Yogaschool Andijk

Zaterdagochtend zwemexa-
mens, zondag uitverkoop!
In De Weid zijn het afgelopen 
seizoen veel kinderen te gast ge-
weest voor het A/B/C zwemles-
programma. Ruim 25 daarvan 
gaan aanstaande zaterdag op 
voor hun examen. Heel veel suc-
ces en hulde voor de docenten, 
kinderen en ouders die dit jaar 
met Covid en de Coronaproto-
collen moesten werken! 

De laatste zondag extra leuk om 
te komen zwemmen; de kiosk 
houdt uitverkoop en een los 
kaartje kost deze laatste buiten-
zwemdag van 2020 maar 1 euro!

Vrijdag weer discozwemmen!
Pak ‘m nog een keer mee dat dis-
cozwemmen. Een hoop gezellig-
heid, DJ Jens en met een beetje 
mazzel kunnen de opblaasballen 
weer in het water! Aanstaande 

vrijdag vanaf 19:00 uur ben je van 
harte welkom. 

Corona en BTW nadeel wordt 
gevoeld, veel inzet voor De 
Weid
Minder dan 2 jaar geleden hakten 
de plotsklaps gewijzigde belas-
tingregels er flink in. Buiten 
zwembaden konden ineens geen 
BTW meer terugvragen. Daar-
door verdampte 21% van De 
Weids spaargeld en alle kosten 
aan direct onderhoud en inkoop 
plots veel hoger. Dit jaar komt 
Corona daar nog bovenop. Ho-
gere kosten aan maatregelen, be-
perkingen in bezoekersaantallen 
waardoor de omzet veel lager ligt 
dan begroot. Ondanks deze te-
genvallers hebben de vrijwilligers 
het ook in 2020 mogelijk gemaakt 
om De Weid te openen en daar-
mee een heerlijke uitlaatklep 
voor de jeugd en volwassenen te 
bieden. Fantastisch gedaan en 
reuze bedankt allemaal!
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl.

Laatste weekend buiten zwemmen!

Hier eindelijk weer een bericht van BDW.                                                                                   
Wij hopen dat het goed met jullie gaat en dat ieder-
een een beetje goed door de afgelopen tijd heen is 
gekomen.
Wij, als Breek de Week team, hebben besloten, na 
toestemming van de kerkenraad, dat we de Breek de 
Week maaltijden weer gaan opstarten. We hebben 
wel wat aanpassingen moeten nemen.
We kunnen de maaltijd weer opstarten maar wel 
onder strikte voorwaarden en regels van het RIVM. 
We hebben voor de locatie Gereformeerde kerk 
Andijk gekozen omdat we daar 30 personen mogen 
en kunnen ontvangen en in de lichtboei maar 
slechts 9 personen.
Iedereen die anders regelmatig alleen eet, is weer 
van harte welkom en wel op 24 september 2020 in 
de Gereformeerde kerk te Andijk. U kunt weer ge-
nieten van een drie gangen menu. De kosten zijn € 
6,00.
Opgeven kan vanaf maandag 14 september, bij An-
net Kwantes 593109 of bij Gerda Gorter 
592594/0648808923. 

Het kan zijn dat uw chauffeur wil dat u een mond-
kapje draagt in de auto, daar dient u dan zelf voor te 
zorgen. Als u dit niet wilt, om wat voor reden dan 
ook, dan dient u zelf voor vervoer te zorgen. Dit 
krijgt u van ons te horen als u zich opgeeft voor 
BDW.
Misschien ten overvloeden indien u verkouden 
bent, hoesterig of koorts heeft, meld u dan niet aan, 
als u zich al had opgegeven en de klachten zijn pas 
later ontstaan, meld u zichzelf als nog af. Neem 
ZELF dit besluit en laat ons u niet naar huis hoeven 
sturen.
Wij hebben er onwijs veel zin in om weer van start 
te gaan en u weer te ontmoeten.
Het vraagt van ons echter wel meer werk, maar als 
u zich aan de regels en onze aanwijzingen wilt hou-
den, dan gaan we er met z’n allen weer voor.
Graag tot 24 september, vanaf 17.30 uur in de Gere-
formeerde Kerk, Middenweg Andijk.
Groetjes, de Breek de Week meiden,
Annet, Bettie, Clementine, Jacqueline, Joke en 
Gerda

Schuif weer aan bij ‘Breek de week’

Voor bezorgers van De Andij-
ker is het lastig. Een aantal 
adresssen in Andijk heeft en 
Nee/Nee Sticker op hun brie-
venbus geplakt maar zouden 
wel graag De Andijker willen 
ontvangen.

Voor die adressen hebben wij 
een sticker met de tekst; 
WEL of NIET De Andijker. 
Deze zijn verkrijgbaar op 
Industrieweg 1.

Nee/Nee Sticker maar wel 
de Andijker ontvangen?

WEL 
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Heeft u nog steeds de juiste hypotheek?
Kunnen uw maandlasten omlaag?

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86

Zeker in deze onzekere tijden wil je  
duidelijkheid. En zo goed mogelijk omgaan  

met alles wat je bezit. 

Herkenbaar? Denk dan eens aan een  
vrijblijvende woonscan bij Vrolijk fd. Samen  

met u bekijken we of het interessant is om uw 
huidige hypotheek over te sluiten of open te  

breken. We berekenen of het aantrekkelijk is  
om de overwaarde van uw woning op te nemen 

voor bijvoorbeeld een verbouwing, of om  
gewoon wat ruimer te kunnen leven. En als u 

wilt, zoeken we meteen even voor u uit of u kunt 
besparen op uw verzekeringen, uiteraard met 

behoud van de beste dekking en voorwaarden.

Wij zijn onafhankelijk financieel adviseurs en  
vergelijken de voorwaarden en premies van  

vrijwel alle aanbieders in Nederland.  Zowel voor  
hypotheken als verzekeringen, particulier en 

zakelijk. 
 

EEN WOONSCAN OF ADVIESGESPREK?
Maak snel een afspraak met Arend Vrolijk  

of Susan van Diepen om de mogelijkheden  
te bespreken.

vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl

Sportief Wandelen is duidelijk anders dan een 
stukje wandelen. Het is voor iedereen die aan fit-
heid wil werken de ideale activiteit. Door de bege-
leiding en het tempo waarin de deelnemers lopen 
biedt het net iets meer dan het ‘gewone wandelen’. 
Halverwege worden er lichamelijke oefeningen ge-
daan. Sportief Wandelen betekent stevig doorwan-
delen in een tempo rond de 5 tot 6 kilometer per 
uur. Er moet nog altijd adem overblijven om een 
gesprekje te voeren. Bij een lidmaatschap mag u aan 
alle wandeltrainingen meedoen in het Egboetswa-
ter, Streekbos en in Hoogkarspel.
Voor slechts € 48,00 per kwartaal, bent u lid en 
wordt u begeleidt door opgeleide trainers. 

Cursus Nordic Walking in het Streekbos. Heel 
beknopt worden de basistechnieken aangereikt en 
een paar essentiële lichaamsoefeningen gedaan. 
Een 1e les is een “doe-uur”, dat wil zeggen dat u flink 
aan de slag gaat en zo meteen ervaart hoeveel van 
uw spieren betrokken zijn bij de weliswaar logische 
maar toch lastige bewegingen van het Nordic Wan-
delen. Van uw schouder tot uw tenen, alles komt 
aan bod. Vandaar dat hier ook sprake is van SPORT 
en niet van een kunstje. Nordic Wandelen is in-

spanning door ontspanning en andersom. De kos-
ten bedragen € 75,= voor 6 lessen. 

Bovenkarspel – cursus Nordic Walking. 
Op woensdag 23 september om 09.00 uur. 
Parkeerplaats van het Streekbos.

Proefles Sportief wandelen. 
Op maandag in september om 09.00 uur op de par-
keerplaats bij de IJsbaan van Hoogkarspel. 

Egboetswater – Proefles Sportief Wandelen.
Op woensdag en vrijdag in september om 09.00 uur 
op de parkeerplaats aan het einde van de Liederik in 
Hauwert.

Bovenkarspel – Proefles Sportief wandelen. 
Op maandag, woensdag en vrijdag in september om 
10.30 uur op de parkeerplaats in het Streekbos. 

Beweeg…Mee...!!!
Beweeg… Mee…!!! Een wandeltraining voor men-
sen met een beperking. Beweeg… Mee…!!! Neem 
zelf initiatief en meld je aan om te starten met dit 
unieke beweegtraject voor mensen die om wat voor 
redenen dan ook niet mee kunnen doen en vaak aan 
de kant staan bij reguliere trainingen. Het wandel-
tempo ligt lager, maar dat mag de pret niet drukken. 
Bewegen moet…… voor iedereen. Bij de sport-
school gebeurt dat buiten, zoveel mogelijk in de 
natuur. 

Bovenkarspel. Beweeg Mee op maandagmiddag 
om 13.30 uur en op woensdag en de vrijdag om 
11.30 uur.

Aanmelden 
Voor aanmelding, belt u 0229-239447 of per e-mail: 
info@sportwandelschool.nl. Meer informatie op 
website: www.sportwandelschool.nl 

Archieffoto 

Cursussen Nordic Walking - Trainingen Sportief Wandelen – Beweeg Mee 
In het Streekbos – Egboetswater – Hoorn – Wognum - Hoogkarspel

Op 19 september 2020 organi-
seert Cantabile voor de 2e keer 
een grote boekenmarkt in Dorps-
huis Cultura in Andijk. Er wor-
den niet alleen boeken verkocht 
maar ook platen, cd’s, dvd’s en 
puzzels. Er is weer een verloting 
met prachtige prijzen, allemaal 
t.b.v. Cantabile.

De organisatie kan dit keer niet 
het draaiboek van vorig jaar ge-
bruiken in verband met de coro-
na maatregelen. Er is flink nage-
dacht over hoe we de boeken-
markt veilig kunnen later verlo-
pen. Zoals een verplichte loop-
richting, afstand bewaren, venti-
latie enz. Als iedereen zich aan de 
regels houdt zal het weer een 
mooie middag voor Catabile zijn.

De opbrengst wordt o.a. gebruikt 
om nieuwe muziek aan te schaf-
fen. Kom gezellig kijken en mis-
schien zit er wat voor je bij.
Popkoor Cantabile bestaat in-
middels 28 jaar en bestaat uit 60 
leden. Het koor zingt popreper-
toire in de ruimste zin van het 
woord en is momenteel bezig om 
een concert voor te bereiden 
waarin reclame liedjes centraal 
staan. Helaas door de Corona 
maatregelen kunnen we geen da-
tum vastleggen voor een concert.
We repeteren op vrijdagavond 
van 19.30-21.30 uur in Cultura. 
Wilt u eens een repetitie bijwo-
nen, bent u van harte welkom.
Boekenmarkt 19 september 
2020. Open om 13.00 uur. 
Cultura Andijk, Kleingouw 112.

Cantabile Boekenmarkt

Helaas verkorten de dagen en valt de schemer vroeger in. Er ontstaan 
mooie afwisselende wolkenpartijen die evt. ook onheil aankondigen 

zoals onweer en zware regenbuien. Foto’s: Douwe Greydanus

Avond
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