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

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

GRATIS INLOOP 
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Andijk 29/10 - 19/11 en 3/12

www.mantelvoors.nl
Dorcas Andijk gaat verhuizen, 
naar de overkant van de straat. 
Een schitterend groot en nieuw 
gebouw is net opgeleverd, maar 
nog niet officieel in gebruik 
genomen. Er is nog genoeg te 
doen voor de diverse vaklui en 
vrijwilligers, voordat bezoe-
kers en klanten welkom zijn. 
“We hebben een grote opslag, 
die helemaal moet worden in-
gericht met rekken en bakken 
zodat we alles kunnen vinden. 
Daarbij moet de winkel gezellig 
en overzichtelijk worden aan-
gekleed,” vertelt Greet.

Ondertussen klinkt het geluid 
van de zaag en de accutol. Overal 
wordt gewerkt. Peter Wubbolts 
en Kor Dijkhuizen zijn hier dage-
lijks te vinden. Uren zaag en tim-
merwerk hebben zij reeds gesto-
ken in de houten wanden van 
steigerhouten delen. Nu maken 
zij samen maken zij kast na kast, 
die straks het inrichten van de 

nieuwe winkel tot een overzich-
telijke in gezellig geheel zullen 
maken. Alle vrijwilligers dragen 

op deze manier hun eigen steen-
tje bij, zodat iedereen straks wel-
kom is bij het vertrouwde con-

cept van Dorcas Andijk, maar nu 
op een schitterede nieuwe loca-
tie.

Klussende vrijwilligers volop aan de slag

De heren Peter Wubbolts (links) en Kor Dijkhuizen vormen samen een hecht team. Tekst en foto’s: OdB

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Afgelopen vrijdag is officieel de Pleitbrug geopend. De brug geeft toegang van plan Mantelhof naar het 
Betonpad. Initiatiefnemers Jacco Mantel en Joost Doef doken in de historie van Andijk. Vroeger gaf men 
de landbouwpercelen, in de volksmond ook wel bouwtjes, een naam. Het bouwtje waar de nieuwe brug 

nu de verbinding maakt met het Betonpad was op het perceel de Pleit. Op de foto zien we v.l.n.r.: bewoner 
van het Betonpad Roy Verhoef, Els van den Bosch namens gemeente Medemblik, Jacco Mantel en Joost 

Doef. Foto Hoekstra Grootebroek.

Opening Pleitbrug

Het zal ca 65 jaar geleden zijn dat deze foto van de boerderij 
is genomen op de scheiding van voorheen Stormweg en 

Kleingouw. De boerderij werd in de loop van de jaren door ver-
schillende families bewoond. Eind jaren 50 is hij wegens bouw-
valligheid gesloopt en heeft plaats gemaakt voor de huidige be-

bouwing. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Adverteren in de Andijker?
Vraag naar de 

mogelijkheden via 
info@andijker.nl
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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

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 18 oktober 10.00 uur: 
Wereldmissiedag.
Eucharistieviering door pastor F. 
Deen. Met muzikale ondersteu-
ning van de Vriendenkring.
Thema: “Wat God toekomt”.
De hoofdcollecte is bestemd 
voor ondersteuning van de arme 
bevolking in West-Afrika.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor. Welkom in de viering.
Dinsdag 20 oktober 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Welkom.
*Overleden: Ben Kuin en Cor Sijm.
*Wereldmissiedag. Verdere infor-
matie over het project kunt u 
lezen in Kontakt.
*Kapelaan J.A. Correa is momen-
teel in quarantaine i.v.m. corona 
van zijn huisgenoot.
Wanneer hij weer inzetbaar is 
kunt u lezen op de site van de 
regio.

Kerkdiensten, zondag 18 oktober
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. A. Mulder te Alkmaar
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger: Nicoline Letteboer
    Organist: Heij Wubs

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 Euch. pastor F. Deen, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Meer 
nieuws 

op 
andijker.nl

Foto aangeleverd

Vogelcursus Enkhuizen

Op zaterdag 17 oktober is er in 
Andijk, op het industrieterrein 
een garage/rommelmarkt.

Een aantal huurders van opslag-
boxen, zetten op deze dag hun 
deuren van de box  open. U bent 
van harte welkom om rond te 
komen struinen tussen 10-15 uur.

Bij mooi weer zetten we ook bui-
ten spullen neer, maar ook bij 
snertweer kunt u heerlijk droog 
rondstruinen  in de ruime hal en 
box. Er is weer heel veel nieuws 
en vele leuke spullen te verkrij-
gen.

Hondentrimster
Samen met uw hond kunt u langs 
komen bij een gespecialiseerde 
hondentrimster uit Wieringer-
werf. Zij knipt de nagels van uw 
hond voor slechts € 2,50 en daar-
naast kunt u een gratis advies 

over vachtverzorging krijgen. 
Voor elke hond heeft zij een klein 
cadeautje. De hondentrimster is 
in een aparte ‘unit’  buiten te vin-
den, waar ruimte is en waar uw 
hond naar hartenlust mag blaf-
fen. 

Hennie de huis DJ
Gezellige muziek wordt weder-
om verzorgd door onze huis DJ 
Hennie. Met hits uit de jaren 
‘50/’60 en 70-ger jaren omlijst hij 
uw speurtocht naar mooie schat-
ten. Geniet met ons mee!

Bezoek ons
U kunt ons vinden op industrie-
terrein Andijk, t.o. de Lidl, waar 
door witte borden met MARKT 
naar de juiste locatie  wordt ver-
wezen. We hebben voldoende 
parkeerplaatsen. We zien u zater-
dag graag op Industrieweg 7, bij 
Manshanden Trekkers.

Rommelmarkt op zaterdag 17 oktober

Verhuisd:  Mevrouw C. Van Zwol, van Sorghvlietlaan 62  
 naar Sorghvlietlaan 6 G, 1619 XB Andijk

Het paaltje voor ons kantoor heeft wederom schade opgelopen. Een 
grote vrachtwagen zag het over het hoofd en we denken dat de chauf-

feur het niet eens gemerkt heeft dat hij iets raakte. Gelukkig liep er 
niemand op de stoep! Foto: PL/De Andijker

Ongeluk zit in een klein hoekje

Op woensdag 4 november start 
de vogelcursus “Trekvogels en 
wintergasten” in Hertenkamp 
Enkhuizen. De cursus omvat 4 
lesavonden en 4 excursies en is 
bestemd voor iedereen die meer 
over vogels wil weten. Leren naar 
vogels kijken, herkennen, op 
naam brengen en vogelrijke ge-
bieden bezoeken. Ook zoemen 
we in op het fenomeen ‘vogel-
trek’; waarom en hoe doen de 
vogels dat? Wat weten we al over 
deze massale beweging die zich 
2x per jaar voltrekt en het uiterste 
van de vogel vergt, overigens niet 
zonder gevaar voor zijn leven. 
We besteden aandacht aan het 

herkennen van de onze winter-
gasten eenden ganzen en zwa-
nen. Waar kunnen we deze vogels 
verwachten en waarom juist daar. 
Deze cursus wordt georganiseerd 
in samenwerking met de KNNV 
afd. Hoorn. De lessen en excur-
sies worden gegeven door profes-
sionele docenten en deskundige 
vogelaars. De lessen zijn op de 
woensdagavond van 19.30 tot   
21.30 uur op de locatie van het 
bezoekerscentrum Hertenkamp 
Enkhuizen. De excursies zijn ge-
pland op de zaterdag. Het volle-
dige programma is te vinden op 
www.hertenkampenkhuizen.nl 
bij de ‘Kalender’.  

Hartelijk bedankt voor de vele kaarten, bloemen en 
gelukwensen die wij mochten ontvangen voor ons 
40-jarig huwelijk!

         Arie en Annet Kwantes
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Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

André Meester

Windparken en zonnepane-
len in het IJsselmeer.
Er zijn plannen van 

Rijkswaterstaat om – van-
wege diverse redenen-  

eilanden aan te leggen in het 
IJsselmeer.

En de provincie blijft plek-
ken zoeken voor zonnepar-
ken en windmolens. Zij zien 

ook mogelijkheden op het 
IJsselmeer om windparken 

en zonne-eilanden aan te 
leggen. Deze partijen gaan 
samenwerken, dat kun je 

verwachten.  
Het zou zomaar kunnen dat 
het uitzicht achter onze his-
torische dijk in de toekomst 

voorgoed veranderd. Het 
CDA heeft in een ingezon-

den brief opgemerkt dat 
het hun verwonderd dat 
er al zoveel weerstand is, 

logisch!! En die dan roept: 
“We komen er samen wel 

uit.” 
Ik zou morgen achter de 

dijk gaan kijken of ze al niet 
zijn begonnen!

Nee, de enige manier om 
deze dwaze plannen tegen te 
houden is de juridische weg. 

Ik adviseer de dorpsraad 
zich te gaan bundelen met 
alle belanghebbenden om 
de strijd aan te gaan, er is 

jurisprudentie over het ver-
lenen van de vergunningen. 
Er is nooit gekeken naar de 

impact op het milieu van 
windmolenparken en zonne-
weides c.q. eilanden. Daar 

is onlangs een uitspraak 
door het Europese Hof over 
gedaan. Uit Europese regels 
en het verdrag van Aarhus 
moet elke nieuwe activiteit 

het leefmilieu van de natuur 
en burgers verbeteren of 

beschermen.  Daar moeten 
vergunningen op getoetst 

worden. Het Europese 
Hof bevestigt dat een toets 

van die normen vooraf 
had gemoeten, en dat is de 
juridische stok om te pro-
cederen. De BAMM heeft 

contact opgenomen met Vos 
& De Lange advocaten uit 

Barendrecht, die al soortge-
lijke zaken hebben gedaan. 

Wordt vervolgd.

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM    
 

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur: 
Andijk 15/10 en 29/10
Benningbroek: 20/10 en 03/11

Geen borrel dit jaar maar alle 
vrijwilligers die zich in seizoen 
2020 hebben ingezet ontvangen 
toch een aardigheid vanuit het 
zwembad. Via een stukje sponso-
ring van Keurslager Ron van den 
Broek kan De Weid toch een leuk 
bedankje aan zijn vrijwilligers 
geven. Zo help je elkaar lokaal, 
top!

Rabo ClubSupportactie
Heeft u al op het zwembad ge-
stemd?
Voor alle clubs en verenigingen is 
het een moeilijk jaar. Ook voor 
De Weid is 2020 lastig in financi-
eel opzicht. 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.

Dit is het credo van de Kolfbond; 
een Bond waarbij 29 verenigin-
gen zijn aangesloten ( zowel da-
mes- als herenverenigingen ) 
Ook Onder Ons, de herenkolfso-
ciëteit in Andijk is met haar ruim 
30 leden lid van deze Bond.

“Kolfsociëteit Onder Ons” oe-
fent op woensdagmiddag en 
-avond en biedt u de gelegen-
heid om eens te komen spelen. 
De tijden zijn van 13.30 uur tot 
17.00 uur en van 19.00 uur tot ± 
23.00 uur. Het spel- materiaal, 
zoals de “kliek” en een gummi- of 
sajetbal is in Cultura aanwezig.

Het spelletje lijkt, zoals veel din-
gen vrij eenvoudig en dat is het 
eigenlijk ook wel. Echter het spe-
len van de bal op de juiste manier 
lukt lang niet altijd naar tevre-
denheid. Concentratie, richting- 
en maatgevoel, daar draait het 
om in de kolfsport. Oftewel, zoals 
de kolvers zeggen: ‘je leert het 
snel, maar het spel blijft je verras-
sen!’. 

Het is dan ook iedere keer weer 

een uitdaging om de kliek ( het 
slaghout, waarmee we de bal spe-
len ) zo te hanteren, dat er ge-
beurt wat je van plan was.  

We zijn op zoek naar nieuwe 
leden, die deze uitdaging aan 
willen gaan.
U bent van harte welkom op de 
clubmiddag of -avond; we gaan u 
dan uiteraard begeleiden om de 
eerste beginselen van het kolven 
onder de knie te krijgen. Dit kan 
zonder meteen lid te moeten 
worden. Als na verloop van tijd 
mocht blijken, dat deze sport u 
bevalt, dan verwelkomen we 
graag als één van de nieuwe leden 
van onze kolfvereniging.

“Cultura” heeft de kolfbaan Co-
ronaproef ingericht, waardoor 
het mogelijk is dat wij onze sport 
actief en veilig kunnen beoefe-
nen.

Mocht u vooraf meer informatie 
over onze mooie sport willen, 
dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitter. Hij is te bereiken 
op tel. nr. 0228-591500.

“De Kolfsport in Cultura”
Een sport van vroeger voor mensen van nu!

Keurslager Ron van den Broek 
helpt vrijwilligers De Weid.  

Foto aangeleverd

Bedankje voor vrijwilligers De Weid

HAP De Blokkendoos. Woens-
dag 4 november 2020, 14.00-
18.00 uur in de Klamp, Klampt-
weid 70.
Let op! Het dragen van een 
mondkapje is verplicht en zorg 
voor gemakkelijke bovenkleding!

Dit jaar dient u zich van te voren 
aan te melden bij de assistente 
voor het krijgen van een Griep en 
Pneumokokkenvaccinatie in ver-
band met beperkte voorraad. 

Patiënten die zich hebben aange-
meld kunnen deze dag een vacci-
natie krijgen. Aanmelden kan via 
de website www.blokkendoos-
andijk.nl of via 0228-591269 op-
tie 3 (assistente). 

U komt voor griepvaccinatie in 
aanmerking indien één van on-
derstaande voor u geldt:

- mensen van 60 jaar en ouder,
mensen van alle leeftijden met: 
- hart- en vaatziekten
- longziekten
- diabetes (suikerziekte)
- nieraandoeningen
- weinig weerstand door andere  
 ziekten of door een medische  
 behandeling, zoals 
 chemotherapie.

U komt voor de Pneumokokken-
vaccinatie in aanmerking als u 
tussen de 73 en 79 jaar bent. 
(Let op! Er is een beperkte voor-
raad pneumokokken vaccin). 

Griep en Pneumokokken vaccinatie

Het is wellicht bij veel Andijkers 
bekend dat leden van het Andijks 
Gemengd Koor in de maand ok-
tober de huizen langs gaan voor 
het verkopen van  Amaryllisbol-
len om hun verenigingskas te 
spekken.
Maar nu kan dat, zoals vele an-
dere evenementen, jammer ge-
noeg  niet doorgaan in verband 
met het corona virus.

Maar van 5 tot 25 oktober aan-
staande start de Rabobank Club-

Support 2020  en kunt u, net zoals 
vorig jaar door in te loggen in de 
app of op de website van de Ra-
bobank, uw stem uitbrengen op 
een club of vereniging.  Wij ho-
pen natuurlijk  dat u besluit voor 
ons te stemmen.
Alvast bedankt namens alle koor-
leden!

Geen amaryllisbollen dit jaar 
van Andijks Gemengd Koor

Dit schip lag afgelopen weekend voor anker voor de kust van Andijk 
ter hoogte van het waterwinstation. Aan boord liggen twee monopiles 
voor het windpark Fryslân bij de Breezanddijk. Er zullen nog 25 ver-
schepingen plaatsvinden. Thuishaven Delfzijl. Foto’s D. Greydanus
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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
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
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
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 koffi  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 25 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de koffi  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 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

 
Wist u dat...

... iedereen graag zelf wil 

bepalen of hij/zij een 

mondkapje draagt?

... mensen geen zin hebben om 

daarover in discussie te gaan?

 ... iedereen van harte hoopt 

dat het coronavirus snel 

onder controle is?

 

... de Ceres molen in  

Bovenkarspel 75000 euro heeft 

gewonnen en de wieken erop 

kunnen dankzij uw steun?

 
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

Jouw taken zijn heel 
divers en bestaan uit:
•  laden en lossen van vrachtwagens 

met de heftruck
•  assisteren bij het voorbereiden 

van de werkzaamheden
•  fysiek werk
•  zelf aan de band staan 

en bollen sorteren
•  opruimwerkzaamheden
•  onderhoud aan machines
 
Wat vragen wij:
•  heftruck ervaring, 

certificaat is een pré
•  gevoel voor techniek en machines
•  ervaring in de agrarische sector
•  in bezit zijn van rijbewijs B
•  nauwkeurig en netjes
•  bereid zijn om af en toe op de 

zaterdag of in de piekperiodes 
meer uren te werken

Wat bieden wij:
•  een goed salaris (afhankelijk 

van je leeftijd en ervaring)
•  38/40-urige werkweek
•  een informele werksfeer
•  ruimte om te leren en je 

te ontwikkelen
•  flexibiliteit en per direct  

aan de slag

Meer informatie of 
meteen solliciteren?
Graag een korte brief met CV, 
liefst met foto. Wil je meer 
weten over deze vacature van 
allround agrarisch medewerker, 
of twijfel je of je wel kan reageren, 
bel gerust met Bas 06 51 08 90 26. 

Mail je sollicitatie naar 
bas@oudkoperbv.nl

ALLROUND AGRARISCH MEDEWERKER

Wij zijn op zoek naar versterking in de schuur! Heb je affiniteit met 
de agrarische sector of heb je een logistieke achtergrond? Dan is dit 
jouw kans op een nieuwe baan. Wij zijn gevestigd in Wervershoof. 

In het winkelcentrum Streekhof 
in Stedebroec zijn van 17 tot en 
met 31 oktober 2020 schilderijen 
te bezichtigen van de Schilders-
kring “Bessie” uit Lutjebroek.

Dit wordt het derde jaar dat we 
weer mogen exposeren in goede 
samenwerking met de winke-
liersvereniging. De schilderijen 
van onze club worden door de 
leden van 17 tot en met 31 okto-
ber tentoon gesteld in de etalages 
en in de winkels zelf.

Er is een verscheidenheid aan 
prachtige en kleurrijke schilde-
rijen waar de leden met hart en 
ziel aan hebben gewerkt. Ook dit 
jaar is er weer een grote diversi-

teit, zoals abstracten, dorpsge-
zichten, portretten, dieren etc. 
die gemaakt zijn in olieverf, 
aquarel en acryl. Deze schilderij-
en kunt u bezichtigen en ze wor-
den tevens te koop aangeboden.
De jaren hiervoor hielden we op 
de laatste zaterdag een kunst-
markt waar de leden van de schil-
derskring aan het schilderen wa-
ren. Voorbijgangers konden dan 
het een en ander vragen over het 
werk, maar dit gaat helaas niet 
door vanwege de corona.

Deze twee weken willen we het 
winkelcentrum Streekhof in deze 
onzekere tijd een gezellige aan-
blik geven en de mensen laten 
genieten van ons werk!

“Kunst in de etalage”     

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

Langs de Beldersweg staat een veld sierbessen. Foto: Koos Dol

Langs de weg...
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Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Cornelis Kuinweg 22, 1619 PE Andijk
www.bosmantel.nl • info@bosmantel.nl • 06 20 41 40 66

Producten bij 
De Bosmantel
 • Verse seizoens-groenten en -kruiden
 • Aardappelen en uien, eieren
 • Verse voorgesneden friet!
 • Groente- kruiden- en fruitplanten
 • Compost en potgrond
 • Bloemen-zelfpluktuin en boeketten
 • Droogbloemen.

Onze producten zijn van eigen teelt De Bosmantel 
of biologisch EKO of Demeter. Bijna alle ingekochte 

producten komen uit de regio of uit Nederland.

Openingstijden Woensdag 9:00-13:00
boerderijwinkel: Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00

Openingstijden  maandag t/m zaterdag 
Bloemenpluktuin: 7:00 tot 21:00 geopend!

Puur van De Bosmantel!

Een bekeuring?
Het was vrijdagmiddag en ik kwam uit 
de kweekschool in Amsterdam lopen om 
naar huis te gaan voor het weekend. Het 
was al tamelijk laat, maar als alles meezat 
kon ik de trein naar Enkhuizen nog ha-
len. Anders zou ik een uur moeten wach-
ten. Maar het zat niet echt mee, de tram 
reed heel langzaam en toen het station in 
zicht kwam had ik nog een paar minu-
ten. Omdat de trams toen nog open wa-
ren kon je er zo uitspringen als je haast 
had. Vlak voor de halte besloot ik er uit 
te springen en in volle vaart het station 
in en het perron op te sprinten.
Maar ik had niet goed uitgekeken en 
sprong recht in de armen van een passe-
rende agent. Die vroeg mij op dringende 
toon waar ik in vredesnaam mee bezig 
was. Of ik niet wist hoe gevaarlijk dat 
was wat ik deed. Naam en beroep graag 

voor de bekeuring! Toen ik bekende op 
de kweekschool te leren voor onderwij-
zer ging de man echt los. Net als lang 
geleden tegen mijn vader ging hij er eens 
echt voor staan. Of ik niet wist dat een 
aanstaande onderwijzer beter had moe-
ten weten. En waar dat met de jeugd 
naar toe moest, als iemand die later les 
moest geven zoiets deed.

Ik deed wat het beste was, ik gaf de goe-
de man in alles gelijk. Ondertussen keek 
ik op mijn horloge. Als die agent op-
schoot, haalde ik net nog mijn trein. De 
man besloot geen bekeuring te geven, de 
toespraak was voldoende geweest. Ik 
bedankte hem en schoot het station in, 
de lange gang door tot het laatste perron. 
Hijgend rende ik de trap op en zag de 
trein net zachtjes het station verlaten. Ik 
moest toch een uur wachten……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De herfst is begonnen, blaadjes vallen 
van de bomen en de temperatuur gaat 
naar beneden. De kans op griep en 
verkoudheid neemt in het najaar toe. 
Hoe houd je je weerstand hoog? Vol-
doende beweging, voldoende rust en 
ontspanning helpen zeker. 

Het lukt niet iedereen en altijd om ge-
zond te eten. Dan kan je lijf wel wat ex-
tra’s gebruiken. Vitamine D3 is zo’n vita-
mine die probeert om de weerstand 
hoog te houden. Normaal haalt je li-
chaam vitamine D uit de zonnestraling 
in de zomer. Maar nu is dat niet meer 
voldoende.

Natuurlijke stoffen
Om je weerstand hoog te houden be-
staat er een product waar meerdere na-
tuurlijke weerstand verhogende stoffen 
in zitten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
vlierbes, zink, selenium en koper. Ook 
vitamine D3 en vitamine ester C, die niet 
zuur is voor de maag en langer in de 
weefsels blijft. Het mag gebruikt worden 
door zwangeren en kinderen vanaf 6 
jaar. Ook als iemand andere medicijnen 
gebruikt, mag het er gewoon bij. Vraag 
bij uw drogist om meer informatie of 
kijk gerust op www.solgar.nl

Met vriendelijke groet, Anne.

DeGezonDheiDsRubRiek

Anne.  Archieffoto.

Hoe kunt u uw weerstand hoog houden

Als de zon onder is gegaan, dan ondergaat 
de natuur een ware metamorfose. 
‘s Nachts slapen de dagdieren en heersen 
de nachtdieren. Onder een plafond van 
fonkelende sterren verschijnen dieren die 
in het donker op hun best zijn, zoals flad-
derende nachtvlinders, scharrelende egels 
en geruisloze vleermuizen. Normaal ge-
sproken blijft dit alles voor ons mensen 
verborgen, maar op zaterdag 24 oktober 
komt daar voor heel even verandering in.
 
Het is die dag de ‘Nacht van de Nacht’, een 
landelijk evenement dat in het teken staat 
van nacht, donkerte en lichtvervuiling en 
waar ook IVN West-Friesland aan mee-

doet. Onder begeleiding van een natuur-
gids kunnen geïnteresseerden die avond 
natuurgebied het Egboetswater verkennen 
(Liederik 15, 1678 JC Oostwoud), waarbij 
de nadruk ligt op de nachtelijke natuur. 
Vanaf 18:15 uur wordt er uitleg gegeven 
over wat er zoal leeft ‘s nachts en waar je 
op moet letten. Deelname aan deze bijzon-
dere avond kost 2 euro per persoon (kin-
deren tot 12 jaar gratis!) en reserveren kan 
via r.de.graaf@ivn-westfriesland.nl. Maar 
let op: er is slechts een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dit vanwege de coro-
namaatregelen. Aangeraden wordt om 
warme kleding, goed schoeisel en een zak-
lamp mee te nemen. 

Nacht van de nacht bij IVN West-Friesland

Nu de herfst toeslaat begint men de tuin op te ruimen. Doe dat met beleid. Onder de 
struiken en bladeren kunnen egels schuilen. Als de temperatuur daalt gaan ze in win-
terslaap. Laat wat rommelige hoekjes met rust koester deze opruimers van ongedierte 
in uw tuin. Tot nu toe zijn egels nog actief in onze tuin zoals het bewijs via de fotoval 

wordt geleverd. Douwe Greydanus.

Tuin opruiming

Verloren:  Toyota Yaris sleutel/alarm op maandag 12 oktober. 
 Tussen 13u en 15 u aan de Vooroever. 
 Heeft u hem gevonden? Bel: 06 30 45 23 99.

Gevonden: Bij het oude gemeentehuis, een autosleutel plus kleine sleutel 
 van een MG auto gevonden. Meer informatie: 59 18 99.
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Dit was het doel, de droom  
voor Tim Groot en Renzo Bot 
van Wrap My Bike uit Medem-
blik . Om met één van hun pro-
ducten aanwezig te zijn in de 
Tour de France. Veel sneller 
dan verwacht - ruim 1,5 jaar na 
hun oprichting- is deze droom 
werkelijkheid geworden. 

Het waarom hiervan is eenvoudig 
uit te leggen. Alle wielrenners 
hebben een fietscomputer aan 
het stuur bevestigd. De fietscom-
puter krijgt een skin (een folie) in 
allerlei designs. Dat kan zijn de 
kleur van hun fiets, de kleur van 
de trui waar men om vraagt.

Start bedrijf
December 2018 startte het idee 
vanuit een passie voor het wielren-
nen aan de ene kant -bij Tim uit 
Bovenkarspel- en een passie voor 
het wrappen, bij Renzo uit Me-
demblik. Bij het wrappen worden 
fietsen voorzien van een nieuw ui-
terlijk middels een folie. Een tech-
niek die afstamt van de autorecla-
me en door Wrap My Bike als eni-
ge in West-Europa wordt aangebo-
den voor fietsen. Niet voor niets, 
dat er dus fietsen passeren uit 
Spanje, Italië, Duitsland en België. 
Racefietsen, mountainbikes, maar 
ook bedrijfsfietsen van bijvoor-
beeld Bol.com, Skittles en Mora 
zijn de bedrijfsdeur in Medemblik 
al gepasseerd.

Wrap My Bike: Een doel, een droom

Ambitieuze Tim Groot en Renzo Bot wrappen van alles. Foto aangeleverd.

Wrappen en skins
De mannen zijn ambitieus, dus al-
leen bij het wrappen van fietsen blijft 
het niet. Helmen, fietscomputer, 
crankstellen en fietstrainers onder-
vinden ook een make-over. Hiervoor 
hebben zij zogenaamde ‘skins’ ont-
wikkeld. Tim legt uit: “Middels de 
door ons ontwikkelde skins kunnen 
mensen zelf hun helm, fietscompu-
ter of trainer personaliseren. Met 
onze video wordt het zelf wrappen 
ervan erg eenvoudig. Het leuke is dat 
fietsliefhebbers wereldwijd hun 
fietsproducten een persoonlijk tintje 
mee kunnen geven.” Van bestellin-
gen uit Amerika, Australië en zelfs 
China kijken de mannen dan ook 
niet meer op. 

Tour de France
Met het Amerikaanse Wahoo werkt 
Wrap My Bike inmiddels nauw sa-
men. Dit is dan ook de reden waar-
door renners als Julian Alaphillipe 
(gele truidrager), Peter Sagan (groe-
ne truidrager), Benoit Cosnefroy 
(leider van de bolletjes-trui) en Sam 
Bennett (Iers kampioen) rondreden 
met de skins, ontwikkeld en gepro-
duceerd in Medemblik. Een gevoel 
van trots is wat hierdoor duidelijk 
overheerst. Ook is er voldoende 
nuchterheid om ‘gewoon’ weer over 
te gaan tot de orde van de dag. Be-
nieuwd naar de ontwikkelingen van 
de heren uit Medemblik? Op Linke-
din en Instagram kan alles op de voet 
worden gevolgd. 
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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.fj 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

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl
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Kermis Andijk 2020

Genieten van de goede sfeer met een grote suikerspin in je hand
Eerst even rondkijken en genieten van 
de bekende muziek en de knipperende 
lichtjes, dan kiezen welke attractie je 
het eerst zal bezoeken en ondertussen 
genieten van een heerlijke zoete trakta-
tie. Kermis op zijn best!

Kermis vieren, daar hoort voor velen een 
suikerspin bij. “Jong en oud genieten van 
deze zoete, luchtige lekkernij. We zien hier 
eigenlijk alleen maar blije gezichten! We 
doen dit inmiddels 44 jaar en vinden het 
nog steeds leuk,” vertellen Jan (76) en Ina 
(72) Cammenga.

Kermisfamilie
Jan is de zoon uit een kermisfamilie, maar 
koos ervoor ‘gewoon’ werk te gaan doen. 
Zijn vrouw Ina kwam juist niet uit een 
kermisfamilie, maar rolde er gewoon in. 
“Een oom van ons zat met de handen in 
het haar en had extra hup nodig. Hij vroeg 
mij te komen helpen en dat heb ik gedaan. 
Ik vond het zo leuk, dat ik dit al die jaren 
ben blijven doen.” Ina vertelt verder: “Toen 
mijn man Jan door grote pech zijn ‘nor-
male werk’ niet meer mocht uitvoeren, 
ging hij wel eens met mij mee. Dat deed hij 
steeds vaker en inmiddels doen we dit echt 
gezellig samen.”

Meer familie
“Zij die geen familie zijn, zijn dusdanige 
goede bekenden geworden dat het bijna 
net zo voelt. We springen altijd voor elkaar 
bij, als er hulp nodig is. Dat gaat over en 
weer.” De dochter van Jan en Ina Sylvia 
(53)  heeft -samen met haar man Arjan en 
de kinderen-meerdere attracties en inmid-
dels óók een suikerspinkraam aangeschaft. 
Zoon John (50) koos echter voor een hele 
andere soort kermis. “Hij werkte eerst in 

het onderwijs in Amsterdam en heeft nu 
een baan in de ICT branche.”

Samen kunnen we het
Het zijn rare tijden. Jan en Ina hebben de 
afgelopen COVID periode vooral veel zorg 
gehad over familieleden die voor hun in-
komsten echt volledig afhankelijk zijn van 
de kermissen. “We hebben allemaal helaas 
heel veel kermissen moeten missen. Op de 
kermissen die wél door mochten gaan was 

het goed geregeld. Met route aanduiding, 
waarschuwingsborden, bewaking en extra 
maatregelen zoals desinfecteermiddel/
handschoenen en hesjes kan het ook ge-
woon op de meeste plaatsen. Gelukkig zijn 
er voorbeelden genoeg.”

Goede sfeer
Meestal zijn de kermisgangers zo blij dat 
de kermis toch doorgang heeft, dan men 
bereid is zich aan de maatregelen te hou-

den. “Het is inderdaad allemaal een beetje 
anders, lastig ook soms. Elkaar een beetje 
ruimte te gunnen en met elkaar zoeken 
naar oplossingen maakt het ook tot een 
hele bijzondere en relaxte sfeer. Mensen 
die naar de kermis komen hebben er zin in, 
maken plezier en gunnen de kermisexploi-
tanten ook wat. Kermis Andijk zal onge-
twijfeld ook in het rijtje van geslaagde ker-
missen worden bijgeschreven. Wij hebben 
er in elk geval al zin in,” aldus Ina en Jan. 

Ina en Jan vinden het nog steeds leuk op de kermis. Tekst en foto: OdB/Andijker

Veel plezier op de 
Andijker kermis!

Gegevens bezoekers i.v.m. corona

Plaats: ................................................

Datum: ................................................

Voornaam: ................................................

Achternaam: ................................................

Telefoonnummer: ................................................

Emailadres: ................................................

Ondergetekende verklaart dat hun gezelschap 
geen verkoudheid, griep of koorts symptonen heeft, 
aldus naar waarheid ingevuld.

Handtekening: ................................................

Dit formulier wordt 14 dagen na uw bezoek vernietigd!

Registratieformulier

✃
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Nieuwe zeer complete 
Solis 20 pk 4-wd Minitractor 
 

€ 6495,- excl. btw
Met 3 jaar Fabrieksgarantie.

Husqvarna Rider 213 
met 94 cm combi maaidek
 
€ 3999,- incl. btw

www. manshandentw.nl • Industrieweg 7 Andijk • 0228 59 74 10
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Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OKTOBER=LEESMAAND

Leesbrillenactie

Nu een

leesbril
voor slechts

€ 79,-
vraag naar de voorwaarden 
in de winkel

2 voor € 125,-
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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

 Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
 Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
bakkerdehouthandel.nl 

 

Wil je lekker klussen, 
maar liever de deur niet uit

door corona?

Wij bezorgen alles 
gratis bij je thuis!
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Veel plezier op de kermis!

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren
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De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl
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Midi botsauto

4 ritten €5,-

Schiettent
24 schoten €10 
op de sterren of pyramide

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

Zweefmolen
geen 3 maar
4 ritten €5,-

Oliebollen 
7 olie- of 

krentenbollen 
voor €5,-

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Botsauto

5 ritten €5,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Triple XXX

4 ritten €6,-
✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Kermis geopend: 
vrijdag 15.00 uur 

zaterdag & zondag 14.00 uur 
In verband met Coronaregels dienen bezoekers boven 
de 18 zich te registreren bij de ingang van de kermis.

(zie ook het formulier elders in deze krant)

Koop nu 40 ritten voor 60 euro 

(bij de kassa van de Autoscooter). 

Met deze munten kunt u, gedurende 
de gehele kermis, voor 1 munt in 

alle draaiende attracties!

Bussensport 
bij deelname 

van €6,- 
0,50 cent korting 

p.p. per spel

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Suikerspin 

0,50 cent korting 
per onverpakte 

suikerspin
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