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Op 25 augustus mochten bijna 
300 kinderen de zomervakantie 
afsluiten bij het Andijkse Hutten-
dorp. Dit jaarlijkse evenement is 
erop gericht om kinderen onder 
een deskundig oog van vrijwilli-
gers te helpen bij het bouwen van 
een eigen hut. Dit jaar onder het 
thema: “Games komen tot leven”.  
Na twee dagen bouwen waren er 
32 prachtige hutten gemaakt. 

Ondanks de hitte werd op don-
derdag na de officiële opening 
door wethouder Gringhuis hard 
gebouwd aan de fundering voor 
wat later omgetoverd zou wor-
den tot lasergame hallen, Mine-
craft hutten en zelfs animalcros-
sing huizen. Halverwege de eer-
ste dag kregen alle groepen de 
opdracht om niet alleen een hut 
maar ook een kart te bouwen. 
Deze zou later gebruikt worden 
voor levend Mario Kart. 

Op vrijdag werd er verder ge-
bouwd aan de hutten om ze klaar 
te maken voor de jury. De jury 

kwam aan het einde van de dag de 
hutten beoordelen. De kinderen 
van de bovenbouw moesten extra 
hard werken. Zij moesten hun 
hutten slaap klaar maken voor 
een nacht in hun eigen creatie. 

Na een jaar zonder open avond 
mocht dit jaar met trots de open 

avond weer doorgaan. Iedereen 
die wilde komen kijken was wel-
kom. Tijdens de drukke open 
avond werd ook de prijsuitrei-
king gehouden waar de mooiste 
hutten van de onderbouw, mid-
denbouw en bovenbouw een 
mooie prijs kregen. 

Na de open avond stonden de 
kinderen van de bovenbouw te 
popelen om het levend Mario 
Kart te spelen. Na de slaapnacht 
is er zaterdag nog veel geracet 
door de onderbouw en midden-
bouw die ook hun kart mochten 
testen. Aan het eind van de mid-
dag was door de vele hulp van de 

vrijwilligers het veld weer hele-
maal leeg.

Graag willen we alle sponsors en 
vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet en het mogelijk maken van 
dit geweldige evenement. We 
zien iedereen hopelijk volgend 
jaar weer bij een nieuwe editie 
van Huttendorp Andijk.
Wat hebben we genoten!
Bestuur Huttendorp Andijk

De hutten werden klaargemaakt voor de jury. Foto’s aangeleverd

Huttendorp Andijk weer een geslaagd feest
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Wilt u ook een  
vrijblijvend  

gesprek met de 
NVM-makelaar?  

Bel voor een  
afspraak.   

Opheffings-
verkoop 

materialen voor 
kaarten maken

Zaterdag 10 september 
10 - 16 uur 

Bibliotheekzaal 
Dorpshuis centrum

Zie redactioneel artikeltje 
in deze krant.

Doe je mee op de allerlaatste 
zwemdag?  Misschien komen jul-
lie wel als snelste equipe de glij-
baan af! Schrijf je in als team: 
maximaal 2 personen als er een 
volwassene deelneemt of maxi-
maal 3 kinderen per bootje. De 
Weid zorgt voor de rubberbootjes 
en de prijzen, inschrijven aan de 
kassa tot de aanvang op zondag 18 
september 13:00 uur. Even geen 
inflatie bij De Weid; kosten per 
equipe weer 5 euro en vol=vol. 

Zaterdag 18 september; 
afzwemmen
Veel leskinderen én volwassen 
afzwemmers dit seizoen. En ook 
nog een groep snorkelaars. Dat 
wordt een drukke examendag! 
Zwemmers en docenten veel suc-
ces gewenst!

Mindervalidentrap verder 
verbeterd
Andijk bracht via crouwfunding 
genoeg geld bij elkaar voor de 

mindervalidetrap; super! De ge-
bruikers hebben aangegeven graag 
nog een extra RVS leuning te zien. 
Dat laswerk gaan we van de winter 
aanpakken zodat de trap nóg beter 
geschikt is voor de gebruikers. Be-
dankt voor de feedback!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Schrijf je nu in;
Snel naar de bel: Zondag 18 september

Regelmatig horen we de vraag van mensen, 
met een leuke hobby of een ander bijzon-
der nieuwtje: “Hoe kom ik in de Andijker?” 
Reden voor ons om het proces van het 
maken van onze krant eens nader toe te 
lichten. Want: Wij willen u en uw bijzon-
dere verhaal ook graag in de Andijker!
We kunnen iets alleen maar plaatsen als 
we er weet van hebben. Heeft u een 
nieuwtje, dan kunt u ons altijd mailen op 
info@andijker.nl. 

Mooiste foto’s
Bij de Andijker hebben we de mogelijk-
heid om onze vaste fotografen op pad te 
sturen om een passende foto bij een arti-
kel te maken. “Maar hebt u fotograferen 
als hobby, of heeft u ‘per ongeluk’ een 
heel mooie foto gemaakt in Andijk? Stuur 
hem naar de redactie, met een kort be-

richtje waarin u laat weten wanneer de 
foto gemaakt is en waar, wanneer en door 
wie. Wie weet ziet u de foto dan wel terug 
in de krant!” 

Bijzondere hobby
Veel Andijkers hebben een hobby. Heeft 
u een bijzondere hobby waar u wel eens 
iets meer over wilt vertellen? Laat het ons 
weten en stuur een kort berichtje naar 
info@andijker.nl. Eén van de journalisten 
neemt contact met u op en komt langs 
voor een interview. “Sommige mensen 
vinden het best spannend om met hun 
verhaal in de krant te komen, maar dat is 
ergens voor nodig,” vertelt Olga, die re-
gelmatig voor de Andijker op pad is. “U 
krijgt de tekst altijd vooraf ter inzage en 
als er dan toch iets niet helemaal juist is 
opgeschreven passen we dat gewoon aan. 

Pas als u akkoord geeft plaatsen we uw 
artikel. Er kan dus niks mis gaan.”

Bedrijven in de spotlights
Bent u de eigenaar van een bedrijf in An-
dijk, dan kunt u bij de Andijker adverte-
ren. Dit kan wekelijks, of een paar keer 
per jaar. Net wat uw bedrijf nodig heeft. 
Groot of klein, als pdf aangelevert of door 
ons verzorgd. De adverteerders uit de 
vaste rubriek ‘Andijker Onderneemt’ ko-
men allemaal één keer per jaar met een 
redactioneel artikel aan de beurt, waarbij 
hun bedrijf in de spotlights wordt gezet. 
Deze mogelijkheid is wellicht ook iets 
voor uw bedrijf. Vraag ons gerust naar de 
mogelijkheden.

Zelf schrijven
Schrijft u zelf ook graag? Bent u lid van 

een club, een vereniging of organisator 
van een leuk event, dan kunt u ok zelf in 
de pen klimmen en ons een creatieve 
tekst toesturen. Doe daar dan een leuke 
foto bij van hoge kwaliteit. Bij ruimte zul-
len we uw artikel plaatsen. Uiteraard met 
de naam van de auteur erbij als u dat op 
prijs stelt. 

Nieuws vind je samen
We hopen dat alle bedrijven uit Andijk en 
inwoners van Andijk ons weten te vinden 
met leuke nieuwtjes en feiten. Wie is er 
60 jaar getrouwd? Wie verwacht er een 
drieling? Welk bedrijf is nieuw en welk 
bedrijf viert het 100-jarig bestaan. Is de 
trainer jarig of de club kampioen? 
Zorg dat je ons op de hoogte stelt, want 
alleen als we iets weten kunnen we er iets 
over plaatsen.

Ik wil óók wel in de Andijker!
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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 11 september: 
geen viering. 
Wel in Wervershoof en Medem-
blik, waar u welkom bent.

Op zaterdag 10 september is 
onze kerk vanaf 11.00 uur ge-
opend tijdens de Kunst- en Tuin-
route.
Er zijn dan Bijbelse schoolplaten 
uitgestald en miniaturen, schaal-
modellen gemaakt door
Simon de Vos en bootjes van Kees 
Slagter. En kunt u genieten van 
orgelspel en zang. 
Folders van de adressen die mee-
doen liggen dan op de leestafel. 
Van harte welkom.   

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

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Kerkdiensten, zondag 11 september

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer

 Organist: Chris Kooiman

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer, Avondmaalsdienst

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

Geen viering in Andijk, wel in Wervershoof en Medemblik

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur Cees Hanemaaijer

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Marco Wittenberg

Vaarwel, zei de vos.
Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig.

Alleen met het hart kun je goed zien.
Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

Antoine De Saint-Exupery

Na jaren van afnemende gezondheid is toch nog onverwacht van 
ons heengegaan, mijn lieve man, onze (schoon-)vader en opa,

Wim van Baar
Wilhelmus Jozef

echtgenoot van Thea van Baar - Stokkermans
 62 jaar 

voormalig schoolhoofd Bangertschool Andijk-West

* ’t Veld,  † Enkhuizen, 
21 maart 1936  30 augustus 2022

 Enkhuizen: Thea van Baar - Stokkermans

 Haarlem: Tim in liefdevolle herinnering en Odile 
  Esper

 Hilversum: Marjo en René
  Marente & Scott

 Hilversum: Caroline en Alec
  Pieter & Harriët, Niels

 Karstoft (DK): Hans en Tina

 Leiden: Wendy en Marcel 
  Niek & Marcella, Ida & Imre

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

De familie bedankt het team van Overvest
voor de warme en liefdevolle verzorging.

Thea van Baar - Stokkermans
Overvest - Lijsterbesstraat 8 / k 221
1602 SE  Enkhuizen

In deze verdrietige tijd is het fijn dat we zoveel meeleven 
mochten ervaren.

Hartelijk bedankt voor de vele reacties, lieve woorden, 
bezoeken en aandacht tijdens de ziekte en het afscheid

van onze lieve en zorgzame man, vader en opa

Zeger Bax
Hartelijke groet van Martha Bax – Tensen,

kinderen en kleinkinderen 

 





JAX 5 jaar!
Morgen, 8 september, is Jax Hoogendoorn jarig.

Felicitaties van papa, mama, je broertje Jayce, 
ome Barry en de opa’s en oma’s.

Op zaterdag 8 oktober presen-
teert Excelsior voor de tweede 
keer de ‘Avond van de Filmmu-
ziek’. 
Een spectaculaire concertbeleve-
nis met de mooiste filmmuziek. 
Deze keer in de Gerardus Majella 
Kerk in Onderdijk. Een kerk met 

een schitterende akoestiek die 
garant staat voor een mooie mu-
ziekavond. Voor maar € 10,- 
krijgt u een avond met muziek-
stukken van bekende en minder 
bekende films te horen.
Kaarten zijn reeds verkrijgbaar 
via www.excelsior-andijk.nl.    

Avond van de filmmuziek!

Op vrijdag 16 september gaat het 
nieuwe seizoen van Schrijfcafé 
Enkhuizen weer van start. Van 10 
tot  12 uur in grand café Van 
Bleiswijk, Enkhuizen. Het schrijf-
café is een inspirerende ochtend 
voor beginnende en ervaren 
(dagboek)schrijvers. Je werkt aan 
de hand van korte oefeningen. 
Het gaat hierbij om wat er zoal 
naar boven borrelt, als je zonder 
al te veel na te denken je invallen 
op papier zet. Het schrijfcafé is 
erg geschikt voor mensen die 

weinig ervaring hebben met 
schrijven en het graag eens willen 
proberen. Ga op ontdekkingsreis 
en verras jezelf!

De schrijfcafés op de derde vrij-
dag van de maand zijn afzonder-
lijk van elkaar te volgen. Kosten 
per ochtend €13 (inclusief 2 kof-
fie/thee). Reserveren hoeft niet. 
Neem zelf pen en papier mee. 
Het eerstvolgende schrijfcafé is 
op  21 oktober. Inlichtingen: c.
vandenhombergh@quicknet.nl  

Creatief schrijven in Schrijfcafé Enkhuizen
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Van ruilen komt huilen… of toch niet?

Door films als ‘The Holiday’ en ‘Tara Road’ heeft woningruil een ro-
mantische reputatie gekregen. Het ruilen van huizen is echter realis-
tischer dan de meeste mensen denken! 

Behalve bij vakantiewoningen of huurhuizen komt woningruil bij 
koopwoningen ook regelmatig voor. Het werkt eenvoudig: jij koopt 
het huis van een ander, en die ander koopt jouw huis van jou. De 
koopprijs voor ieder huis wordt niet betaald met geld, maar wordt 
voldaan door het overdragen van het andere huis. Meestal is één van 
de huizen meer waard dan het andere, het verschil wordt dan bijbe-
taald als ‘toegift’.

Soms komt een woningruil tot stand met behulp van een advertentie 
in een (lokale) krant. Het is bijzonder als dat lukt, want de wensen en 
voorkeuren van beide partijen moeten dan maar net bij elkaar pas-
sen. Ons zijn echter wel gevallen bekend waarin ruilers op deze 
manier met elkaar in contact zijn gekomen. Het moment van de 
sleuteloverdracht is dan natuurlijk extra feestelijk.

Wat vaker voorkomt, is dat ouders en kinderen een ruiling met el-
kaar afspreken. Dit gaat vaak tussen de grotere ‘volwassen’ woning 
van de ouders en de ‘starterswoning’ van de kinderen. Het kroost 
van de ouders is uitgevlogen zodat pa en moe minder ruimte nodig 
hebben, maar de kinderen hebben juist behoefte aan meer ruimte 
om hun eigen gezin te kunnen 
grootbrengen. 

Zeker in de moeilijke woning-
markt van dit moment kan dit 
een mooie oplossing zijn. Van 
ruilen komt dus gelukkig niet al-
tijd huilen!

mw. mr. M.N. (Marloes) Bakker
Kandidaat-notaris

Andrea van Langen

Politiek Jaar

We keren weer langzaam te-
rug naar het “normale leven”. 
Een lange periode van droog 
en warm zomerweer loopt ten 
einde, de vakanties zijn voor-
bij, de kinderen óók de stude-
rende gaan weer naar school. 
Alle werkenden gaan thuis of 
op kantoor weer aan de slag. 

Ook het politieke seizoen 
gaat van start. De VVD ver-
gadert op 13 september, de 

eerste commissievergadering 
is op 15 september en de eer-
ste raadsvergadering op 29 
september in Wognum. Er 

komen hele verschillende on-
derwerpen aan bod. Denk 

aan de meicirculaire (financi-
en), Centrumplan Abbekerk 
(woningbouw), Omgevings-
vergunning Wings of Change 
(Andijk), de nota Wonen en 
Zorg (beleid) en de informa-
tieveiligheid. U bent van har-
te welkom om te komen, mee-

kijken kan ook digitaal.

Het was een lang hete zomer 
met allerlei verontrustende 

berichten uit Den Haag. De 
coronacrisis, de vluchtelin-

gencrisis, de stikstofcrisis, de 
energiecrisis en de steeds 

maar stijgende kosten van de 
dagelijkse boodschappen. Al-
lerlei zaken waar onze inwo-
ners ook de gevolgen van on-

dervinden. Dat laatste was 
voor mij reden om een 

“Mootjes Supermarkt” te be-
ginnen. Een mini super waar 

de eerste levensbehoeften 
gratis meegenomen maar ook 
aangevuld kunnen worden. 

Zo kunnen we elkaar helpen.

Als VVD Westfriesland heb-
ben we deze zomer niet stilge-
zeten en op de landbouwshow 
in Opmeer een stikstof state-
ment afgegeven aan Esther 

Rommel de verantwoordelijke 
gedeputeerde in de provincie 
én we hebben samen met 29 

andere VVD fracties in 
Noord-Holland in een brief 
onze zorgen geuit over de 

grote Asielinstroom. Ik wan-
del nog steeds regelmatig met 
de hondjes langs de begraaf-
plaats en wat is het mooi op-

geknapt, daar kijk ik met 
trots op terug. 

Het gaat ongetwijfeld een pit-
tig politiek jaar worden. De 
tegenstellingen lijken groter 
dan ooit. Toch zullen er op-
lossingen gevonden moeten 
worden. Of je nu wethouder 

bent of raadslid politiek is 
nooit saai en stelt je steeds 
weer voor nieuwe uitdagin-

gen. Ik heb er zin in, ik hoop 
u ook!

Andrea van Langen, raadslid.

Op een sloot langs het Weelen-
pad tussen de Esdoornlaan en de 
Veilingweg liepen minimaal dui-
zend vreemde insecten op het 
water.
Deze wantsen, genaamd Schaat-
senrijders (Gerris lacustriste), 
komen voor op water wat ecolo-
gisch in evenwicht moet zijn. 

Het zijn razendsnelle jagers die 
over het water rennen om hun 
prooi te vangen. Door hun grote 
poten wordt de druk verlaagd en 
zakken ze er niet door.
Vaak zitten ze op waterlelie bla-
den, bij gevaar kunnen ze ook 
sprongen maken.
Douwe Greydanus

Schaatsenrijders. Foto: Douwe Greydanus

Massaal 

Op donderdag 15 september aan-
staande houdt historicus Anne 
Doedens een lezing over de wa-
tergeuzen op de Zuiderzee. Het is 
de tweede lezing van een serie die 
het Westfries Archief en het Wa-
terlands Archief samen over de 
Geboorte van Nederland organi-
seren. 

Watergeuzen
De watergeuzen speelden een 
belangrijke rol in de eerste jaren 
van de Tachtigjarige Oorlog 
(1568-1648). Zij vochten aan de 
zijde van de opstandelingen te-
gen de Spaansgezinde regering. 
De inname van Den Briel op 1 
april 1572 is wel hun meest be-
kende wapenfeit. Maar zeker ook 
in het Waddengebied en op de 
Zuiderzee waren zij zeer actief. 
De lezing richt zich vooral op de 
watergeuzen in Hoorn en En-
khuizen, voorafgaand aan en tij-
dens de Slag op de Zuiderzee. 

Ook de rol van stadhouder en 
admiraal Bossu, die in naam van 
de Spaanse koning de watergeu-
zen moest bestrijden, komt aan 
bod.

Spreker Anne Doedens publi-
ceert over de Nederlandse ge-
schiedenis van de Nieuwe Tijd. 
Van zijn hand is het boek ‘De 
Watergeuzen. Een vergeten ge-
schiedenis’, dat hij samen met Jan 
Houter schreef.

Geboorte van Nederland 
in archieven
Het Waterlands Archief en het 
Westfries Archief beheren veel 
documenten over de periode 
rond 1572. Dat jaar wordt gezien 
als het begin van de Geboorte 
van Nederland én een keerpunt 
in de Tachtigjarige Oorlog. De 
archiefstukken vormen een be-
langrijke verzameling primaire 
bronnen. Na de lezing worden 
enkele relevante stukken uit de 
collectie van het Westfries Ar-
chief getoond en toegelicht.

De lezing op donderdag 15 sep-
tember begint om 20.00 uur in 
het Westfries Archief, Blauwe 
Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Toe-
gang is gratis. Wel graag aanmel-
den via www.wfa.nl/lezing of 
(tijdens kantooruren) 0229 - 
282500. De volgende lezing is op 
12 oktober 2022. Dan spreekt 
Merle Lammers in het Water-
lands Archief over het Rampjaar 
1672. 

Wie zijn of haar woning huurt, 
heeft de aanslag waterschapsbe-
lasting al in januari ontvangen. 
De aanslag waterschapsbelasting 
voor eigenaren is gebaseerd op de 
WOZ-waarde van het eigendom. 
Die gegevens worden sinds dit 
jaar opgehaald uit een landelijke 
database. En zoals bij elke intro-
ductie van een nieuw ICT-sys-
teem, gaat dit niet vlekkeloos. 
Daardoor ontvangt een derde 
van de eigenaren van onroerend 
goed in Hollands Noorderkwar-
tier de aanslag waterschapsbelas-
ting pas eind deze maand. 
Ook in Medemblik worden de 
aanslagen voor eigenaren van 
woningen, bedrijfspanden en 
grond eind september per post of 
in de digitale Berichtenbox be-
zorgd. 

Veel handwerk en controles
De vertraging is een gevolg van 

de verplichting om de WOZ-ge-
gevens voor het bepalen van de 
hoogte van de waterschapsbelas-
ting op te halen bij de Landelijke 
Voorziening-WOZ. Dat systeem 
en het eigen belastingsysteem 
van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier bleken 
niet goed op elkaar aan te sluiten. 
Niet alle data kwamen even mak-
kelijk door en niet alle data waren 
up-to-date. Dat betekende veel 
handwerk en controles. Inmid-
dels zijn de kinderziektes zo goed 
als opgelost. 

Aanpassing in betaling
Bij de aanslag zit een brief met 
toelichting. Wie betaalt via auto-
matische incasso kan eventueel 
kiezen voor een aanpassing in de 
betaling. Om zo volgend jaar ge-
lijktijdige afschrijvingen voor de 
aanslagen van 2022 en 2023 te 
voorkomen. 

Verlate aanslag waterschapsbelasting  

Het blijkt dat het Dijkmagaijn 
niet is opgenomen in de folder 
met het overzicht van de deelne-
mers aan de tuin en kunstroute.
Het Dijkmagazijn is wel open 
deze dag met archeologische 
vondsten en spullen uit het verle-

den en Jan Jaap Broerse met zijn 
prachtige collectie fototoestellen 
vanaf 1900.
U bent zaterdag 10 september 
van harte welkom  in het Dijkma-
gazijn, Dijkweg 319a, 
St. Oud Andijk

Dijkmagazijn open tijdens 
Kunst en Tuinroute 10 september

Lezing Watergeuzen op de Zuiderzee

Portret van watergeus Willem 
van der Marck (Nat. Archief )

Graag nodigen wij u van harte uit 
om de dankdienst voor Cees & 
Marjon Hanemaaijer op zater-
dagmiddag 10 september om 14 
uur in de Vrije Baptistengemeen-
te, locatie RSG, Boendersveld 3 te 
Enkhuizen bij te wonen.

2021 was het jaar waarin ons 
voorgangersechtpaar Cees en 
Marjon 25 jaar waren getrouwd, 
Cees 25 jaar voorganger was en 7 
jaar verbonden aan onze ge-
meente, de Vrije Baptistenge-
meente Enkhuizen. Alle drie fei-
ten om erg dankbaar voor te zijn. 
Deze heugelijke feiten wilden we 
natuurlijk niet zomaar voorbij la-
ten gaan, maar door de corona-
beperkingen hebben we een en 

ander uitgesteld naar dit jaar. De 
afgelopen maanden heeft Cees 
een sabbatical gehad, die hij heeft 
gebruikt voor studie, bezinning, 
familiebezoek en rust. Deze 
“vrije” periode willen we graag 
afsluiten met een dankdienst en 
receptie.

Na afloop van deze dienst kunt 
Cees en Marjon feliciteren onder 
het genot van een hapje en 
drankje.
In verband met de catering vra-
gen wij u zich op te geven via 
info@baptistenenkhuizen.nl

Tot de 10e!
Vrije Baptistengemeente 
Enkhuizen

Dankdienst Cees & Marjon Hanemaaijer
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ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

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.

Medemblik doet weer mee aan 
de jaarlijkse Open Monumen-
tendag op zaterdag 10 septem-
ber. Het thema van deze editie 
is ‘Duurzaamheid’. Van 11.00 
tot 17.00 uur kunt u een kijkje 
nemen achter de voordeur bij 
meer dan 40 monumenten in 
de gemeente. Boerderijen, ker-
ken, stations, molens, musea en 
nog veel meer! Toegang en acti-
viteiten zijn gratis.

‘Duurzaam duurt het langst’ is de 
slogan van deze Open Monu-
mentendag en is zeker van toe-
passing op de te bezichtigen mo-
numenten. Vaak zijn deze monu-
menten veel ouder dan wijzelf 
zijn. Zij hebben hun duurzaam-
heid al bewezen. Wethouder Je-
roen Broeders (Archeologie, erf-
goed en monumenten) nodigt ie-
dereen uit om de monumenten in 
de gemeente te bewonderen. 
‘Deze dag biedt je iedere keer 
weer de kans om, als toerist in 
eigen land, allerlei prachtige mo-
numenten te bezoeken. Gebou-
wen waar je misschien al tiental-
len jaren dagelijks langskomt, 
maar waar je nog nooit bent ge-
weest’.

Open Monumentenkrant
Pak de fiets, de auto of laat u, gra-
tis in de stad Medemblik, duur-
zaam verplaatsen door Citytours. 
U bent van harte welkom in veel 

monumenten, van het Hoeden-
museum ‘Zet ’m op’ in Andijk tot 
museumboerderij ‘Welgelegen’ 
in Wognum. Vergeet vooral niet 
te genieten van de verschillende 
activiteiten, doe bijvoorbeeld 
mee aan een rondleiding in de 
Bonifaciuskerk of op de stations 
van Medemblik en Twisk of be-
zoek de tentoonstelling fototoe-
stellen in het Poldermuseum van 
Andijk. 

Neem zaterdag 10 september de 
Open Monumentenkrant mee en 
stippel uw eigen route uit. De 
krant met het complete program-
ma ontvangt u met de Medem-
blikker op 1 september. Online 
de route bekijken? Ga naar www.
openmonumentendag.nl/comi-
te/Medemblik.

Mogelijk gemaakt
Open Monumentendag Medem-
blik wordt georganiseerd door 
het Comité Open Monumenten-
dag Medemblik (enthousiaste 
vrijwilligers van historische ver-
enigingen). Deze dag wordt ook 
mogelijk gemaakt door de mede-
werking van trotse eigenaren/be-
woners en gebruikers van de 
monumenten in de gemeente 
Medemblik. 

U bent van harte welkom op za-
terdag 10 september 2022, 11.00 
– 17.00 uur.De molen van Wervershoof. Foto: Astrid Struving

Kom ook langs op de Open Monumentendag
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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

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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

Johannes Poststraat 40, 1624 CD Hoorn 
06 373 1414 8 • www.LNChuidverbetering.nl

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• 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
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kun-
nen wij iets voor elkaar betekenen! 
Neem eens een kijkje op www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl voor onze 

actuele openstaande vacatures! 

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

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

Andijkertjes

 
Wist u dat...

... op zaterdag 10 september 

ook het Dijkmagazijn 

(Dijkweg 119a),  met mooie 

exposities meedoet aan de 

Kunst en Tuinroute?

... VvNu op West net als veel 

andere verenigingen graag uw 

stem ontvangen bij de 

RaboClubSupport?

... er in Andijk al meerdere 

boodschappenkastjes langs de 

weg staan?

... deze initiatieven veelvuldig 

worden gebruikt?

... we samen de wereld een 

beetje mooier kunnen maken?

... Jax Hoogendoorn morgen 

5 jaar wordt?

... je op zondag 18 september 

in zwembad de Weid mee kunt 

doen aan ‘Snel naar de bel’?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

Wat stond het huis daar verve-
lend op de rand van de sloot, 
net nu daar een nieuwe weg 

moest komen.
De boerderij rechts van het 
huis, in de volksmond “het 

Gladpannenhuis”, staat nog op 
de hoek van de Dijkweg en de 
Hoekweg. Goede raad is duur, 

dus worden de muren ge-
sloopt, de pannen er af, en 
het huis verplaatst naar de 

Hoekweg. Tegenwoordig Hoek-
weg 7. 

Uit de collectie 
van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
Op zaterdag 10 september houdt 
Hobby Greet voor de laatste maal 
verkoopdag van materialen voor 
kaarten maken. Om zoveel mo-
gelijk artikelen kwijt te raken zijn 
er hele mooie aanbiedingen. 

Snij-embossing mallen, embos-
singfolders, paperpacks,voor hal-
ve prijs, elk 3e artikel voor 2 euro. 
Knipvellen, stickers, hobbydots 
stickers, A4 karton  7 voor 1  

euro.U kunt uw kaartenkarton 
A6 formaat en vierkant mooi 
aanvullen voor 1 euro per pakje. 
Vierkante enveloppen voor 0,75 
per pakje. De laatste stansvellen, 
Dotspakketjes, Stitchpakketjes 
voor kleine prijsjes. Dus kom za-
terdag 10 september tussen 10 en 
16 uur naar de Bibliotheekzaal 
van Dorpshuis  centrum. Dat kan 
mooi tussendoor als u de Kunst- 
en Tuinen route fietst.

Enkele weken geleden had ik een 
stukje geschreven, waarin ik ver-
telde dat ik de geboortedatums 
van mijn kinderen uit de bijbel 
haal. Mijn vrouw is zwanger van 
de derde, en is 4 november uitge-
rekend. Toch wist ik door bijbel 
lezen dat ze op 12 augustus gebo-
ren zou worden, 12 weken te 
vroeg. Ik was hier zo van over-
tuigd dat ik hier wel een kranten-
artikel aan durfde te wijden. Ik 
wilde hiermee laten zien hoe le-
vend het geloof is! Geloven is 
geen traditie waarbij we 1 keer in 
de week naar de kerk gaan, bid-
den voor het eten en er een leuke 
sociale kring aan over houden. 
Geloven is bidden en antwoor-
den krijgen, bijbel lezen en ont-

dekken en leren te doen wat daar 
in staat. God zien werken!

Toch ging 12 augustus stilletjes 
voorbij, en er gebeurde niks. 
Waarom gebeurt er niks? Had ik 
het verkeerd? Boos en teleurge-
steld richt je je op God, en je 
vraagt om antwoorden. Je bid, en 
krijgt exodus 4, en begint te le-
zen. Ook het derde teken zal ik je 
geven. Je denkt erover na, en nu 
lijkt alles op zijn plek te vallen. 
Het gaat niet om mij, maar om 
Jezus. En ik geloof dat God me 
nog eenmaal vraagt om hierin uit 
te stappen, en de dag van de ge-
boorte te voorzeggen. 15 septem-
ber zal ze geboren worden. 
Chris Heemsbergen

Verkoopdag hobbymaterialen

Van beweegroute en buurtmoes-
tuin, tot repaircafé en speeltuin; 
al 45 jaar ondersteunt Kern met 
Pit mensen met dromen voor 
hun buurt met gratis kennis, ad-
vies en een groot netwerk. Is het 
idee binnen een jaar uitgevoerd? 
Dan krijgen de buurtbewoners 
1000 euro voor hun initiatief én 
maken ze kans op de Gouden Pit 
ter waarde van 3000 euro. De in-
schrijving voor Kern met Pit 
2023 is nu geopend!

Sinds de start van Kern met Pit, 
45 jaar geleden, zijn al ruim 5000 
lokale buurtprojecten gestart, 
opgebloeid en verankerd in de 
maatschappij. Door deel te ne-
men kunnen bewonersgroepen 
de kennis en het landelijke net-
werk inzetten van KNHM foun-
dation. Ze krijgen gratis ‘gereed-
schap’ om aan de slag te gaan. 
Een eigen adviseur bijvoorbeeld, 
interessante workshops, de mo-
gelijkheid om je (online) netwerk 
uit te breiden of de expertise van 
ingenieursbureau Arcadis. Dat 
zorgt vaak voor een enorme 
boost: door mee te doen met 
Kern met Pit is er iemand die kan 
adviseren bij een plan van aanpak 
of een bouwtekening kan maken. 
Kern met Pit stimuleert de be-
trokkenheid van burgers door ze 
te voorzien van informatie, prak-
tische workshops en de begelei-
ding van vrijwillige adviseurs. Zo 

krijgen dromen steeds meer 
vorm en is realisatie binnen één 
jaar mogelijk.

Kern met Pit Noord-Holland
Door het hele land worden vele 
mooie projecten opgestart die een 
boost geven aan de leefomgeving. 
Zoals in Alkmaar. Daar willen in-
woners afvalproducten redden 
van de prullenbak! Ze laten waar-
devol afval, zoals koffieprut, met 
een elektrische fiets door mensen 
met afstand tot arbeidsmarkt op-
halen om er weer een mooi Alk-
maars product van te maken. De 
koffieprut komt van de lokale ho-
reca, dat brengen ze naar moes-
tuinen, volkstuinen en de pluktuin 
waar vervolgens weer heerlijke 
oesterzwammen op kunnen 
groeien. Op naar no waste! Een 
prachtig initiatief! Niet voor niets 
trofeewinnaar van Kern met Pit 
Noord-Holland 2021.

Meedoen
Heb jij ook een goed idee? Kan 
jouw buurt wel wat pit gebrui-
ken? Schrijf je in voor Kern met 
Pit 2023. Het aanmelden van 
projecten kan tot en met 31 okto-
ber via www.kernmetpit.nl. De 
verwachting is dat meer dan 200 
initiatieven zich gaan inschrijven. 
De deelnemers zijn verspreid 
over heel Nederland: Kern met 
Pit is er voor iedereen met een 
goed idee voor zijn buurt.

Heb jij een goed idee voor je buurt?
Kom in actie en schrijf je in voor Kern met Pit!

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Maartje Schuurman Jd 3.  
De boeken uit mijn kindertijd 
heb ik altijd bewaard. Voorin 
een van die boeken uit de serie 
van W.G. v.d. Hulst staat in het 
handschrift van mijn moeder de 
tekst  Sinterklaas 1947.  Dat 
betekent dat ik op 4 jarige leef-
tijd al boeken cadeau kreeg. 
Want hoewel mijn ouders alle-
bei na 7 jaar van de lagere 
school gingen en aan het werk 
moesten, vonden ze ontwikke-
ling heel belangrijk en beter dan 
door te lezen kon je die niet 
krijgen. Zo herinner ik me mijn 
moeder dat ze op zondag vaak 
zat te lezen. En onder de ven-
sterbank van onze kamer ston-
den twee planken met boeken. 

Vier keer in het jaar kwam er 
een boek uit de Spiegelserie ( 
voor christelijke lezers )  en dat 
werd met spanning begroet. 
Mijn ouders lazen ook boeken 
over religie en de meest intrige-
rende titel vond ik Verwerp de 
oudwijfse fabels van dominee 
Karst Kroon, die predikant was 
in Andijk zo omstreeks 1938 en 
mijn broer heeft gedoopt.  Om-
dat mijn vader uit Friesland 
kwam stonden er ook boeken in 
het Fries en mijn moeder had 
zich die taal ook eigen gemaakt. 
Zoveel lezende ouders had zijn 
weerslag op mijn broer At en 
mij. We lazen ’s avonds zelfs 
onder de dekens met een zak-
lantaarn en mijn moeder ver-
telde ons dat we wel gauw een 
bril nodig zouden hebben met 
al dat gelees. Maar dat had ze 
toch mooi mis.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

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

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

SEPTEMBER
Woensdag 7 september  
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag  9 september 
• KBO/SBA, leden jaarvergadering  
Zaterdag 10 september
• Kunst en tuinroute Andijk
• Verkoopdag hobbymaterialen Bibliotheekzaal 

Dorpshuis Centrum, 10 - 16 uur
Zondag 11 september
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.0 0uur
Maandag 12 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 13 september 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Lezing Jos van Diepen 

Pleegmoeder, zang en gedichten. 19.45 uur Dorpshuis
Vrijdag 16 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Ledenmiddag PCOB, presentatie mevrouw  Hanneke Boot, 

mondschilderes met haar hulphond. Dorpshuis Centrum 14.30 u
Zaterdag 17 september
• Oud papier
Zondag 18 september 
• Koppel biljarten. Aanvang 14.00 uur, Eetcafé Sels
Maandag 19 september
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 20 september 
• KVG, Cabaret, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 21 september
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Bioscoop “Cultura”. Filmavond 

met popcorn, 20.00 uur, Cultura 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Zaterdag 24 september
• “FADOpelos2” bij Cultura Plus , Aanvang 20.15uur
Zondag 25 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 26 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 30 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)

OKTOBER
Zaterdag 1 oktober
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag  2 oktober 
• R.K. kerk, woordviering Magni� cat  vieren met Maria
Maandag 3 oktober 
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 4 oktober
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 5 oktober 
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Zaterdag 8 oktober
• Excelsior - Avond van de Filmmuziek, Gerardus Majella Kerk in 

Onderdijk. Aanvang 20.00 uur
Maandag 10 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 11 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Lezing Fred Snip Boerenzakdoe-

ken. 19.45 Dorpshuis  
Vrijdag 14 t/m zondag 16 oktober 
• Kermis Andijk
Vrijdag 14 oktober
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 15 oktober
• Oud papier
Maandag 17 oktober
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 18 oktober       
• KVG, Workshop Dotten, Sarto, 19.30 uur
Woensdag 19 oktober
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Deze avond staat in het teken van 

Oud Hollandse spelletjes, 20.00 uur, Cultura
• KBO/SBA, spellen middag LSBO en Zonnebloem 
Maandag 24 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 28 oktober 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 29 oktober
• Oud papier
Zondag 30 oktober 
• Schrijverscafé met Annejet van der Zijl bij Cultura Plus
Maandag 31 oktober
• Plastic afvalbak wordt geleegd

NOVEMBER
Woensdag 2 november 
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Zaterdag 5 november
• Veiling Cultura
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 6 november
• Sarto Andijk - The New Hurricanes - 15.30 uur. Entree  € 5,-
Maandag 7 november
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 8 november 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Moedige Moeders Volendam. 

19.45 Dorpshuis    
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur

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

Op zaterdag 10 september 
wordt in Enkhuizen de lande-
lijke finale gespeeld van de 
brandweerwedstrijden 2022. 
Zes brandweerploegen uit heel 
Nederland nemen deel aan de 
wedstrijd die georganiseerd 
wordt door het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité 
(ABWC) in samenwerking met 
de brandweer van Enkhuizen 
onderdeel van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord.

Zes ploegen strijden 
om de winst
De zes ploegen zullen om de 
beurt strijden voor de eerste titel 

binnen de hoofdklasse van de 
brandweer. Er wordt getoetst op 
onderdelen die te maken hebben 
met het redden van mens en dier. 
De landelijke brandweer wed-
strijden of vaardigheidstoetsen 
zoals het ABWC ze noemt zijn bij 
uitstek waardevolle oefeningen 
om de operationele kennis en 
kunde te testen. De deelnemers 
worden objectief beoordeeld 
door vakbekwame waarnemers 
uit het hele land. Dit alles onder 
tijdsdruk, met een zo realistisch 
mogelijk scenario. Daarbij leve-
ren overige diensten als politie, 
ambulance en slachtoffers een 
natuurlijk tegenspel. Jaarlijks ne-

men er zo’n 680 ploegen deel aan 
deze wedstrijden in diverse klas-
sen.

Omdat de deelnemers nog niet 
mogen weten wat hen te wachten 
staat, moet het scenario dat bij de 
wedstrijd geoefend wordt, ge-
heim blijven totdat alle ploegen 
gespeeld hebben. Daarom vraagt 
de organisatie het publiek vooraf 
en tijdens de wedstrijd geen 
beeldmateriaal te plaatsen op so-
ciale media. Ook de exacte loca-
tie is nog geheim, maar zal ergens 
in Enkhuizen zijn. Zie je 10 sep-
tember veel brandweer bij elkaar 
in Enkhuizen? Dan kan het zijn 
dat daar de wedstrijd is!

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats 
rond 18.15 uur bij de kazerne van 
Enkhuizen. De prijzen zullen uit-
gereikt worden door burgemees-
ter Eduard van Zuijlen.

Het brandweervak van 
dichtbij bekijken
Wil je die dag komen kijken en 
het brandweervak van dichtbij 
bekijken? Dan kun je komen naar 
de kazerne van Enkhuizen of 
Stede Broec. 
Op beide kazernes zullen brand-
weervrijwilligers aanwezig zijn 
die je vertellen waar de wedstrijd 
plaatsvindt.

Mitra Bouman
T (0228) 44 60 00
M  06-22 55 12 35

Mitra Bouman
Raadhuisplein 7
1616AV Hoogkarspel 
(Winkelcentrum Reigerspassage)

mitraboumanhoogkarspel

mitrabouman

Mitra BoumanMitra Bouman

wist u dat u 
voor € 24,95 bij 

ons al een doos 
wijn heeft ?
uw bestelling van 
tenminste 15 euro 

kan gratis bezorgd 
worden in andijk

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

Vrije Baptistengemeente Enkhuizen

Dankdienst
Cees & Marjon Hanemaaijer
Zaterdag 10 september

Aanvang 14.00 uur
RSG, Boendersveld 3 in Enkhuizen

U bent van harte welkom bij de dankdienst en receptie, die na afloop gehouden wordt.
Bent u van plan om te komen? Graag even opgeven via info@baptistenenkhuizen.nl

De landelijke finale vindt plaats in Enkhuizen. Foto aangeleverd

Zaterdag 10 september: 
brandweerwedstrijden in Enkhuizen
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Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 22 september 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 de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894

HETKEETJE.NL
Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie
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Boerenlandwinkel
In de Boerenlandwinkel vindt u verse 

producten die rechtstreeks van het land komen 
en producten die ambachtelijk bereid zijn. 

U kunt bij ons ook terecht voor cadeaus, 
een heerlijke lunch en meer. 

Kom eens langs!

Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes          Kinderfeestjes          Kinderfeestjes     Educatie
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U kunt bij ons ook terecht voor cadeaus, 
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Kom gezellig

langs voor een kop 

koffie met gebak

of lunch!

Kom gezelligKom gezellig

Er zijn niet veel mensen in Andijk die 
Frans Laan niet gekend hebben. Wat 
heeft hij veel voor de Andijker ge-
meenschap betekend. Frans verloor 
al heel jong, hij was 11 jaar, zijn va-
der door een ongeluk met de schuit. 
Een groot gezin, tuinderij, hoe moest 
het verder. Frans kreeg op 15-jarige 
leeftijd al de verantwoording voor 
het bedrijf, samen met zijn jongere 
broers. In deze tijd onvoorstelbaar, 
maar Frans deed het wel. Het zich 
inzetten zat er al jong is en is er al-
tijd in gebleven. Later heeft hij zich 
samen met zijn vrouw Alie voor zijn 
eigen tuinbouwbedrijf met hart en 
ziel ingezet. Zijn gezin was zijn trots. 
Ook was Frans heel muzikaal. Met 
zijn sterke stem heeft hij ontelbaar 
vaak in koren meegezongen. Van het 
koor van de RK kerk was Frans 57 jaar 
lid. Ook heeft hij veel jaren de taak 
van voorzitter op zich genomen. Hij 
bleek altijd bereid mee te denken om 
samen tot een oplossing te komen als 
er moeilijkheden waren. Meerdere 
koren en de fanfare waren blij met 
zijn inbreng en inzet!

Als bestuur van de Stichting Oud An-
dijk hebben we met heel veel plezier 
en dankbaarheid meer dan 35 jaar 
met Frans opbouwend en positief mo-
gen samenwerken. Wat heeft hij in 
die jaren veel op zich genomen. Als 
suppoost in de weekenden bijsprin-
gen kon er ook nog wel bij. Zijn grote 

liefde voor bloemen en planten bleek 
uit het onderhoud van de tuin van het 
museum. Onder het klussen kon Frans 
prachtig zingen, zijn hond keek toe 
of het wel goed ging…Later, na beëin-
diging van het bedrijf, had Frans een 
flinke bloementuin, voor de verkoop 
aan huis, maar ook de bloemschik-
sters van de kerk konden altijd op 
hem rekenen. 

Vorig jaar overkwam Frans een heel 
ernstig fietsongeluk. Spanning en 
grote zorg, maar Frans herstelde 
wonderwel. Zijn conditie bleek heel 
goed te zijn door het vele fietsen. 
Langzaam kon Frans het fietsen, zin-
gen, bloementuin en alles weer op-
pakken. 

Enkele maanden geleden bleek ineens 
dat Frans een hersentumor had, zo 
ernstig dat behandeling en herstel 
niet meer mogelijk was. Met veel ver-
driet moest zijn gezin en iedereen 
hem loslaten. Op donderdag 25 au-
gustus is Frans overleden. Een groot 
verdriet en verlies, vooral voor Alie, 
kinderen en kleinkinderen. Wij wen-
sen hen en allen die hem dierbaar 
waren heel veel sterkte!

Op zijn overlijdenskaart stond: zing, 
vecht, huil, bid, lach, werk en be-
wonder… Frans heeft het allemaal 
meegemaakt!

Stichting Oud Andijk

Frans Laan 1946-2022

De Vrouwen van Nu Andijk-West vieren 
dit jaar hun 85 jarig bestaan. Daarom leek 
het ons leuk om met een groepje vrouwen 
uit onze afdeling aan te sluiten bij de Kunst 
en Tuinroute op 10 september a.s. Een 
aantal vrouwen hebben al eerder met de 
Kunst en Tuinroute meegedaan maar 
nooit als groep.

U kunt ons deze zaterdag vinden in de 
serre van Cultura, met een heel diverse 
expositie. Waar vroeger onze vrouwen 
uitblonken in het maken van kleding, en 
het verfraaien van het interieur in huis, 
blinken de vrouwen nu ook uit in het wer-
ken met andere materialen. Naast bor-
duurwerk, quilts en kleding, nu ook foto-
grafie, klei, krijt, verf, papiermaché en 
noem maar op. Het nuttige handwerken is 
meer het creatieve handwerken geworden.

Leuk om even het dorp in te gaan en te 
kijken bij de exposanten die in het hele 
dorp te vinden zijn. Stopt u ook even?

Creatief handwerken. Foto aangeleverd

Kunst en Tuinroute 10 jaar
Vrouwen van Nu Andijk-West 85 jaar!

Op 16, 17, 23 en 24 september vindt de 
Doortrappen Beweegkaravaan plaats in 
West-Friesland. Een evenement voor seni-
oren, uiteraard gericht op sport en bewe-
gen en met een belangrijk aandeel voor de 
activiteit fietsen.  Op genoemde data orga-
niseert Team Sportservice fietstochten 
door één of meerdere West-Friese 
gemeente(n). 

Fietstocht
Vanaf een vaste startlocatie, die iedere dag 
wisselt, kunnen deelnemers kiezen voor 
een lange (ca. 25 km) en korte (ca. 10 km) 
route. De dag start met een warming up 
met fietsfitoefeningen, waardoor iedereen 
opgewarmd aan de fietstocht begint. On-
derweg komen de fietsers medewerkers 
van de campagne ‘Spiegeltje, spiegeltje’ 
tegen. Zij gaan met fietsers in gesprek over 
fietsveiligheid én laten de voordelen van 
een fietsspiegel zien en ervaren. Zij stellen 
gratis fietsspiegels beschikbaar, als dank 
voor een gesprek. Hiervoor geldt: op=op

Gezellige start- en finishlocatie
De start- en finishlocatie is bij een buurt-
huis of sportlocatie, waar gedurende de 
dag van alles te doen is. Ouderen kunnen 
deelnemen aan een fit & vitaaltest en/of in 
gesprek met de buurtsportcoach voor een 
beweegadvies en informatie over het lo-
kale sportaanbod. Op fietsgebied is er ook 
voldoende aanbod: ouderen kunnen een 
fietsparcours afleggen, deelnemen aan een 
fietsquiz en een fietscheck laten uitvoeren. 
Wilt u niet deelnemen aan de fietstocht, 
maar heeft u wel interesse in alle activi-
teiten die op de startlocatie plaatsvin-
den? U bent van harte welkom! 

Doortrappen: in gesprek over fietsen 
en fietsveiligheid

Veiliger fietsen tot je honderdste. Dat is 
het voornaamste doel van Doortrappen. 
Een programma voor ouderen waarin ze 
leren over, bewuster worden van en (nog 
meer) plezier beleven aan fietsen. Team 
Sportservice voert dit programma uit voor 
de West-Friese gemeenten. We gaan tij-
dens de Doortrappen Beweegkaravaan 
graag met de fietsers in gesprek om te kij-
ken hoe we dit samen voor elkaar kunnen 
krijgen. Ook fietsers die onzeker op de 
fiets zitten of juist uit onzekerheid niet 
meer fietsen spreken wij graag!

Programma
De Doortrappen Beweegkaravaan is iedere 
dag van 09.30 – 13.00 uur. Starten met de 
fietstocht kan tussen 09.30 en 11.00 uur. 
Vrij 17 sept: Startlocatie Dorpshuis ’t 
Centrum – Sportlaan 1, Andijk, route 
door gemeente Medemblik

Za 18 sept: Startlocatie Sportpark Drie-
ban – Koggeweg 45, Hem, route door ge-
meenten Drechterland en Hoorn

Vr 23 sept: Startlocatie Sporthal De 
Drecht – Boendersveld 1, Enkhuizen, 
route door gemeenten Enkhuizen en Stede 
Broec 

Za 24 sept: Startlocatie De Brink, Dorps-
straat 155, Obdam, route door gemeenten 
Koggenland en Opmeer

Meer informatie en vragen
Deelnemers betalen 2,50 per persoon, 
contant te voldoen op de dag zelf. Deelna-
me is op basis van eigen risico. Kijk voor 
meer informatie over het volledige pro-
gramma op de website. Voor vragen kunt u 
contact opnemen via westfriesland@
teamsportservice.nl of 0229 – 28 77 00.

Doortrappen Beweegkaravaan 
West-Friesland; Bent u er ook bij?
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