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Vrijdag 14 tot en met zondag 16 
oktober is het weer zover, Kermis 
Andijk. Het belooft een fantasti-
sche kermis te worden. Het ker-
miscomité Andijk heeft zijn best 
gedaan met een uitgebreid pro-
gramma te komen, waar oud 
vertrouwd, nieuw en spannend 
elkaar afwisselen. Waar plezier 
voor jong en oud goed samen 
gaan en iedereen aan mee kan 
doen of vanaf de kant kan aan-
moedigen.
Welke dagen gaan we jou zien? 
We hopen alle dagen!

Vrijdag de aftrap
We trappen af met een vrij-mi-
bo.  Kom gezellig even bijkletsen 
met een drankje, als de kinderen 
de kermis over gaan. Er is een 
grote tent klaargezet zodat er 
ruimte genoeg is voor iedereen. 
Na zo’n lange tijd zijn we toe aan 
een gezellig feestje! Jullie zijn al-
lemaal van harte welkom. ’s 
Avonds staat er een Amsterdam-
se avond op het programma in-
clusief een live optreden van een 
gezellige Nederlandse zanger. Dit 
belooft echt spectaculair te wor-

den. Heerlijk meezingen met de 
Nederlandse klassiekers en volop 
gezelligheid met oude vrienden, 
de buren en natuurlijk tijd om 
nieuwe vrienden te maken.

Zaterdag kidsdag
Zaterdag staat in het teken van de 
kinderen. Natuurlijk zijn de at-
tracties open en kun je botsen, 
rondzwaaien, prijzen grijpen en 
genieten van een oliebol of iets 

anders zoets. De beentjes kunnen 
van de vloer tijdens de kinder-
disco en de kinderen kunnen zich 
laten schminken. Ook is er de 
mogelijkheid je haar mooi te la-
ten maken.  ‘s Avonds kunnen de 
voetjes van de oudere jeugd van 
de vloer bij DJ Jens. Je bent nooit 
te oud voor een dansje! 

Hilarische zondag
Zondag starten we met een in-

middels traditioneel gebeuren: 
het kermisontbijt. U dient zich 
vooraf op te geven bij Nico of 
Marjan. Aansluitend is er een 
zeepkistenrace voordat de kermis 
open gaat. Ouder en kind racen 
tussen de attracties door. U kunt 
zich hiervoor nu al aanmelden 
via kermiscomiteandijk@gmail.
com , maar tijdens de kermis zelf 
kan het ook nog bij het kermisco-
mité. 

Meedoen en kijken
Zoals gezegd: een vol programma 
met bekende en nieuwe activitei-
ten, met spellen en muziek, met 
plezier voor de kijkers langs de 
kant en de deelnemers. Het ker-
miscomité heeft er onwijs veel 
zin in en zegt: laat de kermis 
maar beginnen!!

Het kermiscomité is klaar voor de komende kermis. Foto aangeleverd

Kermis Andijk, dat wil je niet missen!

Vorig jaar was het alleen Noëlle 
Kistemaker, die met Westfries-
land SEW Europa introk voor de 
Europacup. Dit jaar zijn het ge-
woon drie Andijkers die naar 
Lund (Zweden) afreizen, om een 
Europacup wedstrijd te spelen. 

Terug bij SEW
Eva Jansma is weer terug op haar 
oude honk, na twee jaar VOC 
Amsterdam. Zij werd in juni ge-
vraagd  door de nieuwe trainer 
van Westfriesland SEW om weer 
bij SEW te komen spelen. Haar 
antwoord was een volmondig Ja.  
Dus speelt ze haar thuis wedstrij-
den weer in de Bloesem in Wog-
num. 

Talent bij SEW
Femke heeft door haar inzet en 
fanatisme -elke training en wed-
strijd weer- haar plekje weten te 
veroveren in dames 1 van SEW. 
Noëlle is al een paar jaar vaste 
kracht bij dames 1 van SEW, met 
haar linker arm is zij voor veel 
tegenstanders een plaag.

Live(stream)
De meiden mogen op 8 oktober 

om 14.00 uur gaan strijden. Wel-
licht is er een livestream, dan 
kunt u de wedstrijd op uw eigen 
tv volgen. Houd hiervoor de web-
site van Westfriesland SEW ds 1 
in de gaten. Mocht u de meiden 
willen aanmoedigen op hun 
avontuur door Europa, ze spelen 
de return op zaterdag 15 oktober 
in de Bloesem spelen. Deze wed-
strijd is om 19.00 uur, ook hier-
voor kunt u de website in de ga-
ten houden. 

Sponsoren bedankt
De droom van de meiden wordt 
mede mogelijk gemaakt door hun 
persoonlijke sponsoren. Voor 
Femke: De Jong Lelies, v.d. Grui-
ter Zeilmakerij, Verhoef Lasbe-
drijf en Welnesscentrum de Dars. 
Voor Eva: IT Solutions, De Jong 
Lelies en Welnesscentrum de 
Dars. Voor Noëlle: Zwaan trans-
port Wognum, Profijtauto, Pop-
Vriend Seeds/KWS en Kistema-
ker transport. 

A.s. zaterdag, 8 oktober, kunt u 
dit gaan beleven in de Gerardus 
Majellakerk in Onderdijk door 
Excelsior.
Een kerk met een schitterende 
akoestiek, uitermate geschikt 
voor een concert zoals dit. Uiter-
aard worden de filmbeelden ook 
nu weer getoond op een groot 
bioscoopscherm.
Bekende en minder bekende 
stukken passeren de revue deze 
avond. Wat denkt u van ‘’Chari-
ots of Fire’, ‘Back to the Future’, 
‘The Ludlows’ uit Legends of the 
Fall of ‘Kung Fu Panda’. Maar ook 

‘Bella Ciao’ bekend van de Net-
flixserie La Casa de Papel en 
muziek uit de film ‘Forrest 
Gump’.
U kunt kaarten bestellen via de 
website www.excelsior-andijk.nl.
Ook bij de entree van de kerk zijn 
die avond kaarten verkrijgbaar. 
Wilt u lekker zacht zitten, neem 
dan een kussentje mee.
De kerk is vanaf 19.30 uur open, 
het concert begint om 20.00 uur. 
Kaarten kosten € 10,- p/st. Na 
afloop kunt u nog gezellig napra-
ten in café De Welkomst aan de 
overkant van de kerk.

Eva, Noëlle en Femke, nu samen bij SEW. Foto aangeleverd

Drie handballende Andijkers in actie

Een eerder concert van Excelsior. Foto aangeleverd

Een concert voor de prijs 
van een bioscoopkaartje

Gevonden:  In het water bij de steiger van “Koppie Onder” 
  is een loopfietsje gevonden.
 
  De eigenaar kan zich melden bij de fam. Zwagerman Dijkweg 115.
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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 9 oktober: geen viering.

U bent welkom in de regioparo-

chies.

Zondag 16 oktober 10.00 uur:

Eucharistieviering door pastor J. 

v. Dril met Gemengd koor.

Welkom in de viering. 

*Overleden: Catharina Dekker-

van der Gulik.

*Zondag was er een mooie Maria-

viering, verzorgd door de werk-

groep bezinningsvieringen. 

Dank daarvoor. 

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 9 oktober
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur D. Hellinga te Urk

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: Jan Schraal

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, Aansluitend gemeentevergadering

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

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

10.00 uur  Geen viering in Andijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Johan de Boer

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

Stichting Oud-Andijk houdt een expositie 
keramiek door Bets de Vries-Dekker, 

zaterdag 15 oktober van 11.00 tot 16.00 uur. 

Vrij entree in het Dijkmagazijn, Dijkweg 319A Andijk.

Bets Dekker laat creatieve werk zien wat zij zoal in de 
afgelopen 25 jaar heeft gemaakt en waarin zij ook cursus-
sen geeft. Er is keramiek, klei bewerkingen, pottendraai-
en enz. Bets is zelf aanwezig om verdere uitleg te geven. 

Ook de fototoestellen van soms wel 100 jaar oud van 
Jan Jaap Broerse zijn deze dag nog te bewonderen. 

Van harte welkom in het Dijkmagazijn!

Op basis van de kadernota 
heeft het college de program-
mabegroting 2023 en meerja-
renraming 2024-2026 opge-
steld en aangeboden ter vast-
stelling aan de gemeenteraad. 
Na de forse bezuinigingsslag in 
2022 krijgt Medemblik weer 
wat meer geld te besteden. Dit 
is noodzakelijk om investerin-
gen te doen, waarmee de ge-
meente haar wettelijke taken 
goed kan uitvoeren en daarmee 
haar dienstverlening op orde 
krijgt voor haar inwoners. 

De gemeente Medemblik heeft 
een goede stap vooruit gezet op 
weg naar een financieel gezonde 
gemeente. De begroting voor 
2023 sluit met een positief resul-
taat, net als 2024 en 2025. Dit 
positieve resultaat komt voort uit 
een aantal redenen en keuzes. 
Meevaller is dat de regering deze 
bestuursperiode extra geld heeft 
gereserveerd voor gemeenten. 
Daarnaast is er voor gekozen om 
een impuls middels een belas-
tingverhoging in 2023 door te 
voeren. Dit is noodzakelijk om de 
ambtelijke organisatie en de in-
formatieveiligheid te versterken 
met als doel een goede dienstver-
lening aan onze inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke sa-
menwerkingspartners.  

Investeren waar het kan in 2023
Er moet ook geïnvesteerd wor-
den in zaken die impact hebben 
op onze inwoners, zoals het ver-
nieuwbouwen van drie scholen in 
de kern Medemblik, in preventie 
binnen ons sociaal domein, het 
versterken van onze handhaving 
en in het verbeteren van onze di-
gitale dienstverlening. Voor 2026 
en verder liggen er nog financiële 

uitdagingen waar het college mee 
aan de slag gaat. 

Arbeidsmarkt
In een krappe arbeidsmarkt bete-
kent dat het werven van profes-
sionals een grote uitdaging is ge-
worden en niet meer lukt zonder 
grote investeringen. Voor bij-
voorbeeld de geplande wegen-
overdracht van het Hoogheem-
raadschap naar de gemeente en 
versterking van toezicht en hand-
having is het wel noodzakelijk dat 
wij hierin slagen. 

Stap vooruit
Verantwoordelijk wethouder Fi-
nanciën Harry Nederpelt. “Vorig 
jaar hebben we als gemeente Me-
demblik hele ingrijpende maatre-
gelen moeten nemen. Dat we de 
komende jaren tot meer financi-
ele middelen beschikken, bete-
kent niet dat we weer volop kun-
nen uitgeven. We hebben nog 
steeds een inhaalslag te maken en 
dat betekent zorgvuldig afwegen 
en enkel structureel investeren 
als daar ook structureel middelen 
voor beschikbaar zijn. Voor de 
langere termijn heeft het college 
zorgvuldig afgewogen keuzes ge-
maakt en zijn wij weer op weg 
naar een financieel gezonde ge-
meente.”

Vervolgproces
De begroting is op 20 september 
vastgesteld door het college en 
wordt behandeld in de commis-
sie van 20 oktober. Tijdens de 
commissie krijgen inwoners de 
gelegenheid in te spreken over de 
begroting. Besluitvorming volgt 
in de raadsvergadering op 10 no-
vember. De stukken zijn in te zien 
op https://medemblik.begro-
ting-2023.nl

Medemblik komt op adem: Begroting 
2023 sluit met positief resultaat

Zaterdag 8 oktober organiseert 
Sursum Corda een play-in. Muzi-
kanten van verschillende vereni-
gingen komen bij elkaar om ge-
zellig samen te zijn en muziek te 
maken. De hele dag zullen we 
oefenen op een aantal muziek-

stukken. Aan het einde van de 
middag laten we door middel van 
een klein concert horen waar we 
deze dag op geoefend hebben. 
Het concert start om 16.30 uur in 
Dorpshuis Centrum en is vrij 
toegankelijk. We zien u graag!

Play-in concert Sursum

Welkom op de play-n van Sursum Corda. Foto aangeleverd
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DE BIBLIOTHEEK VAN DEMENTIE
Ik vergelijk in mijn hoofd dementie weleens met een bibliotheek. 
Telkens verdwijnt er een boek, eerst alleen een hoofdstuk, dan de 
dunne boeken, dan de dikke boeken. Het verschil is dat bij de bieb de 
boeken weer terugkomen en bij deze ziekte niet. De lege plekken 
vullen zich met eiwitten. Er zijn veel boeken over dementie, ik weet 
niet meer of ik de tekst hiervoor nu heb gelezen in een van die boe-
ken of dat iemand het op deze manier beschreef, maar ik vond de 
beschrijving treffend. Hopelijk word ik nooit zelf geconfronteerd 
met deze ziekte, maar het zal je maar wel overkomen. Vaak is het in 
een beginstadium dan nog wel mogelijk om te beschrijven wie de 
regie heeft over je vermogen en over medische zaken, maar het is 
prettiger indien dit in een eerder stadium vastgelegd, als er geen 
twijfels zijn over iemands mate van wilsbekwaamheid.

Levenstestament
Steeds meer mensen maken een levenstestament, omdat zij duidelijk 
vast willen leggen wie voor hen op medisch en vermogensrechtelijk 
gebied zaken mag regelen. Denk bijvoorbeeld aan uw huis en de 
bankzaken. Voor ondernemers kan ook een zakelijke volmacht van 
belang zijn. Wie doet bijvoorbeeld de betalingen als u dat (tijdelijk) 
niet kan. Door een levenstestament op te 
stellen, kunt u voorkomen dat zaken via 
de rechtbank geregeld moeten worden en 
houdt u zelf de regie. 

Mantel&Voors Notarissen en Mediators 
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264 

Wilt u deze maand nog gebruik maken 
van de gratis testamentcheck neem 
dan contact op met ons kantoor.

Bart Huisman

Samenwerken

In de column van eind au-
gustus haalde collega Martijn 
Droog het al aan, we zitten 

met 28 collega’s in 8 partijen. 
Daar zullen we de komende 

4 jaar mee moeten samenwer-
ken. Of beter gezegd, daar 
mogen we komende 4 jaar 

mee samenwerken. Ook al is 
er, helaas, weer een oppositie-
coalitie (wij hadden liever een 
raadsbreed akkoord gezien). 
Toch hoop ik dat we op veel 
onderwerpen als raad wat 
dichter naar elkaar kunnen 
groeien. Gelukkig zie ik ook 
met deze kersverse coalitie 
dat partijen op de inhoud 

met elkaar samenwerken en 
gewoon verschillend durven 
te stemmen, en zo hoort dat 

ook.

Maar ook met ambtenaren 
en wethouders moeten we 

samenwerken, en dat schort 
er nog wel eens aan. Vragen 

voor de bühne, maar ook 
eindeloze reeksen vragen 
(soms ook van mij) omdat 

“het systeem nou eenmaal zo 
werkt” dat we in verschil-
lende rondes verschillende 

vragen mogen stellen. Als je 
dan een paar keer merkt dat 
je geen goede uitleg krijgt in 
de antwoorden zorgt dat er 
voor dat je de volgende keer 
nog specifieker wordt, want 
je kunt niet eindeloos vragen 
heen en weer sturen in ons 
huidige systeem. Maar dat 
systeem zijn wij samen, dat 

systeem ligt niet vast. 

Al een tijdje geleden heb-
ben wij besloten dat als er 

een moeilijker onderwerp is, 
dat we dan een informatie 

bijeenkomst krijgen waarbij 
je je technische vragen direct 
kunt stellen, en dus ook kunt 
doorvragen, om een onder-

werp te doorgronden. In juli 
en afgelopen maandag had-

den wij informatiebijeenkom-
sten over de verbeteringen 
die worden doorgevoerd op 
het sociaal domein. Wat een 
verademing om gewoon met 
ambtenaren én maandag ook 
met de kersverse wethouder, 

te kunnen praten over de 
oplossingen wat aan gewerkt 
wordt. Zorgen delen, onze 

controlerende taak uitvoeren 
hoe het gaat, maar wel in 

samenwerking om het samen 
beter te maken.

Finale zestal Dames 2021-
2022. Een zestal-wedstrijd wordt 
gespeeld met 3 clubs.  Ingedeeld 
in 3 poules. En dan gaat het om 
de matchpunten 4-2-0.

Na de voorrondes stonden wij na 
de 3e wedstrijd bovenaan, dus in 
de finale. Samen met de clubs uit 
de andere 2 poules De Opklap uit
Wieringerwaard en D.V.O.M. uit 
Zuid-Scharwoude.

Na een rommelige winter/voor-
jaar is dan eindelijk 28 september 
de finale gespeeld. We moesten 
spelen in Nieuwe Niedorp in de 
Prins Maurits.

Voor ons alle 3 een neutrale baan.  
Na 5 klappen stonden Wieringer-

waard en Andijk gelijk op 25 
matchpunten.

De eerste 2 klappen voor alle drie 
heel slecht. Maar uiteindelijk 
heeft Aafke Bankert voor de zege 
van onze club gezorgd. Tot op de 
laatste klap dus heel spannend. 
De stand uiteindelijk Andijk 29 
pnt., Wieringerwaard 25 pnt. en 
Zd.-Scharwoude 18 pnt. We wer-
den verrast met bloemen, een 
doos bonbons (voor alle speel-
sters) en een geldbedrag voor de 
clubkas. Al met al een geslaagde 
en gezellige avond.

Als u wat meer wil weten over 
kolven kom eens langs op dins-
dagavond bij de dames en woens-
dag bij de heren.

Kolfnieuws dames

Het winnende zestal. Foto aangeleverd

In de aankomende herfstvakantie 
organiseert het jongerenwerk 
Medemblik de hele week activi-
teiten voor kinderen en tieners. 
We hebben o.a. een rollerdisco, 
lasermaze en lasergamen, diverse 
halloween activiteiten en FIFA22 
& Skillgames. Voor meer infor-
matie stuur je een mailtje naar 
activiteiten@medemblik.nl en 

dan krijg je van ons het volledige 
programma toe gestuurd. Het 
programmaoverzicht is ook te 
zien onze FB, Insta en op de web-
site van de gemeente Medemblik. 
Alle activiteiten worden gratis 
aangeboden, maar je moet je wel 
inschrijven! Dit kan via activitei-
ten@medemblik.nl en wees snel 
want vol=vol!

Activiteitenweek herfstvakantie!

Langs de weg... 
in en om Andijk

Vlak voor dierendag werden in Andijk deze 11 Aussiedoodle pups 
geboren. Alle pups krijgen een gedragstest om te kijken of ze later als 

hulphond kunnen functioneren. Moeder en pups maken het goed. 
Foto aangeleverd

De mannen van KWS hebben de Hoekweg voorzien van een nieuwe 
laag asfalt. De stratenmakers hebben nog werk aan de strook die aan 
de bovenkant komt. Nu maar hopen dat die bomen het overleven. De 

operatie duurt t/m 7 oktober. Foto’s: PL/De Andijker

Een prachtig plaatje bij de haven. Foto Annette Smit
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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
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Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

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.

Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

Voor wie het nu nog niet doet gaat het 
ongetwijfeld even wennen zijn. Met een 
helm op je e-bike. Maar dat wennen is 
het meer dan waard. Want wist je bij-
voorbeeld dat het dragen van een fiets-
helm de kans op ernstig letsel of overlij-
den aanzienlijk verminderd? 

Als iedereen een fietshelm draagt zijn 
er naar schatting zo’n 2500 à 2600 ern-
stige verkeergewonden minder zijn? 
Met een helm op de e-bike, dat spreekt 
voor zich! Ga voor een aanschaf van een 
fietshelm naar de fietsenwinkel bij jou 
in de buurt.

Veilig verkeer Nederland, 
afdeling Andijk

Met een 
helm op de 

e-bike?
Voor een gezonde groei moeten kinderen veel groen-
ten eten en Museum Sow to Grow in Enkhuizen draagt 
hier op een actieve manier haar steentje aan bij.

In het kader van de Kinderboekenweek, met als thema 
Gi-Ga-Groen, organiseert Sow to Grow op woensdag 
12 oktober in het museum een workshop voor kinde-
ren in de leeftijd van 10 t/m 14 jaar. Onder leiding van 
de zeer ervaren Vanessa Hakof gaan de kinderen zelf 
een spinazie omelet voorbereiden, bakken en samen 
opeten. Hoe leuk kan dat zijn.
Er zijn twee workshops om 15.00 en om 16.00 uur, 
voor elk maximaal tien kinderen. Voor alle materialen 
wordt gezorgd. De bijdrage hiervoor is €2.—per kind, 
bij de balie van museum Sow to Grow te voldoen.
Inschrijven kan via het formulier op de website www.
sowtogrow.nl of via het formulier dat bij de balie van 
het museum ligt.

Vanessa Hakof geeft regelmatig workshops op scholen 
en leert kinderen op die manier dat gezond eten ook 
super lekker kan zijn en daarbij helpt ze gezonde keu-
zes te maken.
Kinderen krijgen de gelegenheid om een kijkje te ne-
men achter de schermen van het museum want ze ko-
ken in een niet voor het publiek toegankelijke ruimte. 
Veel kinderen hebben geen idee hoe het voedsel in 
onbewerkte vorm er uit ziet. Het museum wil ze hier-
bij helpen. Groente is meer dan een product dat ge-
wassen, gesneden en verpakte in een zak in de super-
markt ligt. 

Museum Sow to Grow wil haar bezoekers meer be-
wust maken van de waarde die plantenveredeling heeft 
voor de wereldvoedselvoorziening, het welbevinden 
van de mens en de rol die Nederland hierin speelt.

Museum Sow to Grow is gevestigd aan de Wester-
straat 111 in Enkhuizen.

Kookworkshop voor kinde-
ren in Museum Sow to Grow

Het belangrijkste moment van het 
jaar voor de Brandwonden Stich-
ting is ongetwijfeld in oktober. 
Want dan is het van 9 tot en met 
15 oktober collecteweek. Bij voor-
deuren van Groningen tot Lim-
burg klinkt die week de vraag: 
‘Hebt u nog wat over voor de 
Brandwonden Stichting?’ En dan 
komt het eropaan. Want de 
Brandwonden Stichting ontvangt 
geen overheidssubsidie en is gro-
tendeels afhankelijk van de in-
komsten uit de collecte. 

In de week van 9 tot en met 15 
oktober houdt de Nederlandse 
Brandwonden Stichting de natio-
nale collecteweek. Om ons ideaal 
te kunnen verwezenlijken – 
brandwonden littekenloos gene-
zen –  zijn we afhankelijk van alle 
collectanten die zich voor de 
brandwondenslachtoffers inzet-
ten. Vandaar onze oproep ‘Geef 
om een littekenvrije toekomst’. 
Want mensen met brandwonden-
littekens zijn vaak doelwit van 
vervelende opmerkingen en leven 
in een samenleving waarin je met 
een geschonden uiterlijk jezelf 
driedubbel moet bewijzen. 

Het verhaal van Dean
Dean was nog geen 2 jaar oud toen 
hij een kom hete soep over zich 
heen kreeg. Een rollercoaster van 
emoties volgde. De ziekenhuispe-
riode was enorm zwaar voor Dean 

en de rest van het gezin. Dean was 
voor 11% verbrand, van zijn kin 
tot navel, zijn rechterarm en hand. 
De dagelijkse verbandwissels wa-
ren erg pijnlijk en ook ’s nachts 
had hij veel last van angsten. De 
inmiddels 8-jarige goedlachse 
Dean vindt zijn littekens niet erg, 
maar de nazorg voor de littekens 
blijft van wezenlijk belang. Daar-
om zet hij zich samen met zijn 
moeder Ginger tijdens de collec-
teweek extra in voor de strijd te-
gen littekens!

Over de Brandwonden Stichting 
Jaarlijks worden duizenden mensen 
in het ziekenhuis opgenomen met 
tweede- en derdegraads brandwon-
den. Ze bezorgen hen talloze opera-
ties, pijnlijke verbandwisselingen 
en littekens. En eenmaal weer thuis, 
moeten ze zich driedubbel in de 
maatschappij bewijzen. De Brand-
wonden Stichting helpt mensen 
met brandwonden. Kort na het on-
geval, maar ook later in de dage-
lijkse strijd tegen de littekens. We 
financieren wetenschappelijk on-
derzoek, ondersteunen artsen en 
verplegend personeel, zetten cam-
pagnes in om brandwonden te 
voorkomen en helpen slachtoffers 
sterker en weerbaarder te worden. 

Meer informatie over projecten van 
de organisatie, het voorkomen van 
brandwonden en voorlichtingen, 
www.brandwondenstichting.nl.  

Collecteweek Brandwonden 
Stichting: 9 t/m 15 oktober
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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...

... Hans Bakker en Marja 

Groot samen 140 jaar worden?

... over 3 dagen het grote 

filmconcert de Avond van de 

Filmmuziek van Excelsior is?

... het volgende week kermis is 

in Andijk?

... er vanavond een informatie-

avond voor Senioren over vei-

ligheid wordt georganiseerd?

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

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

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Emigranten.
In zijn romancyclus  De  Emigranten 
vertelt de Zweedse schrijver Vilhelm 
Moberg over een Zweeds boerengezin 
dat rond 1850 emigreert naar Amerika. 
Aan het eind van zijn leven ( zijn vrouw 
is overleden en zijn kinderen kennen 
geen Zweeds meer ) krijgt de boer een 
kaart van de provincie waar hij is 
geboren. En als hij alleen is, gaat hij met 
zijn vinger over de wegen waar hij in zijn 
jeugd liep en komen de gebeurtenissen 
uit die tijd weer boven. Hij is weer even 
de jonge man die daar liep. Hij ging daar 
weg en kwam nooit meer terug. In 1950 
waren er op de Idenburgschool kinderen 
die met hun ouders wegtrokken en 

vooral de naam Canada viel daar vaak. 
We namen afscheid van ze, er kwam een 
lege plaats in de klas en we beloofden 
contact te houden door elkaar te 
schrijven. Daar kwam vaak niet van, de 
emigranten kwamen in een nieuwe 
wereld terecht en wij achterblijvers 
gingen door met ons leven in Andijk. Als 
er al eens iemand terug kwam, was voor 
die emigrant Nederland klein en vol 
geworden en zo veranderd dat hij het 
niet meer herkende.  Karel Norel schreef 
er een boek over. Ook voor de mensen 
die naar een ander deel van Nederland 
verhuisden werd Andijk iets van vroeger. 
Het dorp is veranderd en andere mensen 
wonen in bekende huizen. Maar soms 
bekijk ik de plattegrond van Andijk en 
zie de vertrouwde namen van de wegen 
en denk: Dat is het land van mijn jeugd 
en ooit woonde ik daar……….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

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

Mitra Bouman
Raadhuisplein 7
1616AV Hoogkarspel 
(Winkelcentrum Reigerspassage)

mitraboumanhoogkarspel

mitrabouman

F ijne 
kermis!

wist u dat u 
voor € 24,95 bij ons 

al een doos 
wijn heeft ?

Wij bezorgen 
gratis in 
Andijk!

In het kader van de Vredesweek 
is de groep van Raad van Kerken, 
Zwaagdijk-Oost, Onderdijk, 
Wervershoof en Andijk aan de 
slag gegaan en is er een program-
ma gemaakt ondersteund door 
André Dekker verbonden aan de 
parochie van Onderdijk. In het 
kader van de Vredesweek was 
vrede het onderwerp en we had-
den besloten om geen spreker 
van buiten aan te trekken maar 
zelf aan de slag te gaan. De com-
missie van de Raad van Kerken is 
een hechte groep mensen uit de 
katholieke, gereformeerde en 
hervormde gemeenschap en de 
samenwerking gaat heel goed. 
We hebben het op woensdag 28 
september georganiseerd in de 
gezellige ruimte van de katholie-
ke kerk te Andijk west. Via de 
media is er aandacht aan besteed, 
aandacht in de kerken, en posters 
opgehangen.
We ontvingen de mensen met 
een kopje koffie of thee, koekje en 
een woord van welkom door de 
voorzitter. Als experiment werd 
het lied 437 gezongen “Vernieuw 
Gij mij, o eeuwig licht” zonder 
muzikale ondersteuning. Verras-
send hoe goed dat ging. Vervol-
gens lazen we uit Johannes waar-
bij Jezus een aantal keren zei “Ik 
wens jullie vrede” . Hier zijn we 
verder mee gegaan door te stellen 
dat vrede begint bij je zelf en heb 

je vrede met jezelf en je naaste 
omgeving. Er werd een gedicht 
voorgelezen over twee schilders 
die de opdracht kregen om een 
schilderij te maken die vrede uit-
straalden. Het winnende doek 
werd een klein boompje op een 
rots onder een waterval waar een 
vogel zijn nest had gemaakt. De 
jury vond dit echte vrede. Vervol-
gens zongen we het bijpassende 
lied nr 1261 en omdat er geen 
begeleiding was verhoogde dat de 
eenheid in de groep.

Tijdens een korte pauze was er 
wat te drinken en kreeg Ineke 
Ruiter het woord en gaf aan dat 
vrede is verbonden met de duif. 
Zij had materiaal meegenomen 
om ons aan het werk te zetten en 
door te knippen en te plakken 
was het de bedoeling om een duif 
te creëren. Vervolgens ging er 
een mandje rond waar je een 
briefje uit trok met een tekst. Zelf 
trok ik de tekst: “Bij wie kun je 
liefde, vrede en geloof vinden” 
Mijn antwoord was “dat vind je in 
je eigen leefomgeving. Als je vre-
de wilt dan vind je die. In de lief-
de, je dorp of stad, kerk, familie, 
etc. etc. Zo had eenieder zijn ei-
gen vredesduif gemaakt met ver-
schillende teksten en verhalen 
wat tot intieme verhalen over 
vrede leidde.
Anne van Zanten.

Vredesweek bijeenkomst 
van de Raad van Kerken Het is (te) lang stil geweest in ons 

schrijverscafé maar gelukkig 
gaan wij weer van start met een 
van de bekendste en meest gele-
zen non-fictieschrijvers van ons 
land te weten: Annejet van der 
Zijl. Zij debuteerde in 1998 met 
Jagtlust, en schreef bestsellers als 
Sonny Boy en De Amerikaanse 
Prinses.  Zij was in 2020 Boeken-
weekauteur en schreef het suc-
cesvolle Boekenweekgeschenk 
Leon & Juliette.

Annejet is geboren in Oterleek en  
heeft haar middelbare schooltijd 
doorgebracht in Leeuwarden. In 
eerste instantie ging zij kunstge-
schiedenis studeren maar is afge-
studeerd in massacommunicatie. 
In Londen volgde zij een master-
studie International  Journalism 
en werd redactrice bij HP/De 
Tijd. Eind 1999 nam zij ontslag 
om te werken aan de biografie 
van Annie M.G. Schmidt. Zij 
streefde naar een zo  compleet 
mogelijk levensverhaal dat ook 
spannend moest zijn. Geïnspi-
reerd op deze biografie is er een 
zevendelige televisieserie van ge-
maakt die in 2010 werd uitgezon-
den. Van het boek Sonny Boy is 
een film gemaakt en er zijn ruim 
een half miljoen exemplaren ver-
kocht. Op 4 maart 2010 promo-
veerde Annejet van der Zijl aan 
de universiteit van Amsterdam 
op een biografie van prins Bern-
hard van Lippe-Biesterveld.

Haar laatste boek, Fortuna’s kin-
deren,  met daarin verwerkt het 
succesvolle Boekenweekge-
schenk Leon & Juliette, is mis-
schien wel haar meest ambitieuze 
ooit. Dit waargebeurde verhaal 
begint bij avonturier Leon Herc-
kenrath die in 1818 zijn hart ver-
loor aan de jonge slavin Juliette 
en volgt hun oudste dochter en 
haar Hollands man tijdens hun 
avonturen in Californië ten tijde 
van de Goldrush.  

Kortom voldoende ingrediënten 
voor een boeiende middag in 
Cultura op zondag 30 oktober 
van 15.00 – 17.00 uur. Toegang 
inclusief een kopje koffie of thee 
€ 12,50. De zaal is open vanaf 
14.30 uur. Reserveren is gewenst 
op het volgende emailadres:
CulturaPlus2.0@gmail.com 
Of bellen: 0228 591376

Schrijverscafé zondag 30 oktober

Foto aangeleverd
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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.

OKTOBER
Woensdag 5 oktober 
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 7 oktober 
• Koppel klaverjas seizoen Dorpshuis Andijk. 

De inloop is om 19.00 uur en van start om 19.30.
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
• Expositie van Bets de Vries-Dekker. Keramiek, raku en saggar-

methode. Dijkmagazijn, Dijkweg 319a, 11.00 tot 16.00 uur 
Zondag 16 oktober
• Koppel Biljarten. Aanvang 14.00 uur, Eetcafé Sels  Andijk
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
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
Vrijdag 21 oktober
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
Zondag 23 oktober
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 24 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 28 oktober 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 29 oktober
• Oud papier
• Jubileumconcert – Sursum Corda 100 jaar! 

20.00 uur Gereformeerde Kerk
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
• Gemeenschapsveiling Cultura, aanvang 19.30 uur
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 6 november
• Live muziek met The New Hurricanes, Dorpshuis Sarto, 15.30 uur
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
Vrijdag 11 november
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 12 november
• Oud papier
Zondag 13 november
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 14 november
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Woensdag 16 november
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, We vieren vandaag ons 85-jarig 

bestaan met een jubileum bu� et en een optreden van Eva v.d. 
Braber, 20.00 uur, Cultura

Vrijdag 18 november 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
Zaterdag 19 november
• “BINTANGS” bij Cultura Plus, Aanvang 21.00uur
Zondag 20 november
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30uur
Maandag 21 november
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 22 november   
•  KVG, 2e kans bingo, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 23 november 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Sinterklaasmiddag. 14.30 Dorps-

huis
Vrijdag 25 november
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 26 november 
• Oud papier
Zondag 27 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Maandag 28 november 
Plastic afvalbak wordt geleegd
Woensdag 30 november  
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur

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

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen 
steeds weer nieuwe manieren om mensen van hun 
privégegevens of bezittingen te beroven. Tijdens de 
coronacrisis zien we bijvoorbeeld oplichters die 
zich voordoen als verpleger en u zogenaamd komen 
prikken. Of een bankmedewerker die even bij u 
langskomt, omdat u niet naar de bank kunt komen. 
Iedereen kan slachtoffer worden van dergelijke 
trucs, ook ouderen.

Denk niet dat het u niet kan overkomen. Helaas zijn 
er al in de afgelopen welen diverse slachtoffers in 
Andijk te betreuren die door dergelijke oplichters 
vele duizenden euro’s kwijt zijn geraakt! 

Daarom hebben de Dorpsraad Andijk en de Politie 
de handen ineengeslagen om op zeer korte termijn 
voorlichting te geven. Op deze informatiebijeen-
komst krijgt u informatie over de meest voorko-
mende methodes die criminelen gebruiken. En 
krijgt u tips om dergelijke oplichting te voorkomen!

Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp)
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als 
een bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoor-
beeld als je (klein)zoon of (klein)dochter, maar re-
gelmatig ook als vriend of vriendin. Er wordt ge-
vraagd om hem of haar snel te helpen door geld 
over te maken of te klikken op een betaalverzoek. 

De Babbeltruc (aan de deur of via de telefoon)
De babbeltruc is een vorm van oplichting die in vele 
vormen voorkomt. De meest bekende is dat een 
oplichter bij u aanbelt en met een smoes probeert 
binnen te komen. Het kan zijn dat ze graag gebruik 
maken van uw toilet, of een glaasje water vragen. 
Vaak zijn ze met z’n tweeën, zodat de één u kan af-
leiden en de ander de diefstal kan plegen.

Ook via de telefoon kunnen oplichters u benaderen. 
De beller doet zich voor als de bank of een andere 
belangrijke organisatie. Zij proberen u te overtui-
gen om direct geld over te maken of ze proberen 
belangrijke informatie bij u los te krijgen zoals uw 
inloggegevens, pincodes of beveiligingscodes. Soms 
wordt zelfs gevraagd om direct toegang te geven tot 
uw computer.

Valse e-mail of sms-jes
Ook wordt soms gevraagd om direct geld over te 
maken. Via deze valse berichten proberen internet-
criminelen aan uw geld te komen. Het verschil tus-
sen een nep- of een echt bericht is soms lastig te 
zien.

Informatiebijeenkomst
Om de inwoners van Andijk te informeren houden 
de Dorpsraad Andijk en de Politie een informatie-
bijeenkomst in Dorpshuis Centrum (aan de Sport-
laan 1) op woensdag 5 oktober a.s. Aanvang 19:30 
en eindigt om 21:30 uur! De eerste kop koffie is 
gratis!

Heb je verkoudheidsklachten, zere keel, hoesten 
of voel je je niet goed, blijf dan thuis en laat je 
eerst testen!

Dorpsraad Andijk en Politie organiseren 
Informatieavond voor Senioren over Veiligheid

Presentatie Mozambique
donderdag 13 oktober 19:30

Trefpunt Andijk – Keizerskroon 26 
WELKOM!

– Kliniek en pap- project
– Scholing kinderen
– Training lokale zendelingen

met collecte

Frank en Sandra Obdam 
www.franksandra.nl

Kinderopvangorganisatie Berend 
Botje staat in de finale van beste 
organisatie in de categorie 
Grootbedrijf? van de Noord-
Holland Noord Business Awards. 
Samen met Logchies en GP 
Groot Recycling dingt Berend 
Botje Kinderopvang mee naar de 
eerste prijs op 27 oktober aan-
staande.

Alle soorten kinderopvang
Berend Botje begon 30 jaar gele-
den als een van de eerste profes-
sionele gastouderbureaus van het 
land. Door de jaren heen kwa-
men daar steeds meer kinderdag-
verblijven, peuterspeelgroepen 
en buitenschoolse opvangloca-
ties bij. Inmiddels wordt er, door 
ruim 200 gastouders en op bijna 
70 locaties in Noord-Holland, 
kinderopvang geboden aan maar 
liefst 4.500 kinderen.

Bijzonder
“Dat uitgerekend nu de vakjury 
erkent dat Kinderopvang Berend 
Botje bij de beste organisaties 
behoort, is bijzonder te noemen” 
vertelt Gaby Alberts, directeur en 
eigenaar van Berend Botje. “Net 
als in veel andere branches zijn 
wij op zoek naar veel extra colle-
ga’s. Met name het vinden van 
pedagogisch medewerkers is een 

uitdaging. Gelukkig is er een 
hechte familiecultuur in de orga-
nisatie waardoor we heel veel 
met elkaar kunnen opvangen. 
Ook biedt deze tijd, hoe gek het 
ook klinkt, kansen. We kijken 
nog scherper naar processen om 
te leren hoe we nog efficiënter 
kunnen werken, zonder dat dit 
ten koste gaat van de aandacht 
aan het kind.”

Publieksprijs
Naast de mogelijkheid om win-
naar te worden in de eigen cate-
gorie, is er ook een publieksprijs 
te winnen. Deze prijs wordt ge-
wonnen door de organisatie die 
de meeste publiekstemmen ont-
vangt. Het publiek kan haar stem 
uitbrengen op de website van de 
NHN Business Awards; www.
nhn-businessawards.nl.

Meer weten over Kinderopvang 
Berend Botje?
Ben jij benieuwd naar opvang bij 
Berend Botje of wil je meer infor-
matie? Ga naar berendbotje.nl of 
maak een persoonlijke afspraak 
voor een vrijblijvende rondlei-
ding via kindercentrum@berend-
botje.nl of 088-2337180. Op wer-
kenbijberendbotje.nl staat een 
overzicht van de vacatures.

Kinderopvang Berend Botje in finale 
beste organisatie Noord-Holland Noord

De bekende flyers zijn weer bij u in de deur geval-
len. Dit betekent dat er weer volop gewerkt wordt, 
door alle  vrijwilligers, aan de komende veiling. Van 
2 oktober tot en met  10 oktober gaan de wijklopers 
weer op pad en kunt u dus iemand aan de deur ver-
wachten. Heeft u al iets leuks bedacht, misschien 
samen met vrienden of de buren, we worden al 
nieuwsgierig. Het kan ook zijn dat er niemand bij u 
is geweest, misschien was u niet thuis, of wordt uw 
wijk niet gelopen door een of andere reden, maar 

als u toch nog iets wilt geven  kunt u dit nog tot 11 
oktober doorgeven aan het secretariaat, dan wordt 
het nog in de catalogus opgenomen. We hopen dat  
de datum, 5 november, al in uw agenda staat, zodat 
onze  afslagers, de heren Peter Swart en Richard 
de Beer, de koopjes aan kunnen bieden aan een 
goed gevulde zaal van Cultura.

Uw reactie kan naar veilingcultura@gmail.com, 
vermeld u naam, adres en uw bijdrage.

Gemeenschaps Veiling Cultura zaterdag 5 november
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BENEFIET ACTIE  
BRAND ANDIJK

8 OKTOBER 14:00 U T/M  17:00 U  
IN SPORTHAL DE KLAMP

14:00 U OPENING DOOR  
DANSSTUDIO LIVE TO DANCE

AANSLUITEND KSM ENKHUIZEN

EEN LOTERIJ MET VEEL  
LEUKE PRIJZEN 

WAAR ONDER: 
 ZWEMBADKAARTJES,DINERBONNEN, 

HUIDVERZORGINGSPAKKET,  
SPEELGOED, APK BONNEN BOOT-
TOCHT,PAARDENWORST, TAART,  

ZONNEBRILLEN EN NOG VEEL MEER!

HUIDSALON DORIEN MOS - HET GROOTSLAG - REGIOBANK VROLIJK - HANDMADEBYWENDY82 
-  ANDIJK AUTO TECHNIEK - IJGENWEIS STREEKBOS - HANS ANDERS - EETCAFÉ DE BUREN - ZWART 
GROEN -  SLAGERIJ RON VAN DEN BROEK - DROGIST DA ANDIJK - BAKKER KONING - LIVE TO DANCE 
- STUDIO SCHOFFIE - MEER DAN LICHT - ADONAI CHARTERS - HET KONINKLIJK STEDELIJK MUZIEK-
KORPS ENKHUIZEN 

EEN FINANCIËLE DONATIE IS NATUURLIJK OOK VAN HARTE WELKOM EN KAN  
OP DE ACTIEDAG OVERHANDIGD WORDEN OF OVERGEMAAKT WORDEN OP  
REKENINGNUMMER NL58RABO0362536317 T.N.V. DR. A. KUYPERSCHOOL  

ONDER VERMELDING VAN BENEFIET. 

SPONSOREN:

DE MIDDAG BESTAAT UIT EEN SPELMIDDAG, 
WAARBIJ KINDEREN TEGEN EEN KLEINE  
VERGOEDING KUNNEN SPELEN. ER ZAL  
VAN ALLES TE DOEN ZIJN.

Altijd al eens je eigen winkel of onder-
neming willen starten? Dit is je kans! 
Het winkelcentrum De Molenhoek in 
Wervershoof is aan een upgrade toe. Op 
weg naar een lange termijn ontwikke-
ling is de passage op zoek naar nieuwe 
ideeën om De Molenhoek – nu én in de 
toekomst – weer bruisend te maken. 
Heb jij een idee voor een nieuw soort 
winkel (of concept)? Stuur jouw idee in 
vóór 17 oktober en maak kans op een 
eigen winkel in het centrum van Wer-
vershoof. 

Hoe werkt ‘Win je Winkel’?
Om kans te maken kunnen deelnemers 
een (vernieuwend) idee voor een fysieke 
winkel insturen. Het is de bedoeling dat 
het idee een aanvulling is op het huidige 
winkelaanbod in het winkelcentrum van 
het dorp. Het winnende idee ontvangt de 
eerste 6 maanden huur ter waarde van € 
1.250, - per maand. De winnaar is zelf vrij 
en verantwoordelijk om zijn/haar winkel 
in te richten. Na de pilot kan de winnaar 
besluiten de pilot verder (betaald) voort te 
zetten. 

Meedoen?
Deelnemers kunnen zich tot 17 oktober 
2022 aanmelden via https://bit.ly/winje-
winkelwvh en dienen daarbij een beknopt 
ondernemersplan in. Uit alle aanmeldin-
gen worden drie finalisten gekozen, waar-
bij iedereen: bewoners (uit Wervershoof 
en omstreken), bezoekers en andere on-
dernemers in de laatste week van septem-
ber de kans krijgen om te stemmen op hun 
favoriete idee. Uiteindelijk beslist een ge-
specialiseerde jury wie de winnaar wordt. 
De winnaar wordt op vrijdag 21 oktober 
bekend gemaakt. 

Over Centrumagenda Wervershoof
Win je Winkel is één van de acties uit de 
Centrumagenda Wervershoof. Dit is een 
activiteitenagenda waarin ondernemers, 
vastgoedeigenaren, Gemeente Medemblik 
en centrummanagement (door Stad & Co) 
samenwerken aan een gezellig en aantrek-
kelijk winkelcentrum.
*Lukt het aanmelden niet via bovenstaan-
de link of heb je vragen over de actie? Ga 
naar www.winkelendwervershoof.nl voor 
alle informatie. 

Vanaf maandag 17 oktober controleren zo’n 
honderd schouwmeesters de sloten in het 
gebied van Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. Zij kijken of de sloten 
voldoende schoon zijn. Een schone sloot is 
nodig om het water snel af te kunnen voeren 
naar gemalen bij hevige neerslag. De sloten 
moeten vrij zijn van (water)planten die de 
doorstroming van het water belemmeren, 
overhangende takken en afval. De 
najaarsschouw start ieder jaar vanaf de 3de 
maandag in oktober.

Is uw sloot al schoon?

Foto aangeleverd

Win je Winkel in Wervershoof

Ondanks de stortbuien die af en toe De 
Weid teisterden is er afgelopen week hard 
gewerkt in het zwembad. Inmiddels is het 
sloopwerk afgerond en zijn de tegels van 
de lange wanden van het grote bad verwij-
derd, net als de keramische overloopgoten. 

Deze week worden de wanden weer glad 
gemaakt waarna het tegelwerk gaat star-
ten. Om een zo goed mogelijk resultaat te 
krijgen én een droge en veilige werkplek te 
bieden is afgelopen vrijdag een tent van 
maar liefst 600 vierkante meter over het 
bad gebouwd die twee of drie weken zal 
blijven staan. Voor heel even heeft Andijk 
dus een binnenbad…

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Een heus binnenbad. Foto's: PL/De Andijker

Sloopwerk De Weid afgerond
Tent van 600m2 geplaatst
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