
d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Zo’n vijftien jaar geleden be-
trad Renate Groot (23) voor het 
eerst een korfbalveld. Ze was 
meegenomen door een klasge-
nootje om het eens uit te pro-
beren. Ze had gele laarzen aan, 
want het regende. Renate: “Ik 
vond er geen bal aan.” En toch 
is ze het blijven doen. Inmid-
dels zijn er wel wat dingen ver-
anderd; ze vindt de sport juist 
hartstikke leuk en ze is naast 
speelster ook trainer/coach én 
scheidsrechter. O ja, ze speelt 
ook niet meer op regenlaarzen, 
zelfs niet als het regent, maar 
op speciale korfbalschoenen 
met noppen.

Alleskunner
Renate vertelt enthousiast over 
haar sport: “Korfbal is écht voor 
iedereen. Zolang je kan vangen 
en gooien en balgevoel hebt, dan 
kom je er wel. En je moet fit zijn; 
de wedstrijden duren twee keer 
een half uur, dan zijn we echt een 
uur aan het knallen.” Als korfbal-
ler moet je ook een echte allroun-

der zijn, want alle spelers spelen 
afwisselend in zowel het aanval- 
als verdedigingsvak. Dat heeft al-
lebei zijn leuke kanten volgens 
Renate. Ze legt uit: “In het aan-
valvak kun je natuurlijk lekker 
scoren. Maar verdedigen vind ik 
uitdagender, omdat je dan de te-

genstander moet volgen en goed 
in de gaten moet houden.”

Sporting in je hart
Naast speelster is Renate ook 
trainer/coach en scheidsrechter. 
Op de donderdagavond traint ze 
de E-tjes; kinderen van 7 á 8 jaar. 

Dit doet ze met veel plezier. 
Renate: “Het is mooi om ze te 
zien groeien.” Als scheidsrechter 
beleeft ze het spel weer op een 
heel andere manier, omdat je dan 
erg met de regels bezig bent en 
goed moet opletten. Als scheids-
rechter is ze natuurlijk altijd on-
partijdig en fluit ze volgens de 
regels. “Maar in m’n hart ben ik 
voor Sporting”, bekent Renate.

Heren van Andijk: 
kom meedoen!
Korfbal wordt gespeeld door da-
mes en heren. In Andijk is er een 
‘herentekort’ dus Renate wil hier-
bij de mannen en jongens van 

Andijk oproepen om te komen 
korfballen. Renate: “Korfbal is 
geen ‘mandje gooien’, wat wel-
eens gezegd wordt. Bij de trai-
ning oefenen we niet alleen het 
schieten, maar trainen we ook op 
conditie en kracht. Tijdens de 
korfbaltrainingen doen we heel 
gevarieerde dingen en doen we 
bijvoorbeeld ook buikspieroefe-
ningen of een parcourtje.” 
Renate raadt aan: “Kom gewoon 
een keer kijken”. Zo begon het al 
die jaren geleden immers ook 
voor haar, en zij zou haar sport 
voor geen andere sport meer wil-
len ruilen. 

Team, variatie, conditie, kracht
Rara over welke sport gaat dit?

Renate Groot is naast speelster ook trainer/coach en scheidrechter. 
Foto aangeleverd
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Op 1 oktober tijdens de raads-
vergadering van de gemeente-
raad overhandigde ik namens 
het actiecomité “Behoud het 
IJsselmeer” 4.305 handteke-
ningen aan wethouder Neder-
pelt. Bijna de helft van de on-
dertekenaars komt uit de ge-
meente Medemblik  maar er 
zijn ook handtekening uit 
Spanje, Duitsland, België, Au-
stralië, Nieuw Zeeland, Filip-
pijnen en de Verenigde  Staten. 

De boodschap is dat wij, inwo-
ners van Andijk, Wervershoof, 
Enkhuizen en andere omliggende 
plaatsen, de dorpsraad van An-
dijk en Wervershoof, Stichting 
Oud Andijk, Jachthaven Andijk, 
IJsselmeervereniging, vissers fa-
milie Klaassen en zwemmers van 
Koppie onder, verzoeken volledig 

af te zien van de zonnezandban-
ken in de kom van Andijk. Dit 
kleine, originele stukje dijk van 
ongeveer 10 kilometer dat nog 
beschermd is met haar prachtige 
weidse vergezichten, mogen we 
simpelweg  nooit opofferen met 
zonnezandbanken en/of drijven-
de zonnepanelen. We willen 
zorgvuldig omgaan met de histo-
rische waarde van de Omringdijk 
en hiervoor is het noodzakelijk 
dat het open zicht op het land 
vanaf het IJsselmeer en het open 
zicht vanaf het water op het land 
behouden blijven.

Deze enorme hoeveelheid hand-
tekeningen, in slechts 3 weken 
opgehaald, waar velen zich voor 
hebben ingezet, laat zien dat er 
lokaal absoluut geen draagvlak is 
voor de huidige plannen. Eerder 

hebben we al alternatieven en 
suggesties gedaan zoals zonnepa-
nelen op alle industriële daken en 
woningen of tussen bestaande 
windmolens en zonnezandban-
ken op plaatsten waar geen recre-
atie is en/of ecologische en histo-

risch waarden in gevaar komen. 
We horen van het Rijk dat er nog 
geen locaties vastliggen, dat de 
klimaattransitie van onderop 
komt, van ons allemaal is en dat 
iedereen mee mag praten.  Dus 
we nu hebben de Andijkers van 

zich laten horen ondanks de be-
richten van: “Maak je geen zor-
gen, er is nog niks besloten, jullie 
zijn nog te vroeg, dit gaat de 
overheid samen met jullie doen”. 
We willen niet wachten totdat er 
over ons wordt beslist maar actief 
participeren en mee beslissen. 
Een prachtige oorkonde en een 
geborduurde badlaken met “Be-
houd het IJsselmeer” werden aan 
wethouder Nederpelt overhan-
digd. Je kunt nog tot 1-12- 2020 
handtekening plaatsen op de pe-
titie: https://petities.nl/petitions/
behoud-het-ijsselmeer. 

We zullen ons blijven inzetten 
voor het beschermen van het IJs-
selmeer want de natuur heeft ook 
stem!

Bernice Notenboom

Handtekeningen petitie ‘Behoud het IJsselmeer’ uitgereikt

Voor bezorgers van De Andij-
ker is het lastig. Bij een Nee/
Nee sticker bezorgen zij geen 
Andijker meer. Dit i.v.m. 
klachten die wij daar over 
hebben ontvangen. 

Een aantal adresssen in Andijk 
heeft een Nee/Nee sticker op 
hun brievenbus maar zouden 
wel graag De Andijker willen 
blijven ontvangen.

Voor die adressen hebben wij 
speciaal een sticker gemaakt 
met de tekst; WEL De Andij-
ker. Deze sticker is verkrijg-
baar op het redactieadres aan 
de Industrieweg 1.

De sticker kunt u van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 
13.00 uur ophalen. Lukt dat 
niet? Mail naar info@andijker.
nl of bel: 59 36 05 dan bezor-
gen wij de sticker bij u thuis.

Aan de bewoners van Andijk: 
Nee/Nee Sticker maar wel de Andijker ontvangen?

Wethouder Harry Nederpelt ontvangt uit handen van Daphne 
Franquinet (m) en Bernice Notenboom de petitie “Behoud het 

IJsselmeer!” - Foto H. Wammes / Dorpsraad 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 11 oktober 10.00 uur: 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker. Met muzikale 
ondersteuning van het Gemengd 
koor. Thema: “Durf het risico aan”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Ben Kuin en Cor Sijm.
*Het nieuwe werkjaar werd zon-
dag geopend met een mooie 
viering met een aangepast da-
meskoor. Een goed begin en een 
stimulans om er met elkaar weer 
een goed parochiejaar van te ma-
ken. Met dank voor ieders inzet!

Colofon
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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 11 oktober
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. J. Staat,
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur Voorganger:  Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen
 Organist: Dhr. Chris Kooiman

Iedere woensdag is De Kapel open van 10.00 - 12.00 uur
voor muziek, bezinning en stilte.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Verhuisbericht:  K. Dekker - Venekamp, Sorghvlietlaan 54

Nieuw adres:  Rigtershof 89, 1613 SJ, Grootebroek

Verhuisbericht: C. Kwantes. Per 10-10-2020 

is mijn nieuwe adres: Sorghvlietlaan 70, 1619 XC. 

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

Bekeuring.
Zo vlak na de oorlog was het 
met de staat van de fietsen nog 
slecht gesteld. Natuurlijk kon je 
weer op luchtbanden fietsen, 
maar vooral met de verlichting 
was het droevig. Vanuit de dy-
namo ging er een draad naar de 
koplamp en dat werkte vaak wel 
aardig, maar de draad naar het 
achterlichtje liep langs het 
frame en was vaak vastgeplakt 
met tape. Dat liet wel eens los 
en brak dan en roestvorming 
rond het achterlichtje zorgde 
ervoor dat dat niet altijd brand-
de.                                                                                         Mijn 
ouders waren op bezoek ge-
weest bij oom Willem en tante 
Eefje, die voorbij de Middenweg 
woonden en het was al donker 
toen ze terug reden naar het 
Kerkepad. Het achterlicht van 
de fiets van mijn moeder deed 
het niet.  Ze konden gaan lopen, 

maar dat duurde even voor je 
thuis zou zijn en als je fietste 
was je er zo. Maar je zult het al-
tijd zien, halverwege werden ze 
staande gehouden door een 
agent, die vroeg of ze wel wisten 
dat het achterlicht van de fiets 
van mijn moeder het niet deed. 
Mijn ouders probeerden nog de 
truc van: nou zeg dat is ook wat, 
zonet deed hij het nog. Maar 
een bekeuring was onvermijde-
lijk. Bovendien sprak de agent 
mijn vader vermanend toe. Of 
hij als fietsenmaker wel wist aan 
wat voor gevaren hij zijn vrouw 
blootstelde…. Enfin de bon 
werd uitgeschreven en dat 
duurde nog wel even, waarbij de 
agent steeds weer mijn vader de 
mantel uitveegde. Ondertussen 
passeerde een aantal fietsers het 
trio waarvan zeker de helft een 
niet brandend achterlicht had. 
Toen mijn moeder daarop wees 
sprak de agent de historische 
woorden: “Ik kan niet overal te-
gelijk zijn…. “

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 
  

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

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 han-
dig voor als u een feest geeft! www. 

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

Tijdens werkzaamheden 
was deze Ruige dwerg-
vleermuis in een bloem-
bak terechtgekomen. Na 
bevrijding is hij op een 
hoger deel gezet waar hij 
zich dan gemakkelijk van-
af kan laten vallen om weg 
te vliegen. Er zijn meerde-
re van deze acrobatische 
soorten in ons dorp actief 
let er maar eens goed op. 
Douwe Greydanus.Foto: Douwe Greydanus

Schemerjager(s)

Gewijzigde openingstijden Dorcaswinkel

De Dorcaswinkel is gesloten van 2 t/m 12 november 
i.v.m.de verhuizing naar de overkant.

Op vrijdag 13 november opent de oude winkel weer 
met een outletafdeling en een kerstmarkt. Deze is dan 
geopend op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.

De nieuwe winkel gaat open 
op woensdag 2 december.

Ieder jaar wordt in de herfstva-
kantie de VakantieBijbelWeek 
georganiseerd door een enthou-
siast team van de Gereformeerde 
kerk van Andijk. Dat betekent: 
drie dagen FEEST!!! Er wordt dan 
gezongen, verhalen uit de bijbel 
verteld, geknutseld, er is wat lek-
kers om te eten en te drinken. 
Maar dit jaar leek dit feest in het 
water te vallen door Corona. 
Op zoek naar een andere invul-
ling van de feestweek kwamen we 
uit bij kindertheater ‘Je Bent Een 

Parel’. Zij komen op woensdag 14 
oktober een spetterende interac-
tieve voorstelling geven voor alle 
kinderen van de basisschool. 
De toegang is gratis maar in ver-
band met Corona is het wel wen-
selijk om je aan te melden via een 
mailtje naar vbw@gereformeer-
dekerkandijk.nl. Aan het einde 
van de ochtend hebben we zoals 
altijd voor iedereen een leuke 
verrassing en een pakketje om 
thuis verder met het thema aan 
de slag te gaan. 

Feest in de herfstvakantie!
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WAAR KOMEN DE NAMEN VAN DE DAGEN VAN 
DE WEEK VANDAAN?

Vandaag geen juridisch nieuws, maar een leuke wetenswaardigheid 
over iets dat we dagelijks benoemen: de dagen van de week. Die heb-
ben we ontleend aan de Germanen en de Romeinen. De Romeinen 
hadden van de Grieken het gebruik overgenomen om de dagen te 
noemen naar hemellichamen: de zon, de maan en vijf planeten. Deze 
planeten waren op hun beurt genoemd naar goden. De Germanen 
hebben vier van die godennamen ‘vertaald’ naar hun eigen goden: 
Thingsus, Wodan, Donar en Freya. Bron: onzetaal.nl.

•	 Zondag is een vertaling van het Latijnse dies solis 
 (‘dag van de zon’).
•	Maandag is een vertaling van het Latijnse dies lunae 
 (‘dag van de maan’).
•	 Dinsdag	is waarschijnlijk genoemd naar een verder onbekende,  
 Germaanse god Thingsus, de god van de volksvergadering. 
 Een andere mogelijkheid is een verband met ding in de betekenis  
 ‘vastgestelde tijd voor de rechtszitting’. Mogelijk werd er in 
 vroeger tijden op dinsdag rechtgesproken. In het Latijn heette de  
 dinsdag dies Martis: de dag van Mars, de oorlogsgod.
•	Woensdag	is genoemd naar Wodan, de Germaanse oppergod.  
 Bij de Romeinen was woensdag de dies Mercurii: de dag van  
 Mercurius, de god van de handel en winst.
•	 Donderdag is genoemd naar de Germaanse god Donar   
 (Thor), de god van de donder. Donar werd vereenzelvigd met de  
 Romeinse god van het onweer, Jupiter. Vandaar ook dat de dies  
 Iovis (‘de dag van Jupiter’) door de Germanen naar Donar werd  
 vernoemd.
•	 Vrijdag is genoemd naar Freya, de Germaanse godin van de  
 vruchtbaarheid, de liefde en de wellust. Haar Romeinse 
 tegenhanger was Venus, naar wie deze dag bij de Romeinen 
 vernoemd was (dies Veneris).
•	 Zaterdag is een vertaling van het Latijnse dies Saturni: 
 dag van Saturnus, de god van de 
landbouw. Zater is een    
verbastering van Saturnus.

Dinsdag is om de week de gratis 
inloopdag in Benningbroek en 
donderdag in Andijk. 

Zie de kalender op 
www.mantelvoors.nl. 
Iedere zaterdag vestiging Andijk geopend. 

Bas de Wit

De hypocrisie van moraalrid-
ders: achter onze dijken van-
daan een opgeheven vingertje 

naar China opsteken

Vorige week debatteerde 
de Tweede Kamer over de 

Chinastrategie van minister én 
inwoner van Westfriesland, Stef 
Blok. En, zoals het zeer idealis-
tische en helaas weinig realisti-
sche Kamerleden betaamt, was 
de kritiek vanuit linkse hoek 

niet mals. GroenLinks en D66, 
maar ook onze vrienden van het 
CDA, kwamen maar weer eens 

met hun bekende klaagzang 
ten tonele: wat gaat Nederland 
doen aan de overschrijding van 

de mensenrechten in China? 
Ja, u leest dat goed: vertegen-
woordigers van 17,3 miljoen 

mensen gaan het land met 1,4 
miljard inwoners even de les 

lezen. 

De sleutel tot invloed is het 
creëren van afhankelijkheden

Tsja, typisch moralistisch 
gedrag. Prima hoor, allemaal 

zalvende teksten preken, maar 
kom dan ten minste zelf met 
een realistisch verhaal. Dat 
vraagt om een goed door-

dachte strategie. Laat het daar 
nu net aan ontbreken. Wat is 

namelijk dé manier om invloed 
uit te kunnen oefenen op het 
gedrag van een ander? Zorg 
dat die ander van jou (econo-
misch) afhankelijk is! Dat dit 
model werkt, laat de praktijk 
al decennia zien, ook op het 

wereldtoneel. De toenemende 
wereldhandel en tegelijkertijd 
het afnemend aantal oorlogen 

kan niet los van elkaar worden 
gezien. 

Waardering voor de land- en 
tuinbouw essentieel

We kunnen als Nederland, in 
Europese samenwerking, die 
afhankelijkheid van China op 
ons creëren. Immers, China 

heeft meer monden te voeden 
dan dat het zelf voedsel pro-
duceert. Zij zullen dus altijd 
voedsel moeten importeren. 
Hiermee ontstaat de kans 

voor Nederland als gidsland 
voor de land- en tuinbouw op 
het wereldtoneel. Maar dan 

moet je daar wel een strategie 
op voeren. En dus niet, zoals 
GroenLinks en D66 roepen, 
onze eigen agrarische sector 

terugtrekken tot achter de dij-
ken. Alsof we alleen nog maar 

voor onszelf voedsel mogen 
produceren! Nog los van een 
consistente Chinastrategie op 
dat punt, zie ik het trouwens 
ook niet gebeuren dat heel 

Amsterdam alleen nog maar 
piepers met bloemkool eet. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

De Westfriese bibliotheken* zijn 
op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers die willen voorlezen in 
de periode januari tot en met 
maart 2021 voor maximaal een 
half uur per week aan peuters op 
de kinderopvang. Dit is in het 
kader van BoekStart in de kinder-
opvang. Het leesbevorderings-
programma BoekStart in de kin-
deropvang heeft als doel kinde-
ren in de leeftijd 0-4 jaar via de 
kinderopvang met voorlezen en 
boeken in aanraking te brengen. 

Daarnaast zijn wij ook op zoek 
naar voorleesvrijwilligers die in 
de Bibliotheek willen voorlezen. 
De wens is om op alle biblio-
theeklocaties op een vaste dag 
een voorleesmoment te hebben 
voor jonge kinderen.

Wij bieden je:
Een goede voorbereiding in de 
vorm van een workshop. Onder-
steuning bij het zoeken van ge-

schikte prentenboeken en con-
tact met een ongetwijfeld leuke 
club van vrijwilligers. 
 
Dus ben je:
Enthousiast en wil je graag iets 
betekenen voor de Bibliotheek? 
Wil je meewerken aan het bevor-
deren van het leesplezier van 
jonge kinderen? Meld je dan aan 
en versterk ons voorleesteam!
Kun je zelf niet? Misschien weet 
je wel iemand in je kennissen-
kring die hier belangstelling voor 
heeft. Geef het dan alsjeblieft 
door. 
    
Workshop:
Op dinsdag 20 oktober staat de 
workshop gepland in de Biblio-
theek van Hoogkarspel van 9.00 
uur tot 13.00 uur. 
Als je je wilt aanmelden (uiterlijk 
12 oktober) of als je nog vragen 
hebt, neem contact op met: Jes-
sica Dip, 0228 743943 jdip@west-
friesebibliotheken.nl

Gezocht: enthousiaste voorlezers 

30 september t/m 10 oktober 
staat boekshop Josia in het teken 
van de Kinderboekenweek. Tij-
dens deze dagen zijn er speciale 
actieproducten verkrijgbaar. Het 
thema van de Kinderboekenweek 
is ‘EN TOEN?’

Kijk voor meer informatie op 
www.christelijkeboeken.nl/kin-
derboekenweek (www.boekshop-
josia.nl).

Kinderboekenweek
Speciaal voor de Kinderboeken-
week zijn er bij boekshop Josia 
drie actieboeken te verkrijgen.

Tijdmachien ( € 6,95)
Michel de Boer
Dit boek is een tijdmachien. Ga 
het lezen en je zal zien: ineens 
ben je ergens anders, dan waar je 
eerder was. Sta je zomaar op de 
maan en niet meer in de klas. Of 
ben je niet meer thuis, maar in 
een groot paleis. Of met een zee-
vaarder op wereldreis.

Mees en Tijn en het geheim van 
het kasteel (6 – 9 jr, € 5,95)
Ina van der Beek
Samen met opa en oma gaan 
Mees en Tijn naar een echt kas-
teel. Stiekem maken ze een plan 
om op onderzoek te gaan in de 

afgesloten torens. In een hoge 
torenkamer doen ze iets heel 
doms. Ze weten maar één oplos-
sing: wegwezen! Op weg naar de 
uitgang stuiten ze op twee man-
nen die zich verdacht gedragen. 
Wat nu?

Maffe meester Daan duikt in de 
verleden tijd (9 – 12 jr, € 5,95)
Judith van Helden
De school van maffe meester 
Daan bestaat 100 jaar. Voor 
meester Daan en zijn klas een 
uitstekend moment om enthou-
siast in het verleden te duiken. Ze 
gaan op jacht naar bodemschat-
ten uit de Romeinse tijd, probe-
ren een Romeins huis te bouwen 
en beginnen zelfs een echt res-
taurant uit vroeger tijden. Maar 
natuurlijk gaat er weer van alles 
mis/niks verloopt volgens plan, 
tot groot ongenoegen van de di-
recteur en de iebeejer…

BCB is één van de participanten 
van de Kinderboekenweek. Haar 
bijdrage bestaat uit het uitgeven 
van drie christelijke actieboeken, 
de CRIDZ Boekenkrant, de 
Gedichtenposter/-kaart en een 
Werkmap voor basisscholen. De 
campagne stimuleert het schrij-
ven, uitgeven, verkopen en lezen 
van (christelijke) kinderboeken.

‘EN TOEN?’ centraal tijdens de 
Kinderboekenweek bij boekshop Josia

In deze corona tijd zitten we met 
z’n allen veel thuis en wat ga je 
dan doen? Sociaal gezelligheid is 
er even niet bij, je gaat al snel tv 
kijken, wat kwam ik tegen?
Vlogger Desi Bootsman, zij vlogt 
over o.a. rondje Streekbos, pom-
poenboederij  Onderdijk, Broe-

kerhaven, hertenkamp Enkhui-
zen. 
Het zou leuk zijn als ze nog heel 
veel leuke vlogs voor ons gaat 
maken dus mocht u leuke idee-
en hebben laat het haar dan even 
weten. Je vind haar op Facebook! 
Tekst Astrid van Dijke

Desi Bootsman. foto aangeleverd

Volg Vlogger Desi uit Enkhuizen! 
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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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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

Basic Design vindt u aan de Middenweg 
8-10 in Bovenkarspel. Eigenaar Niels 
Glorie staat er voor u klaar. “Met het 
juiste advies en door goed te luisteren 
naar de wensen van mensen, komen we er 
meestal wel uit. Hier hebben we veel ver-
schillende meubelen, een steeds wisse-
lende collectie en door eigen inkoop kun-
nen we snel reageren op nieuwe trends.”

“Voor veel winkeliers is het een spannende 
en lastige tijd geweest tijdens de CO-
VID-19 pandemie. Maar gelukkig zien we 
hier dat het weer een beetje aantrekt. 
Mensen zijn meer thuis en willen het daar 
graag comfortabel hebben. Een lekkere re-
laxstoel, een ruim bankstel, een fijne eet-
hoek en natuurlijk een goede nachtrust in 
een prettig bed. Voor al deze zaken kunt u 
bij ons terecht. We hebben volop keus en 
helpen u graag met het juiste advies.”

Relaxt kiezen
Het kiezen van de juiste meubelen is een 
kwestie van smaak en budget. Basic De-
sign heeft voor ieder wat wils.  “Service 
heb ik hoog in het vaandel. Daarnaast 
denk ik graag met u mee. Welke kleuren en 
materialen goed combineren bijvoorbeeld, 
of welke nieuwe meubelen er goed combi-
neren met uw bestaande meubelen. In de 
winkel is er altijd voldoende tijd voor een 
kopje koffie en een goed gesprek. Dan ko-
men we meestal wel tot de juiste keuzes.”

Aan de keukentafel
Door het virus werken veel mensen 
(meer) thuis. Ook de kinderen zijn vaker 
thuis van school tijdens de online lessen. 

Iedereen zoekt een werkplek. Dan is de 
eetkamertafel al snel een plek die veel 
mensen ruimte biedt. Maar aan de keu-
kentafel gebeurt meer. Het is dé plek in 
huis waar ’s avonds het hele gezin bijeen-
komt en de dag doorspreekt. Het is ook dé 
plek waar puzzels gelegd worden of de 
strijd tijdens Risk wordt uitgevochten. 
“Een mooie eetkamertafel verdiend ook 
fijne stoelen, om lang te kunnen na tafelen 
met vrienden en familie. Wij hebben ze in 
vele soorten, kleuren en stoffen. Kom, kijk 
en combineer.”

Boomstamtafels
Een ‘boomstamtafel’ als eethoek blijft een 
gewild object. Het blad heeft een grillige 
vorm, want elke boom is anders. Het boven-
blad is spiegelglad gemaakt. Het blad kan 
geplaatst worden op diverse soorten poten, 
in meerdere kleuren. Zonder meerprijs.  
Daarmee kiest u niet alleen voor een unieke 
tafel, maar ook precies in uw stijl. “Altijd is 
er één (of meerdere) tafel(s) op voorraad en 
die kunnen we dus snel leveren. Kom deze 
tafel gerust bekijken en laat u verbazen  
over de prachtige looks van dit meubel.  

Als u wilt krijgt u er een kopje koffie bij!”

Contact of langskomen
Meubelen koop je niet elke week nieuw. 
Daarom wil je het zien, voelen en aanra-
ken. Dat kan in de winkel, ook nu. We 
hebben voldoende ruimte om de RIVM 
regels te kunnen volgen en voldoende af-
stand te kunnen houden. Basic Design 
Bovenkarspel vindt u op Middenweg 8-10, 
1611 KP  Bovenkarspel. Telefonisch be-
reikbaar op 0228-518010 of stuur uw e-
mail aan info@basic-design.nl  

Basic Design: altijd iets bijzonders in huis

De eethoek wordt gebruikt voor meer dan alleen de maaltijd samen gebruiken. Daarom is het belangrijk dat je er lekker kunt zitten 
en veel ruimte hebt. Tekst en foto: OdB.
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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. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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

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

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  

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl

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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Het zijn weer 
Kinderspaarweken!

Kom 

sparen en 

krijg een leuke 

verrassing*

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl
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Kinderspaarweken van 12 tot en met 23 oktober  
Het is belangrijk om kinderen al vroeg te leren omgaan 
met geld. Daarom beloont RegioBank kinderen die gaan 
sparen tijdens de jaarlijkse Kinderspaarweken. Bij Vrolijk 
fd, Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Andijk is het 
van 12 tot en met 23 oktober een feest voor kinderen. 

Stort het kind geld op de bestaande rekening van Regio-
Bank, dan mag hij een leuk cadeautje uitkiezen. Ook 
kinderen die nog geen rekening hebben, zijn van harte 
welkom. We vertellen ouders en kinderen dan graag over 
het bekende Zilvervloot Sparen. En JongWijs, het jeugd-
pakket speciaal voor kinderen zelf. U bent van harte 
welkom op ons kantoor. Belt u ons eerst even om een af-
spraak te maken? 

Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 
18 jaar. Een spaar- en betaalrekening mét jaarlijks leuke 
geldtips en weetjes. Bij JongWijs krijgen ook de ouders 
jaarlijks interessante informatie en praktische tips. Ge-
woon via de post, op het huisadres. En uiteraard staan wij 
als Zelfstandig Adviseur ook klaar.

JongWijs begint met een spaarrekening. Vanaf 8 jaar 
komt daar een betaalrekening bij. En met toestemming 
van de ouders ook een Jeugdpas mét weeklimiet en Inter-
net Bankieren en Mobiel Bankieren. 

Van harte welkom
Iedereen is van 12 tot en met 23 oktober welkom bij Vro-
lijk fd. Kom naar ons kantoor aan de Kleingouw 28 in 
Andijk tijdens de feestelijke Kinderspaarweken. We laten 
dan ook graag JongWijs zien. Belt of mailt u ons eerst 
even om een afspraak te maken? Wij zijn bereikbaar via 
0228 59 24 20 of info@vrolijkfd.nl.

Vrolijk fd maakt van 
sparen een feest! 

Rabobank Clubsupport

Steun De Weid!
Rabo ClubSupportactie van start

Stemt u op het zwembad?
Voor alle clubs en verenigingen is het een moeilijk jaar. Ook 
voor De Weid is 2020 loodzwaar in financieel opzicht. Een 
maand later open, maximale bezoekersaantallen, extra kos-
ten aan de Corona-maatregelen en dat naast de extra kosten 
vanwege de wijziging in de BTW-regelgeving. De Weid is 
nog trotser dan normaal op de vrijwilligers en bezoekers die 
het zwembad dit seizoen draaiend hebben gehouden! Via 
uw stem op www.rabobank.nl/clubsupport kunt u het 
zwembad van Andijk een steuntje in de rug geven (ook via 
de app en internetbankieren trouwens). De Weid hoopt dat 
van harte; alvast reuze bedankt!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Excelsior
Draagt u Muziekvereniging Excelsior 
Andijk en de Vrienden van Excelsior 
een warm hart toe en bent u klant én 
lid van de Rabobank? 

Veel verenigingen en stichtingen kun-
nen extra steun in de rug goed gebrui-
ken. Om een handje te helpen organi-
seert de Rabobank ‘Clubsupport.’ 
Een mooie kans om de kas te spekken 
van verenigingen of stichtingen.

Hoe kunt u dit doen?
Alle klanten van de Rabobank die 
ook lid zijn krijgen 5 stemmen om te 
verdelen over een vereniging naar 
keuze. U mag max 2 stemmen per 
vereniging uitbrengen. Dit houdt in 
dat u minimaal 3 verenigingen kunt 
steunen. Hoe meer stemmen, hoe 
meer de vereniging ‘verdient’.
De stemperiode is van maandag 5 tot 
zondag 25 oktober.

Muziekvereniging Excelsior en de 
Vrienden van Excelsior hopen op uw 
steun! Het geld wat we krijgen van de 
Rabobank investeren we in nieuwe 
instrumenten en muzieklessen voor 
de jeugd.
Wij zijn erg blij met uw steun.

PCOB afd. Andijk doet mee aan 
Rabo ClubSupport!

Met Rabo ClubSupport steunt de Rabobank clubs en vereni-
gingen uit de regio. En de Protestants Christelijke Ouderen 
Bond afd. Andijk doet dit jaar mee! Zo maken we kans op 
een mooi bedrag wat onze vereniging beter en sterker 
maakt.

Uw stem is geld waard!
Kunnen wij op uw stem rekenen? Als u lid bent van de Ra-
bobank, stem dan nu direct in de Rabo App of online op ra-
bobank.nl/clubsupport op P.C.O.B. Andijk. 

Bent u wel Rabobankklant 
maar nog geen lid van Rabo-
bank? Ook dat regelt u snel en 
gemakkelijk via de Rabo App.

 
Wist u dat...
… Desi Bootsman zoekt 
naar leuke locaties in de 

buurt om te vloggen?

… de redactie op zoek is 
naar oude kermisfoto’s 

van Andijk?

 … Peter Bakker, na 48 
jaar postbode te zijn 

geweest, op 1 oktober j.l. 
met pensioen is gegaan?

… er nog steeds mensen 
zijn die het niet uitmaakt 

of je Corona krijgt?

… berichten van gevonden 
en verloren voorwerpen 
gratis worden geplaatst, 
en dat u deze berichten 
door kunt mailen naar 

info@andijker.nl?

…  wij huis-aan huis 
krant de Streker sinds 

1990 uitgeven en dat de 
krant digitaal is te lezen 

op www.streker.nl?

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Het verbouwen en inrichten van 
de nieuwe Dorcas-winkel aan de 
Bedrijvenweg 6 in Andijk gaat 
voorspoedig. “Vele handen ma-
ken licht werk, dat bewijzen de 
vele vrijwilligers maar weer eens. 
Het lijkt erop dat we onze nieuwe 
winkel op woensdag 2 december 
kunnen openen”, verteld be-
stuurslid Greet Mizrahi enthou-
siast.
 
De oude winkel aan Bedrijven-

weg 3 is vanaf maandag 2 novem-
ber even gesloten in verband met 
verhuizing naar de overkant. Op 
vrijdag 13 november gaat de 
oude winkel nog even open voor 
een spectaculaire uitverkoop en 
onze welbekende jaarlijkse kerst-
markt. Deze outlet en kerstmarkt 
zijn iedere vrijdag en zaterdag 
geopend tussen 10.00-14.00 uur. 
Zaterdag 19 december om 14.00 
uur sluit de oude winkel definitief 
haar deuren.

Uitverkoop en kerstmarkt Dorcas winkel

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

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl
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• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
• Elke donderdag van 14.00-16.00. Lezing met expositie Marius 

van Dokkum, Hornpad 19 Tel. 591425

OKTOBER
Vrijdag 9 oktober
• de gezelligste pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 13 oktober 
• 12:00 uur senioren bijzondere maaltijd incl consumptie. 

Elke 2e dinsdag vd maand.
Donderdag 15 oktober
• Ouderensoos in Dorpshuis Centrum
Vrijdag16 oktober 
• Eetcafe (met gastkoks Henk & Jaap) in Dorpshuis Centrum. 
Vrijdag 16 oktober tot zondag 18 oktober
• Kermis Andijk bij de Klamp (nog niet de� nitief bekend)
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
Zaterdag 24 oktober
• “Pearl Jamming” bij Club Jazz&Pop in Cultura 

(onder voorbehoud)
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
Van te voren aanmelden bij Piet of Els.

• Halloweenmarkt Wervershoof, 15.00 - 20.00 uur, Raadhuisplein
• 14:30 uur, Bingo bij Dorpshuis Centrum. Elke laatste vrijdag vd 

maand. 

NOVEMBER
Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Cultura Plus, Fadozangeres Iris Feijen en gitarist Tiago Lageira

(winnaars van “We want more”)
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
Van te voren aanmelden bij Piet of Els.  

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 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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 16-10, 13-11, 11-12. 

www.hvcgroep.nl

Op en aan de dijken van het IJs-
sel- en Markermeer staan drie 
dijkmagazijnen. Het zijn unie-
ke gebouwen in een landschap 
dat gevormd is door actief wa-
termanagement. Tegenwoordig 
staan de magazijnen groten-
deels leeg, of zijn ze in tijdelijk 
gebruik. Daarom is Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier op zoek naar 
ondernemers met plannen voor 
een nieuwe invulling van de 
dijkmagazijnen, met oog voor 
het waterverhaal. 

Wieringermeerdijk en 
Scharwoude
De drie dijkmagazijnen op de 
Wieringermeerdijk en in Schar-
woude staan in een oer-Hollands 
landschap. De dijken langs het 
IJsselmeer en het Markermeer 
vertellen het verhaal van het le-
ven met water en de bescherming 
ertegen. Ook de dijkmagazijnen 
speelden in dat verhaal een be-
langrijke rol. Er lagen zandzak-
ken, zeilen en gereedschap opge-
slagen voor het geval er (nood)
werkzaamheden aan de dijk 
moesten worden uitgevoerd. 
Ook boden ze beschutting en 
warmte voor de dijkwerkers.

Zoektocht
Het hoogheemraadschap wil zich 
laten verrassen door de creativi-

teit van ondernemers. In de zoek-
tocht naar een geschikte partij 
wordt nadrukkelijk gekozen voor 
een openbare procedure. Het 
doel van deze nieuwe invulling is 
een voor de lange termijn duur-
zame instandhouding van de 
dijkmagazijnen. Zowel een plan 
voor één van de drie als een plan 
voor alle drie de magazijnen te-
gelijk is welkom.

Selectie
Drie criteria spelen een rol bij de 
selectie van de uiteindelijke 

‘dijkwachter(s)’. Allereerst is het 
uitdragen van het cultuurhistori-
sche verhaal van het dijkmaga-
zijn belangrijk. Ook is het essen-
tieel dat het plan aansluit bij het 
unieke karakter van de omgeving 
en de ligging op en aan de dijk. 
Tenslotte moet het businessplan 
rekening houden met duurzaam-
heid, om natuur en milieu zo min 
mogelijk te belasten. 

Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.hhnk.nl/dijkmaga-
zijnen.

Dijkmagazijn Wieringermeerdijk. Foto aangeleverd

Creatieve ondernemers gezocht
Wie blaast nieuw leven in drie dijkmagazijnen in Noord-Holland?
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Tips voor de herfstvakantie

Oktober is van oudsher dé padden-
stoelenmaand, ze horen bij een 
herfstbos!  

IVN West-Friesland organiseert zon-
dag 18 oktober een speciale padden-
stoelentocht door het  Dijkgatbos. 
Gids Marco van der Lee neemt gro-
tere kinderen en volwassenen mee 
langs plekken met bijzondere pad-
denstoelen.

Namen vaststellen is goed kijken en 
vergelijken. Een verrassende bezigheid 
voor doorzetters die meer over de soor-
tenrijkdom en het nut van deze oprui-
mers van het bos willen weten. De spo-
ren van een paddenstoel laten zich ge-
makkelijk bekijken met een spiegeltje. 
Ze hebben plaatjes of buisjes. Er zijn er 
met wimpers, met een soort van nestje, 
of met gekke namen zoals fopzwam of 
plooirokje. Het Dijkgatbos is rijk aan 
paddenstoelen en soorten die niet zo 
algemeen zijn. 

Start en eind tijd: 11.00 – 13.00 uur. 
Locatie: Parkeer terrein Dijkgatbos 

(Waterkeringpad) Wieringermeer. Kos-
ten € 2,-p.p. Kinderen onder de 12 jaar 
een vrijwillige bijdrage. 
Maximaal 10 volwassenen ivm Corona 
regels. 
Tip: Goed schoeisel aandoen en een 
loep of spiegeltje meenemen.

Aanmelden tot 17 oktober via  pu-
blieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl. 
Bij bevestiging van deelname wordt een 
google print van de startlocatie meege-
stuurd.

Paddenstoelen Dijkgatbos Wieringermeer

Panteramaniet. Foto: Toos Brink

Op vrijdag 16 oktober voor de aller-
jongsten. Gezellig samen zingen, dan-
sen en muziek maken! Het waait, de 
blaadjes dwarrelen in het rond. Een 
mooie tijd om in het bos te gaan kijken 
naar paddenstoelen of op zoek te gaan 
naar alle dieren die in de herfst tevoor-
schijn komen. Wil je ook spelenderwijs 

de wondere wereld van de muziek ont-
dekken samen met je (klein)zoon/
(klein)dochter. Kom dan meedoen met 
de Herfst workshop Muziek op Schoot 
bij het Hertenkamp Enkhuizen. En na 
afloop (of vooraf ) een bezoekje brengen 
aan de kinderboerderij?Speciaal voor 
de allerjongsten, 3 – 6 jaar, organiseren 
wij in samenwerking met Marieke Bot-
man, ‘Muziekpraktijk de Zevensprong’ 
deze middag.   Door de coronamaatre-
gelen is er ruimte voor beperkt aantal 
deelnemers. Daarom is er een work-
shop om 14:00 uur en om 15:00 uur. 
kosten € 3,- p.p Om teleurstelling te 
voorkomen meld je snel aan en geef je 
voorkeurtijd aan:  reservering@herten-
kampenkhuizen.nl, tel 0228 32 03 10 
Wilhelminaplantsoen 2  Enkhuizen.  

Muziek op Schoot voor peuters en kleuters

Foto aangeleverd

De herfstvakantie staat in het teken 
van Heksen in Kasteel Radboud! Van 
12 t/m 16 oktober is er van alles te 
doen in een gezellig en griezelig ver-
sierd kasteel. Met een Uilenworkshop 
en drie knutselmiddagen zit jouw va-
kantie wel goed! Tijdens de herfstva-
kantie is Kasteel Radboud de hele 
week open.

Uilenworkshops
Dinsdag 13 en donderdag 15 oktober 
komt onze valkenier van Birdlive weer 
zijn populaire Uilenworkshop geven. 
Ontmoet deze prachtige dieren in de 

Ridderzaal en leer alles over hun ge-
woonten. De Uilenworkshop is altijd 
erg populair, dus wees er snel bij, het 
aantal plaatsen is beperkt.  

Heksenknutselen
Op maandag, woensdag en vrijdag kun 
je komen knutselen in het museum. Het 
thema sluit aan op de nieuwe tentoon-
stelling ‘Heksen!?’ die vanaf 3 oktober te 
zien is. Heksenknutselen is inbegrepen 
bij het museumbezoek. 

Reserveren en kosten
Vooraf reserveren kan alleen online en 
is in deze tijd noodzakelijk. 
Uilenworkshop: € 6,50 per persoon. 
Museumbezoek: volwassenen € 8,-, kin-
deren van 5 t/m 12 jaar € 5,-.  
Voor museumkaarthouders en kinde-
ren t/m 4 jaar is een bezoek aan het 
museum gratis, maar ook daarvoor 
moet vooraf worden gereserveerd.

Meer informatie en reserveren via 
kasteelradboud.nl/activiteiten

Heksen Herfstvakantie in Kasteel Radboud

Foto aangeleverd

Kom je in de herfstvakantie naar 
het Stoommachinemuseum? Van 
zaterdag 10 tot en met zondag 25 
oktober is het museum alle dagen 
(behalve maandag) open en on-
der stoom. Als je het museum 
binnenloopt, zie je draaiende 
stoommachines, hoor je sissende 
stoom, ruik je de olie en voel je de 
warmte.
In het ketelruim stookt de stoker 
het vuur in de ketel flink op. Sto-
ken is hard werken! Als je hem 
helpt het vuur in de ketel bran-
dend te houden, verdien je het 
diploma ‘hulpstoker’ en wacht je 
een kleine verrassing. Met de mi-
niatuurstoommachines kun je 
zelf stoom maken en ontdekken 
wat stoomkracht doet. Raad ook 
eens hoe hoog de schoorsteen is 
en ga met de leuke speurtocht op 
ontdekkingstocht door het mu-
seum.

Bij de expositie ‘Nederland op 
Stoom!’ kijk je je ogen uit. Vele 
prachtige (bewegende) stoom-
modellen uit de museumcollectie 
laten zien hoe de stoommachine 
vanaf halverwege de 19e eeuw 
Nederland veroverde. Eeuwen-
lang waren mensen afhankelijk 
van hun eigen spierkracht, daar-
bij geholpen door dieren zoals 
paarden en ossen. Ook maakte 
men gebruik van wind- en water-
kracht, maar na de uitvinding van 
de stoommachine door James 
Watt (18e eeuw) kwamen er 
steeds meer machines die het 

Op stap tijdens de herfstvakantie? Kom 
naar het Stoommachinemuseum! 

Foto aangeleverd

Van 12 oktober tot en met 15 oktober 
wordt dit jaar de Nationale Zwemvier-
daagse gehouden. De kaarten kosten in 
de voorverkoop, tot en met 11 oktober, 
€ 10,60. Tijdens de zwemvierdaagse 
kosten de kaarten € 12,60. Dit is inclu-
sief een herinneringsmedaille en ver-
snapering.
 
Kinderen t/m 9 jaar kunnen per dag 250 
meter zwemmen (=15 banen). Vanaf 10 
jaar kan men 500 meter (=30 banen) per 
dag zwemmen. Er dient 4 dagen ge-
zwommen te worden. Deelnemers die-
nen in het bezit van het  A-diploma te 
zijn. 
 

De tijden waarop men kan zwemmen:
maandag 12 oktober    
08.00-09.00  16.30-18.00 uur
dinsdag 13 oktober       
08.00-09.00  16.30-18.00 uur
woensdag 14 oktober    
08.00-09.00 16.30-18.00 uur
donderdag 15 oktober  
08.00-09.00  16.30-18.00 uur

Openingstijden herfstvakantie: 
Kijk op www.zwembaddezeehoek.nl

Attentie: I.v.m. de corona maatregelen 
moet voor alle activiteiten vooraf tele-
fonisch gereserveerd worden.
Telefoon: 0228-581672

Zwemvierdaagse in de Zeehoek

Tips voor de herfstvakantie

zware werk deden. Zo werd het mogelijk 
om grote kermisattracties te laten draaien, 
zoals een stoomschommel, de voorloper 
van het piratenschip. Kijk maar eens bij de 
vitrine waar een schitterend model van zo’n 
stoomschommel staat. Stel je voor dat je 
daarmee een ritje zou kunnen maken, hoog 
gierend door de lucht! 

Na de herfstvakantie sluit het museum van-
wege de omstandigheden tijdelijk haar deu-
ren. Lichtjesavond, de traditionele afsluiting 
van het stoomseizoen, kan dit jaar helaas 
niet doorgaan. Vanaf 19 december is het 
museum met de kerstvakantie weer ge-
opend en onder stoom.

Nederlands Stoommachinemuseum 
Oosterdijk 4, 1671 HJ Medemblik 
0227-544732                                                                                                             
Openingstijden: dinsdag tot en met zondag 
van 10 tot 17 uur.
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