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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlKunstenares Annemarie Gorter 

heeft speciale kleding aan als ze 
aan het werk gaat. “Verfspetters 
op mijn kleding zijn eerder ge-
woon dan een verrassing. Dus 
heb ik een stofjas aan over mijn 
kleding, zodra ik aan de slag ga. 
Verf houdt van mij zeg ik wel 
eens gekscherend, het springt 
vanzelf op mij!” 
Haar jeugdjaren woonde Anne-
marie op Andijk. “Als dreumes 
van ongeveer 1 jaar verhuisde ik 
vanuit Amsterdam naar Andijk 
en daar bleef ik tot mijn 18e. We 
woonden op de Horn.” Andijk 
was voor het gezin geen onbe-
kende plek. “Onze familieroots 
liggen daar, Gorter is op Andijk 
een bekende naam. Ook mijn 
ouders zijn oud-Andijkers..”

Drukkerij van Gorter
“Mijn ouders kwamen vanuit 
Amsterdam terug naar Andijk 
om de drukkerij van ‘opa’ Evert 
Gorter over te nemen. Mijn va-
der had de slogan: ‘Gorters druk 
is goede druk’. Ook kan ik me de 
geur van de drukinkt nog zo voor 
de geest halen, ik vond het heer-
lijk ruiken!” Annemarie herin-
nert zich ook nog de demonstra-
tieboeken. “Als kind kon ik me 
vergapen aan deze ‘monsters’ of-
wel proefdrukken, boeken vol 
demonstratiepagina’s van wat 
men -toen handmatig- allemaal 

kon drukken. Ik was er gewoon 
door gefascineerd en bladerde er 
graag in.”

De wereld in
Annemarie Gorter woont nu in 
Apeldoorn, op een prachtige plek, 
gelijkvloers en met ruimte voor 
een eigen atelier. “Aan het eind 
van mijn tienertijd, begin twintig 

ging ik vanwege mijn studie ‘de 
wereld’ in. Zo heb ik o.a. in Zwolle 
gestudeerd, les gegeven op de De-
tailhandelschool en op de Grafi-
sche School en ik heb de avond-
academie Grafisch Ontwerpen 
gedaan. Iedere keer kwam er weer 
iets nieuws of interessants op 
mijn pad. Ik geef nu alleen nog 
privé-les en verder werk ik zelf-

standig of in opdracht.”

Divers aanbod
Op een ‘Open Atelierdag’ expo-
seert Annemarie aan de Kastan-
jelaan zo’n vijftig werken. Onder-
werpen die zij schildert zijn heel 
divers: landschappen, dieren, 
portretten, maar ook engelen en 
abstract werk zijn haar niet 

vreemd. Kenmerkend voor An-
nemarie’s werk is: licht en kleur. 
Haar slogan luidt: ‘Een Gorter 
kleurt je dag!’

Gorter en Ontwerpen
Naast schilderen is Annemarie 
ook regelmatig bezig met grafi-
sche ontwerpen van bijvoorbeeld 
logo’s en briefpapier. Ook haar 
eigen website heeft ze helemaal 
zelf vorm gegeven en gebouwd. 
“Gelukkig heb ik mezelf nooit 
hoeven toeleggen op slechts het 
één of wel het ander. Schilderen 
en ontwerpen kan prima samen-
gaan en heeft zelfs heel veel raak-
vlakken. Het is allebei geweldig 
om te mogen doen!”

Een Gorter kleurt je dag!
Annemarie Gorter maakt schil-
derijen in olieverf en aquarel. U 
vindt het atelier aan de Kastanjel-
aan 23, 7316 BM Apeldoorn. Een 
schilderij aan de muur moet mo-
gelijk zijn voor iedereen. Daarom 
is bij Annemarie Gorter ook 
(huur)koop mogelijk. Een bezoek 
afspreken kan via telefoonnum-
mer 055- 576 76 27/ of via e-mail  
info@annemariegorter.nl Kijk 
ook eens op www.annemariegor-
ter.com en op www.annemarie-
gorter.nl

Verf houdt van mij

Annemarie Gorter legt een laatste hand aan een kunstwerk. Foto aangeleverd.  Tekst OdB

Voor ons als biljartvereniging de Hoop is er de 
laatste jaren veel gebeurd. Door de bekende ver-
velende omstandigheden kon er niet veel biljart 
worden en we zagen ook nog bijna ons clubhuis 
– café ‘t Ankertje- verdwijnen. Gelukkig zijn er 
een aantal dorpsgenoten opgestaan die onze lo-
kaliteit hebben gered en onder de nieuwe naam 
Eetcafé Sels draait alles voorlopig prima. Daar-
om is het ook weer mooi om hier sinds een aan-
tal jaren weer eens een ouderwetse driebanden 
finale te mogen organiseren. Het betreft de finale 
2e klasse en wordt gespeeld op 28, 29, 30 en 31 
oktober. 

Vanuit een behoorlijk aantal poules in de voor-
rondes hebben zich de beste 8 spelers geplaatst 
en is het een mooi gevarieerd deelnemersveld 
geworden. Wat te denken van Sabine Bakker, een 
paar jaar geleden nog meegedaan aan de Neder-
landse kampioenschappen. Ze zal hier moeten 
strijden tegen 7 mannen die staan te popelen om 
hun kunsten op het laken te laten zien. 

Voor ons als club is het fantastisch dat clublid 
Harry Meester zich heeft weten te plaatsen. Hij 
staat niet voor het eerst in een finale maar speelt 
nu dus een echte thuiswedstrijd. We hopen dat 
hij de vorm nog heeft en kan pieken in deze fi-
nale. Het volledige deelnemersveld:

Driebanden finale 2e klasse in eetcafe Sels

Clublid Harry Meester. Foto aangeleverd

WINTERTIJD!
In de nacht van 

zaterdag 30 oktober op 
zondag 31 oktober 2021 
gaat de klok om 03.00 

uur een uur terug.

Sabine Bakker   
Simon Oud
Pieter de Haan   
Steward Campbell
Anton Haakman   
Bert Spoelstra
Harry Meester   
Roel van Hijum

De aanvangstijden zijn: donder-
dag en vrijdag avond om 19.00 
uur. Zaterdag en zondag om 
13.00 uur. Locatie eetcafé Sels 
aan de Dijkweg 338 in Andijk. 

Namens het bestuur van de Hoop 
wensen wij de deelnemers heel 
veel succes en u als kijker heel 
veel plezier.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
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 31 oktober 9.30 uur: 
viering Allerheiligen. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Vrienden-
kring. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
Dinsdag 2 november 19.00 uur: 
Allerzielen.
Gedachtenisviering door voor-
ganger van de Avondwakegroep 
met Vriendenkring;
Collecte is voor alle onkosten. 
Welkom in de vieringen.
*In de Allerzielenviering geden-
ken wij alle overledenen en staan 
we stil bij hen, die het afgelopen 
jaar zijn heengegaan t.w.: Karin 
Delaere-van Schaik, Frans Koo-
men, Tiny de Vries-Tiet, Bets Rin-
kel-Breg, Peter Ootes. Ook noe-
men wij: Harry Kok, Jan Sijm jr, 
Adrie Steltenpool, Cor Mol en 
Truus Tensen-Nieuweboer. We le-
ven mee met de nabestaanden. 

Kerkdiensten, zondag 31 oktober
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. Koos Staat. Bijbelzondag. 
 Belijdeniszondag m.m.v. Eva Kooiman en Robert Bakker

De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Koob Fredriks
 Organist: Johan Gootjes

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 
10.00 uur  Cees Hanemaayer, Opdraagdienst

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur E. Bruineberg

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

De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

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

De koffieochtenden met en voor ouderen starten weer op de 
eerste woensdag van de maand in de Tuinkamer van 10:00 uur 
tot 11:30 uur. Onze ouderenpastor Nicoline zal deze 
ochtenden leiden. Er zal steeds een gespreksonderwerp zijn. 
Laagdrempelig d.m.v. een lied, een gedicht, een tekst of een 
artikel uit ‘Open Deur’. Voelt u zich vrij om zelf ook 
onderwerpen aan te dragen.

We lezen iedere zondag uit de Bijbel. 
Maar wat weten wij er eigenlijk van? 
Waar gaat de bijbel over? Wie schreef hem? Hoe hangen de 
honderden Bijbelverhalen met elkaar samen? En wat is het 
verschil tussen de diverse (joodse en christelijke) 
bijbelversies? We proberen te begrijpen wat de bijbel is, hoe 
die heeft geleid tot talloze discussies die in de loop van de 
eeuwen en hoe het boek onze wereld beïnvloedt.
Aanvang 19.30 uur in de Tuinkamer.

3 november “Koffieochtend in De Kapel”

4 november “Leerhuis” in De Kapel

Zondagmiddag 7 november a.s. 
treden drie koren op onder lei-
ding van Margreet Drijver: het 
Schoorkoor uit Hoorn, Con Brio 
uit Lutjebroek en het Andijks 
Gemengd Koor.

Ieder koor geeft een klein concert 
met als afsluiting een meezinger 
voor het publiek.

De finale van de Korenmiddag is 
een gezamenlijk optreden met 
meezingnummers!
Welkom in Dorpshuis Café Res-
taurant Cultura - Kleingouw 112, 
‘s middags van 2 tot 5 uur.
Toegang* en soep met brood zijn 
gratis.
*De corona toegangsmaatregelen 
voor de horeca zijn van toepassing

Wie zijn dit
Weet u wie er op de foto’s staan? 
Mail naar: hdegreeuw@quicknet.nl

Op donderdag 11 november or-
ganiseert basisschool de Pirami-
de een peuterinloop. Tijdens de 
peuterinloop, die van 9.00 - 
10.00  is, zijn ouders van peuters 
welkom om de school te bekij-
ken. Ouders krijgen een rondlei-

ding door de school terwijl op 
hetzelfde moment de peuters ge-
zellig bij de kleuters aan het spe-
len zijn.  Heeft u interesse? Dan 
bent u van harte welkom! Basis-
school De Piramide, Flamin-
golaan 35, Andijk.

Peuterinloop basisschool de Piramide!  

Zing en eet mee op de Korenmiddag

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qasqai 1.3 DIG-T Acenta Plus 140 pk.
Bouwjaar  02-10-2019  Brandstof  Benzine
Kilometerstand 42.611 Transmissie  Handgeschakeld
APK tot  02-10-2023

Prijs  € 21.950,-
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De ooien met merktekens. Foto Douwe Greydanus

PicassoEigendom is toch het meest omvattende recht?

De wet bepaalt dat eigendom het meest omvattende recht is dat 
een persoon op een zaak, bijvoorbeeld een huis, kan hebben. Je bent 
eigenaar van het perceel met daarop het huis en je mag er ‘in prin-
cipe’ als enige gebruik van maken.
‘In principe’ houdt in, dat inbreuk op dat exclusieve eigendomsrecht 
mogelijk is. Het kan zijn, dat er rechten aan anderen verleend zijn om 
bijvoorbeeld gebruik te maken van jouw perceel.

Een paar voorbeelden:
- de buren mogen over het voetpad, gelegen achter jouw tuin, 
 naar de openbare weg lopen;
- regenwater vloeit vanaf het dak van de buren via jouw dakgoot 
 en regenpijp in jouw tuin naar het riool;
- er is een gemeenschappelijke oprit, waarbij de buren met 
 hun auto over een deel van jouw oprit rijden en vice versa;
- er lopen in jouw voortuin leidingen en kabels, 
 waar iedereen in de straat op aangesloten is.

Deze inbreuken worden dan als zogenaamde ‘erfdienstbaarheden’ 
gevestigd. Je dient als eigenaar te gedogen / toe te staan, dat er door 
anderen gebruik van je perceel gemaakt wordt.
Die erfdienstbaarheden moeten bij notariële akte worden gevestigd, 
welke akte bij het kadaster wordt ingeschreven.
Wanneer je de woning verkoopt, gaan die erfdienstbaarheden auto-
matisch mee over op de koper. Die is er dan ook aan gebonden.
Kun je van die erfdienstbaarheden af?
Jawel, maar dan heb je wel de mede-
werking van die personen nodig die 
gebruik maken van die erfdienstbaar-
heid.

Mr. Jef Augustin
Kandidaat-notaris

De laatste tijd ziet u vast wel iets 
opmerkelijks aan vrouwelijke 
schapen genaamd ooien. Het is 
net of een schilder in de weer is 
geweest met merktekens. Een 
ram (man) heeft deze vrouw lief-
de vol besprongen en gelijk een 
merkteken achter op gelaten in 
dit geval blauw van kleur. De ram 
is voorzien van een leren riem 

tussen zijn voorpoten met een 
stukkleurkrijt. Ja als je dan het 
vrouwtje bespringt dan weet de 
eigenaar dat de ram zijn werk 
heeft gedaan. Het is dan even re-
kenen om ongeveer de beval da-
tum vast te stellen dus u ziet in 
2022 vast wel weer nageslacht 
vrolijk in de wei rond huppelen.
Douwe Greydanus. 

Silva Visser

Begroting

De begroting van Medemblik 
laat een zorgelijk huishoud-
boekje zien. Veel tekorten, 

vooral op het Sociale Domein 
en te weinig inkomsten. Dat 
is al jaren het geval maar nu 

is het toch echt mis. Het voor-
stel van het college om de 
grote projecten, zoals het 

Zwembad en de MFA Abbe-
kerk te stoppen, subsidies 

naar beneden bij te stellen en 
andere impopulaire maatrege-

len lijkt ons geen oplossing 
voor dit tekort. Want eenmaal 

wegbezuinigd is voor altijd 
weg. Er is meer geld aan on-
derzoeken besteed dan aan 
echte resultaten. Een trieste 
situatie waar de burger de 

dupe van is.
Door verhoging van de OZB 

wordt als extra inkomsten 
voorgesteld. Niet wat ons be-
treft. Dat mag slechts de in-

flatie zijn. Burgers willen wel 
betalen maar zien dan ook 
graag wat terug voor hun 

geld. Dat moet meer zijn dan 
een “lege doos”. 

Inkomsten genereren en beter 
omgaan met de uitgaven is de 
oplossing. We komen met een 

voorstel om weer de inko-
menstoets bij huishoudelijk 
hulp in te stellen; bijstelling 

weerstandsvermogen en dere-
gulering. We steunen de 

voorstellen van andere partij-
en die gaan over meer wo-
ningbouw en daarmee ver-
koop grond. We zijn zuinig 
met de opknapbeurt van het 
gemeentehuis en geven niet 
alle middelen vrij. Eerst hui-
zen bouwen dan het huis van 

de gemeente opknappen.
Ook de basisfaciliteiten als 

consultatiebureaus in Abbe-
kerk en Andijk kunnen niet 
gemist worden. Preventief 

contact en controle op kinde-
ren is veel effectiever en kan 
grotere schade achteraf voor-

komen. 
Deze begroting vraagt veel 

moties en creativiteit. Willen 
jullie meepraten over dit soort 
onderwerpen en ook invloed 

hebben over de uitkomst? 
Neem dan contact met ons 

op!

Silva Visser 
ChristenUnie.Medemblik@

gmail.com

Energietransitie Andijk

Als bewoners van Andijk-centrum wordt ons gevraagd mee te wer-
ken aan de energietransitie. Dat betekent voor ons: van het gas af 
en aan de warmtepomp, want dat is goed voor het milieu.
Kan dat allemaal zomaar en is het ook zo goed voor het milieu.

Probleem is het elektriciteitsnet. Dat is gebaseerd op het vroegere 
ingeschatte gebruik en de daarmee samenhangende productie. Er 
gaat nu veel te veel stroom door het net. Nu zijn er op veel plaatsen 
productiepunten bijgekomen zoals hele zonneparken en windmo-
lenparken die een enorme hoeveelheid stroom het net in kunnen 
sturen.
Los daarvan komen er steeds meer stroomafnemers bij: warmte-
pompen en elektrische auto’s. Zowel de productie als de afname 
zijn op kritische momenten te fors voor het net. 
En wat te verwachten was: het stroomnet kan dat niet overal meer 
aan. Nu al worden, ook hier in de buurt groot-verbruikers en -pro-
ducenten niet aangesloten op het net.
Er moet hier dus eerst fors in geinvesteerd worden.

Vaak wordt iets elektrisch gezien als groen: elektrische autos en 
warmtepompen. 
Dat is het alleen als de bron van die stroom groen is. 
Echte groene energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie, 
maar ook waterenergie (zoals in Zwitserland). Daar tegenover 
staan energietransporteurs. De bekendste is elektriciteit en waar-
schijnlijk zal ooit ook waterstof gebruikt gaan worden. Deze ener-
gietransporteurs worden wel groene energie genoemd, maar zijn 
eigenlijk alleen energietransportmiddelen. Ze zijn alleen groen als 
ze opgewekt zijn met groene bronnen. Helaas is dat vaak niet het 
geval. Daar zit het probleem: er is veel te weinig groene stroom.
Als je nu een auto elektrisch laat rijden en een huis gaat verwarmen 
met een warmtepomp, terwijl je geen groene stroomcapaciteit 
over hebt, dan ben je dus niet groen bezig.

En dan de kosten:
Een ketel kost 1.500 tegenover gemiddeld zo’n 15.000 euro voor 
een warmtepomp en de levensduur is ongeveer gelijk.

Alles overziend zie ik op dit moment absoluut geen winst voor het 
milieu, integendeel, de verwarming is minder efficient en wordt 
gevoed door vuile elektriciteit. Daarnaast is al duidelijk dat het 
elektriciteitsnet in onze omgeving de grens bereikt heeft. En dan 
zijn de kosten voor ons per jaar voor aanschaf en mogelijk voor 
energie, nog veel hoger.
Dat moeten wij op dit moment dus niet doen.

Hopelijk krijg ik de gelegenheid om dit toe te lichten op de wijkbij-
eenkomst op 1 november in Cultura.

     Wouter van Eek

Lezers schrijven...

Beste jongens en meisjes,
Ja, het is al bijna weer zover, Sint-Nicolaas is alweer 
onderweg naar Nederland. 
En dit jaar wel met een hele speciale intocht!
De intocht zal dit jaar namelijk ‘s avonds plaatsvinden.

Houden jullie 13 november alvast vrij? 
Het belooft een hele leuke optocht te worden.
Volgende week zal hij ons een uitgebreide brief hierover 
sturen!
  Tot volgende week.
  Stichting Sint-Nicolaas Comité Andijk.

Afgelopen weekend exposeerde Jean Paul Bardelot met foto’s en Anke 
Peddemors met schilderijen in Cultura. Op de foto de gelukkige win-
naar (links) van de loterij, die de gewonnen foto uit handen van Jean 

Paul ontvangt. Foto aangeleverd

Expositie Cultura
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Beeldbellen met de dokter, 
whatsappen met de (klein)kin-
deren, een rondleiding in het 
museum met je eigen smart-
phone, een treinkaartje uit de 
automaat, de corona-apps: 
technologie duikt overal op in 
ons leven - of we het leuk vin-
den of niet.

Bij de digitale leertuin van de Bi-
bliotheek merken we dat de digi-
tale mogelijkheden niet voor ie-
dereen vanzelfsprekend zijn, bij-
voorbeeld voor ouderen. Daarom 
bieden we SeniorLAB: de digitale 
leertuin voor senioren en ouderen. 

Zelfvertrouwen
Daar volg je gratis Klik & Tik cur-
sussen om (zelf )vertrouwen op te 
bouwen met de computer, het 
internet en e-mail. Of je kan een 
workshop volgen, zoals Smart-
phonefotografie of Veilig Online. 
Of laat je eens verrassen tijdens 
een demonstratie met een virtual 
reality bril, domotica (thuistech-
nologie) of robots. De activiteiten 
zijn in de Bibliotheek of in een 
locatie bij jou in de buurt, zoals 
een buurthuis of zorginstelling. 

Plezier voorop
Bij de Bibliotheek staat het ple-
zier van technologie ontdekken 
centraal, zodat je er op een pret-
tige manier bekend mee raakt. 

Daarmee zijn onze activiteiten 
ook gericht op ontmoeting met 
verdieping: samen iets nieuws le-
ren levert nieuwe contacten op. 
SeniorLAB wordt mede mogelijk 
gemaakt door RCOAK, Fonds 
Sluyterman van Loo en door 
schenkingen of Vriendenabon-
nementen. Wil je meer weten, 

kijk dan op www.westfriesebi-
bliotheken.nl/seniorlab

Voor iedereen
Heb je vragen over overheidsin-
formatie zoals de corona-apps, 
het aanvragen van je DigiD, het 
aanvragen van toeslagen, of het 
regelen van een afspraak? De Bi-

bliotheek is je Informatiepunt 
Digitale Overheid, niet alleen 
voor senioren maar voor alle leef-
tijden. We wijzen je de weg in di-
gitale loketten, helpen je op weg 
met vragen en overheidsapps, en 
verwijzen je naar instanties en 
cursussen voor verdere hulp. Je 
hebt geen coronatoegangsbewijs 

nodig en je hoeft geen lid te zijn 
om gebruik te maken van deze 
dienstverlening. 

Kijk voor meer informatie over 
de mogelijkheden, locaties en 
openingstijden van onze infor-
matiepunten op www.westfriese-
bibliotheken.nl/ido

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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

De bibliotheek is een informatiepunt voor jong en oud. Foto aangeleverd.

SeniorLAB: de digitale leertuin
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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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • 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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

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

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
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Wist u dat...

… volgende week de Dorcas 

voedselactie weer gehouden 

wordt in de Dekamarkt?

... de subsidie aanvraag voor 

de veiling Sarto nog tot 

1 november mogelijk is?

... de klok komend weekend 

weer een uurtje achteruit gaat 

van 3 naar 2 en we een uurtje 

extra mogen slapen?

... er afgelopen weekend een 

mooie expositie was in 

Cultura?

… zaterdagavond 6 november 

veiling Dorpshuis weer van 

start gaat?

 
Andijkertjes
***VERS VAN HET LAND***

Heerlijke Aardappelen div. soor-
ten.  Hand geraapt en 

natuurvriendelijk geteeld. 
Jan&Tineke van der Jagt     

Middenweg 39 tel 593245

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

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

Zaterdag 30 oktober is het weer 
de nacht van de nacht (www.
nachtvandenacht.nl). Nacht van 
de nacht is een landelijk evene-
ment met als doel om Nederland 
donkerder en duurzamer te ma-
ken. Even een dagje geen licht-
vervuiling. Om deze avond te 
vieren organiseren wij een 
avondwandeling. 
Tijdens deze avondwandeling 
gaan we ons bezighouden met 
onze zintuigen. Wat ruik, voel of 
hoor je nu je ogen niet meer wer-
ken? En hoe werkt dit bij nacht-
dieren? Ga mee op ontdekkings-

tocht in het donker. Wie weet wat 
we zien.

Kom op zaterdag 30 oktober 
naar het Egboetje. Tijdstip: 
18:30u. Verzamelen bij het Eg-
boetje (Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud). Aanmelden: via ge-
rardria@quicknet.nl. Kosten: Le-
den IVN & KNNV & kinderen 
t.m 12 jr € 2,-.  Niet leden v.a 12 jr 
€ 4,-. Geen pin betalingen moge-
lijk. Tip: neem een zaklamp mee ( 
alleen te gebruiken in noodgeval-
len) Warme kleding en laarzen 
aan.

Egeltje dat uitgezet gaat worden. Foto: Ria de Graaf

Avondwandeling: Nacht van de nacht

Langs het fietspad van de Esdoornlaan worden de bloembollen sinds 
jaar en dag in een onderliggend net machinaal in de grond geplaatst. 
Vroeger werden de bloembollen nog met de hand geplant, verbouwd 

en gerooid, een tijdrovende klus. Als je in de jaren vijftig twee hectare 
‘bouwde’ was je al een aardige grote tuinder, tegenwoording is het 

daar een veelvoud van. Foto: P. Ligthart.

Langs de weg...

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

Finale driebanden 2e klas 
28, 29, 30 en 31 oktober 2021

Eetcafe Sels, Dijkweg 338, 1619 JJ Andijk.

Donderdag 28 en vrijdag 29 oktober: Aanvang 19.00 uur
Zaterdag 30 en zondag 31 oktober:    Aanvang 13.00 uur

Deelnemers:
Sabine Bakker  Simon Oud
Pieter de Haan  Steward Campbell
Anton Haakman Bert Spoelstra
Harry Meester             Roel van Hijum

GEVONDEN
Zaterdagochtend 16 okto-

ber gevonden in de goot op 
de Middenweg, ter hoogte 
van Dorpshuis Centrum. 

Meer informatie: 
06-82 43 96 91

Iedereen krijgt in zijn leven wel te 
maken met vragen rondom de 
zin van het leven. Vaak na een 
heftige gebeurtenis in je leven, 
zoals ziekte, (binnenkort) overlij-
den, waarom-gedachten, je voelt 
je alleen of je hebt heftige emo-
ties. Bij wie kun je daarmee te-
recht? Wat gebeurt er dan? Het 
maakt niet uit of je wel of niet 
gelovig bent. Wat kost dat dan?

Al dit soort vragen en voorbeel-
den komen voorbij in de voor-
lichting van het Centrum voor 
Levensvragen Noord-Holland. 
Daar zijn diverse geestelijk ver-
zorgers bij aangesloten, die men-
sen kunnen helpen met dit soort 
levensvragen. Geestelijk verzor-
gers zijn speciaal opgeleid en 
bieden professionele begeleiding, 
hulpverlening en advisering bij 
zingeving en levensbeschouwing. 
Geestelijk verzorgers zijn er voor 

iedereen, welke geloofsovertui-
ging of levensfilosofie je ook 
hebt.

Wil je meer over dit onderwerp 
weten? Of zit je met levensvragen 
en wil je daarover praten?

Dorpshuis Centrum
Kom dan naar de voorlichting op 
woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur in het Dorpshuis Cen-
trum, adres Sportlaan 1, Andijk. 
Je wordt ontvangen met een 
kopje koffie of thee, en later op de 
middag een glaasje fris. De toe-
gang is gratis. Er is geen leeftijds-
grens, de voorlichting is voor ie-
dereen toegankelijk. 

Deze voorlichting wordt georga-
niseerd door de stuurgroep Huis-
kamer Andijk (Dorpsraad An-
dijk, KBO Andijk, PCOB Andijk, 
LSBO en Zonnebloem Andijk).

Huiskamer van Andijk organiseert 
(voorlichtings)middag over levensvragen

Vacature

Meer nieuws op:
www.andijker.nl

Gezocht: meewerkend voorman (m/v)
De uitdaging
Op zeer korte termijn zoeken wij een nieuwe collega met pas-
sie voor bloemen en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. 
Gebr. van der Jagt is een kleinschalig agrarisch bedrijf dat zich 
onderscheid door hoogstaande producten te leveren en zich 
specialiseert in forsythia’s, sneeuwbessen en pioenrozen. Door 
de korte lijnen en directe binding met het eindproduct is het 
mogelijk om in korte tijd heel veel te leren.

Jouw profiel
Wij zoeken een enthousiaste, evenwichtige collega die samen 
verder wil bouwen aan de toekomst van ons bedrijf. Iemand die 
kennis en expertise meebrengt, goed kan samenwerken en over 
praktisch inzicht beschikt. Verder breng je mee:
•	 Agrarische	achtergrond
•	 Minimaal	rijbewijs	B	en	bij	voorkeur	tevens	tractor/heftruck
•	 Zowel	snel	met	de	handen	als	in	het	nemen	van	beslissingen
•	 Bij	voorkeur	woonachtig	in	de	nabije	omgeving	van	Andijk

Wat bieden wij?
Wij zorgen voor een afwisselende baan met:
•	 Een	goed	salaris,	afgestemd	op	opleidingsniveau	en	ervaring
•	 Flexibele	werktijden
•	 Doorgroeimogelijkheid	tot	compagnon
•	 Veel	uren	die	je	doorbrengt	in	de	gezonde	buitenlucht

Enthousiast geworden?
Herken je jezelf in bovenstaand profiel? 
Mail dan naar jeroenvanderjagt8@ziggo.nl. 

Voor meer informatie graag contact opnemen met 06 2758 6833.
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• Dorpshuis Centr. Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

OKTOBER
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 29 oktober
• Halloween markt Wervershoof. 15.00-20.00 uur, Raadhuisplein
Zondag 31 oktober: 
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Zaterdag 6 november
• Veiling Dorpshuis
Zondag 7 november 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Korenmiddag Andijks Gemengd Koor, Cultura 14.00-17.00 uur
Dinsdag 9 november
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur
Vrijdag 12 november 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 13 november 
• Sinterklaasintocht
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Zondag 21 november
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zondag 28 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Nadja Filtzer met theatervoorstelling Mijn Zwervend Hart bij 

Club Jazz & Pop in Cultura

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 3 december 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur 
Vrijdag 10 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 december 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK 
Woensdag 29 december 
• Koppelklaverjassen, aanvang 19.30 uur. Eetcafé Sels ANDIJK

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.
Vrijdag 7 januari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 30 oktober, 13 en 27 november,   
 11 december
Plastic:  Maandag 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 15 november,13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: 

vrijdag 12 november, 10 december

2 creatieve vrouwen sprankelen, borrelen over van 
ideeën/inspiratie om fantasie kostuums te maken, 
waarmee ze festivals in binnen- en buitenland be-
zoeken. Dat daarbij ook prijzen (voor de eer) ge-
wonnen kunnen worden, verbaast ons niets. Nu 
kunnen we de zeer bijzondere avond alweer niet 
vatten in een klein stukje tekst, maar wel met twee 
foto’s. Alle materialen, patronen en wat nog meer 
nodig is, wordt zelf gevonden/gemaakt. Zo ook het 
“harnas” van Liddy ‘s man. 2 jaar werk. Een foto 
hebben we ook gezien en heb ik ook gevonden via 
google op – organic armor liddy ackermann, want 
dit is een materiaal wat ze vaak gebruikt. Om een en 
ander te creëren. We zien jurken in halloween uit-
voering. De borduringen zijn ware kunstwerkjes. 
Tevens hebben ze enkele mini versies van de jurken 
op de poppen. Al net zo kunstig gemaakt.

Het is jammer dan we niet meer kunnen laten zien, 
maar op de site van de vrouwen van nu, onder An-
dijk West gaan we er nog enkele plaatsen. De jurk 
van Anke is gemaakt op het thema “het Zwanen-
meer”. Ze heeft van kant er ook vleugels aange-

maakt en zelfs een hoedje in de vorm van een 
zwaan. De draak van Liddy, gebaseerd op “game of 
thrones” en bestaat uit ongeveer 5000 losse schub-
jes, een rok van 6 meter omtrek en een staart met 
700 schubjes van glitter stof. Daar doe je dan onge-
veer 7 maanden over voordat je hem kan dragen op 
show’s in kastelen (oa. Arcen) (castlefest Keukenhof 
Lisse) , kathedralen, gebouw van de Zoo in Antwer-
pen enz. Beide mannen gaan graag mee. Het glas in 
lood kunstwerkje (te zien op de site) is heel apart. 
We hadden ogen en oren te kort. Een avond die 
startte met koffie en gebak van de 100 jarige Wil en 
voor ons eigenlijk te kort duurde. We gingen ook 
later dan anders naar huis.

Foto's aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Foto's aangeleverd

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl
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Het Ecoproject  is een deel van het 
Streekbos waar de ontwikkeling 
van de natuur voorop staat. Door 
ecologisch beheer wordt meer bio-
diversiteit bewerkstelligt. De mees-
te oevers zijn glooiend, er zijn meer 
hoogteverschillen, zodat er meer 
verschillende plantensoorten zich 
spontaan vestigen. Door een ge-
biedseigen systeem met schoner 
water komen er meer soorten vlin-
ders, libellen, vogels en kleine zoog-
dieren voor. 
Er is een paddenpoel, insectenhotel 
en (sinds dit jaar) een bloemenak-
ker aangelegd.  Vrijwilligers onder-
houden deze natuur-kraamkamer 
al 25 jaar en: het wordt steeds 
mooier! Bezoekers en schoolklas-
sen kunnen  olv  een IVN-gids een 
excursie door het gebied ma-
ken.  Help mee om het  Ecopro-
ject  te onderhouden en te ontwik-
kelen. 

Kom op zaterdag 6 november 
naar het Streekbos. Tijdstip: 

9:00u-13:00u. Verzamelen bij het 
Streekbos Paviljoen (Veilingweg 
21A, Bovenkarspel). Aanmelden: 
via willemkaagman@gmail.com. 
We starten de dag met een verse 
kop koffie en eindigen de dag met 
een kom stevige soep. Neem zelf 
een lunchpakket mee. 

Er zal worden gesnoeid, gemaaid en 

takken gerild. Het gereedschap 
wordt beschikbaar gesteld door 
Landschap Noord-Holland. Zorg 
zelf voor werkkleding en bescher-
ming bij regen en neem eventueel 
een snoeischaar mee. Er is keuze in 
lichte of zwaardere klussen.  Deze 
dag krijgt een feestelijk tintje van-
wege het  25 jarig  bestaan van 
het Ecoproject. 

Klusochtend Streekbos: Samen het ecoproject aanpakken

Klussen in het ecoproject. Foto:Toos Brink

In Wervershoof wordt het pand van DEEN 
momenteel verbouwd tot een Albert 
Heijn. De nieuwe winkel aan de Dorps-
straat 14 gaat maandag 1 november om 
16:00 uur open. 
Supermarktmanager Nick van der Helm 
en zijn team nodigen iedereen uit om 
langs te komen. “We vieren een gezellig 
feestje met onder andere mooie openings-
acties en de bekende, levensgrote hamster. 
De eerste 150 klanten krijgen een leuke 
attentie.” 
Alle medewerkers zijn nu in dienst bij Al-
bert Heijn. Je ziet alle vertrouwde gezich-
ten terug in de nieuwe winkel. “De gezel-

ligheid waar onze winkel zo bekend om 
staat, nemen we dus mee”, zegt Nick van 
der Helm. 
Albert Heijn Wervershoof krijgt het 
nieuwste winkelconcept met grote focus 
op vers, gemak en digitale innovaties. On-
derdeel daarvan is een ruim opgezet ver-
splein dat keuze gaat bieden uit een groot 
aantal verse producten. Ook komen er 
zelfscankassa’s. “In onze nieuwe winkel 
vind je behalve nieuwe ook veel bekende 
producten, zoals brood van bakkerij Pater, 
de knoflooksaus en de bloemen- en plan-
tenafdeling. Kom langs, we zien je graag 
vanaf maandag 1 november om 16:00 uur.” 

Albert Heijn Wervershoof opent 1 november
Vertrouwd team in gloednieuwe winkel

Het winkelteam van Albert Heijn Wervershoof. Foto - Albert Heijn, Pieter Hulleman   

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 11 november van 9.00  - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk  
0229 – 591609  
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl kinderen gezellig mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen 
Engels vanaf groep 1!

Wereldlichtjesdag

31 augustus 1921 was het Koninginne-
feest op het land van C. Schuurman een 
zootje. Lol en pret, jongens en meisjes 
door elkaar. Hossen en vliegen zó erg, 
men zat met de handen in het haar. Ook 
‘s avonds op de weg bleef het nog lang 
rumoerig. Wat moet dat worden?

Een aantal Friese jongens meenden het 
antwoord te weten: er is geen muziek. Bij 
ons in Friesland hebben ze een fanfare, die 
speelt en marcheert door het dorp. Daar 
gaat alles achteraan en luistert ernaar en 
dan is het lang niet zo’n losse boel. De An-
dijkers waren wel voorstander van dit plan 
en zo is muziekvereniging Sursum Corda 
ontstaan: geboren uit een woelig Konin-
ginnefeest!
 
Op 28 januari 1922 was de oprichting een 
feit. 25 mannen waren aanwezig en 20 

mannen hebben hun handtekening gezet 
en beloofd een christelijk fanfarekorps van 
de grond te krijgen. Ze hebben er veel voor 
moeten doen, maar het is gelukt. Instru-
menten gekocht en uitgedeeld. Maar… 
toen wisten ze niet wat ze er mee moesten 
doen. Want als ze op een instrument gin-
gen blazen, kwam er geen geluid uit. Met 
behulp van een paar deskundigen waren er 
na een week toch een aantal die een octaaf 
konden halen. Sursum Corda was geboren: 
‘de harten gingen omhoog’. 

Het doel van de nieuwe muziekvereniging 
was: ‘om aan feestelijke gelegenheden een 
beter karakter te geven.’ Het Koninginne-
feest op 31 augustus 1922 werd één groot 
feest en Sursum Corda was van de partij! 

Tot op de dag van vandaag is dit een jaar-
lijks terugkerend optreden. 

Geboren uit een woelig Koninginnefeest

Optocht Koninginnedag 1929. Foto aangeleverd

Dit jaar is op zondag 12 december 2021 
Wereldlichtjesdag. 

We herdenken overleden kinderen van alle 
leeftijden tijdens Wereldlichtjesdag. Rond 
19.00 uur worden de kaarsen aangestoken 
zodat wereldwijd een golf van licht ont-
staat. Door een lichtje aan te steken voor je 
overleden kind zet je jouw kind in het 
licht. Omdat we dit met elkaar doen, ont-
staat een groter licht waarmee de donker-

te, die dit verlies met zich meebrengt, heel 
even verdwijnt.

Als ceremonieelbegeleider zal ik deze her-
denking professioneel begeleiden met 
mooie woorden, rituelen en muziek om 
troost en bemoediging te bieden in het 
herdenken van de overleden kinderen. U 
bent van harte welkom bij mij thuis op 
Sterappel 14 in Andijk. 
Opgave kan via info@daphnescholtens.nl.
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