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Eén kantoor...

van alle markten
 thuis

Kermis bijlage
In het hart van 
deze Andijker

Op woensdag 14 september 
kwam een man het kantoor bin-
nen lopen met een vraag. Of wij 
misschien een idee hadden hoe 
hij een gestolen fiets vast kon zet-
ten? Dit vroeg om meer uitleg!

Bij de bushalte tegenover het 
kantoor stond een fiets, op slot 
met het AXA slot én ook nog 
eens met een rood hangslot. Die 
fiets was van deze meneer, van-
morgen gestolen bij Dorcas An-
dijk. Eénmaal bij toeval terug ge-
vonden kon hij de fiets niet mee-
nemen naar huis, omdat deze op 
slot stond met een slot waarvan 
hij de sleutels niet had. Wat nu te 
doen?

Op slot zetten
Even brainstormen en daar kwa-
men we met dé geniale oplossing. 
De dief moest de fiets niet mee 
kunnen nemen, zodat wij tijd 
hadden een oplossing te beden-
ken! Dus werd er nog  een slot 
gezocht en werd de fiets met een 
derde slot vastgezet. Sowieso, je 
fiets overal goed op slot zetten is 
een goed idee!

De politie
We belden de politie voor advies. 
Hoe kun je bewijzen dat het jouw 
fiets is? Mag je dan gewoon het 
slot doorknippen, of heet dat ‘te-
rug jatten’ en overtreed je dan de 
wet? Of zogezegd: wat nu te 
doen? Met een kop koffie en onze 
blik op de fiets belden we de poli-
tie. Dit bijzondere verhaal koste 

wat tijd om uit te leggen, maar 
was bijzonder genoeg om een 
agent ter plaatse te sturen, echter 
dit kon wel even gaan duren. De 
politie had het druk.

Bezoek
Opeens was er beweging bij de 
fiets. Een meneer kwam aan en 
de fietstas werd van het AXAslot 

gehaald, een tas met spullen weg-
gestopt in de fietstas en het rode 
hangslot geopend. Uiteraard ging 
één van ons er op af voor een 
praatje. “Mag ik vragen wat u 
gaat doen, met mijn fiets?” Om 
een lang verhaal kort te maken, 
de man beweerde de fiets bij 
Dorcas vandaan meegenomen te 
hebben, omdat deze niet op slot 
stond en dus bedoeld was voor 
wie hem nodig had. Het berustte 
in zijn ogen allemaal op een ver-
gissing. Dat we hem vertelde dat 
de politie reeds was ingelicht en 
onderweg was, wilde hij liever de 
fietssleutel terug geven.

Eind goed, al goed
De fiets van meneer stond inder-
daad niet op slot bij Dorcas, om-
dat hij slechts vijf tellen binnen 
was. Slechts vijf tellen is voldoen-
de voor mensen die scherp zijn 
op open staande fietsen. 

Wees wijs en zet uw eigendom-
men goed op slot, sluit ook uw 
huis goed af, zelfs al gaat u alleen 
maar heel even.. We hebben deze 
dag gezien dat het genoeg is, vijf 

tellen. Gelukkig liep dit verhaal 
goed af en is de fiets terug bij de 
rechtmatige eigenaar. Of het hier 
stelen of een vergissing betrof 
doet er voor ons niet meer toe. 

We hebben lachend geconsta-
teerd: In Andijk ligt het nieuws 
op je stoep!”

Dan zie je opeens je gestolen fiets staan en wat moet je dan doen? 
Tekst en foto: OdB

Het Mysterie van de fiets met drie sloten

In de hele regio en dus ook in ons mooie dorp An-
dijk staan en hangen op diverse plekken kastjes met 
boodschappen.

“Maak er gebruik van als u dat nodig hebt, 
ze zijn er voor.”
Er zijn best veel mensen die momenteel problemen 
hebben om rond te komen. Alles wordt steeds 
duurder. Gelukkig zijn er vele particulieren die het 

initiatief hebben genomen een weggeefkastje te 
plaatsen. Deze initiatieven lossen het probleem na-
tuurlijk niet helemaal op, maar alle hulp is welkom.

Help een ander
Aan de Knokkel 54 vindt u bijvoorbeeld zo’n weg-
geefkast. “Hier vindt u afwasmiddel en lang houd-
bare voedingswaren zoals rijst en pasta, maar ook 
producten voor dameshygiëne.” Mariska vertelt: 
“Het is fijn om te ervaren dat mensen de kast steeds 
beter weten te vinden, er is duidelijk behoefte aan. 
Het is jammer dat het nodig is, maar ook fijn er een 
positieve bijdrage aan te kunnen leveren dat ande-
ren geholpen zijn!”

Laat het ons weten
Heeft u ook een particulier initiatief zoals een weg-
geefkast en wilt u deze onder de aandacht brengen? 
Stuur een e-mail aan info@andijker.nl.
Doe er een foto bij van u bij de kast en schrijf een 
korte tekst van maximaal 200 woorden.
Zo kunnen we zoveel mogelijk bekendheid geven 
en zorgen dat men de locaties weet te vinden. 

Het kastje aan de Knokkel. Tekst en foto: OdB

Particuliere initiatieven helpen

Op woensdag 5 oktober rond 18 
uur komen de eerste meiden het 
complex van Sporting Andijk 
oplopen. Vanavond komen ze 
niet om te trainen, ze hebben hun 
allereerste wedstrijd met elkaar 
als meidenteam!

Na een paar maanden enthousi-
ast meegetraind, en soms meege-
speeld, te hebben bij de JO12, zijn 
er nu echt genoeg meiden voor 
een MO13. Voordat we na de 
herfstvakantie mee kunnen doen 
in de competitie, moet er nog van 
alles worden geregeld en daar 
hoort natuurlijk ook een oefen-
wedstrijd bij. De MO13 van Spi-
rit is bereid om hier speciaal voor 
naar Andijk te komen.
Terwijl tegen half 7 bij de meiden 
op het veld en bij de ouders langs 
de lijn de spanning toeneemt, 
geeft de coach nog rustig zijn 
laatste aanwijzingen. Laat de 
wedstrijd maar beginnen!

In het eerste kwartier scoort Spi-
rit 2 keer. Daarna komen de mei-
den van Andijk steeds verder 
over de middenlijn en scoren ze! 
Na limonade en wat stimuleren-
de woorden tijdens de rust, loopt 
iedereen vol goede moed het veld 

weer op. In de tweede helft gaat 
de ervaring van Spirit steeds 
meer meespelen en scoren zij 
nog 2 keer. Onder het genot van 
wat lekkers in de kantine, kijken 
we uiteindelijk trots terug op een 
hele goede en spannende eerste 
wedstrijd.
Als het je leuk lijkt om te voetbal-
len in dit enthousiaste beginnen-
de meidenteam, ben je van harte 
welkom om een paar keer mee te 
trainen. Oudere meiden zien we 
ook graag langskomen om te kij-
ken of mee te doen. We hebben 
bij Sporting Andijk namelijk een 
heel sportieve en gezellige MO17 
en MO20!

Foto aangeleverd

Sporting Andijk
Meiden Onder 13
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTENMARIA 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 16 oktober 10.00 uur:
Eucharistieviering door pastor J. 
v. Dril met Gemengd koor.
Thema: “Bidden”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering. 

*Overleden: Catharina Dekker-
van der Gulik. 

*Dinsdag 18 oktober 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Welkom. 
*Vrijdag begint de herfstvakan-
tie. Geniet van de natuur met zijn 
mooie kleuren. 

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
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Daar buiten op afspraak

15 oktober viert Jaap van de Gruiter zijn 85e verjaardag,
 Van harte gefeliciteerd namens:

Kees en Diana
Jurre en Kim

Jinte

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze (schoon)vader en opa

Jack Schot
13-03-1950                                 06-10-2022

    Cisca
    Bob en Nina
    Diane en Niek, Mila en Elin

Hofkesland 4
1619 DH  Andijk

Jack is thuis, waar gelegenheid is tot condoleren 
op woensdag 12 en donderdag 13 oktober 
van 14:00 tot 16:30 uur en van 19:00 tot 21:00 uur

Wij nemen afscheid van hem in besloten kring 
op vrijdag 14 oktober

Petra Kuin. Foto aangeleverd

Petra heeft na 2 jaar blokken het 
diploma K-RMT kandidaat regis-
ter makelaar taxateur behaald.  

Een hele pittige opleiding van 2 
jaar. Bij het vak makelaar komen 
vele dingen aan de orde. De vak-
ken publiekrecht, privaatrecht, 
vastgoed economie, bouwkunde 
en financiën en fiscaliteiten en 
praktijkleer. Bij verkoop en aan-
koop van een huis komt niet al-
leen de mooie keuken, kamer en-
zovoorts aan de orde. Nee, ook 
fiscaal en juridisch heeft het nog 
wat te betekenen. Is er een recht 
van overpad? Wie heeft dat recht 
erover heen te lopen en hoe zit 
het met de kosten van onderhoud 
van dit pad? De overdrachtsbe-
lasting betaal je nu 0%, 2% of 8% 
en volgend jaar zelfs 10,4%!  

Veel kennis moet je hebben van 
alle zaken en ook als je dit diplo-
ma hebt, blijf je doorleren met de 
verplichte permanente educatie.
Maar dan ben je er nog niet. Er 
moet ook nog een visiestuk ge-
schreven worden. Petra heeft een 
heel actueel onderwerp genomen 
“Hoe verleiden we de 65+er te 
verhuizen in Andijk?” Je leest veel 
dat er starterwoningen gebouwd 
moeten worden, dit natuurlijk 
ook. Maar om de markt echt in 
beweging te krijgen is de 65+er 
misschien nog wel belangrijker. 

Om “de trein” in beweging te krij-

gen, is de eerste schakel de 65+er. 
Deze laten de (vrijstaande) wo-
ning achter, die wordt weer ge-
kocht door een doorstromer, ie-
mand uit een 2/1kap woning. Die 
wordt weer gekocht door iemand 
die zijn tussenwoning achterlaat. 

Zo krijg je dus meer in beweging 
dan alleen de starterswoningen. 
Dus levensloop bestendige wo-
ningen dragen misschien nog wel 
meer bij aan de doorstroming. 
Heb je dit stuk klaar dan moet je 
het nog verdedigen voor een 
commissie en wordt je doorge-
zaagd. Ook dit Heeft Petra suc-
cesvol doorlopen.

Wij van Kuin makelaardij zijn 
dan ook super trots!! Gefelici-
teerd en zo wordt er altijd weer 
aan kwaliteit gewerkt om ieder-
een nog beter van dienst te zijn. 
We staan voor u klaar.

Petra Kuin K-RMT kandidaat 
register makelaar taxateur

‘In Uw hoede zijn wij wel geborgen‘

Bedroefd om het verlies, maar ook dankbaar dat na een periode
 van afnemende gezondheid hem verder lijden bespaard is 

gebleven, geven wij u kennis dat rustig van ons is heengegaan, 
onze broer, zwager en oom

Cornelis Willem Maljers
Cees

in de leeftijd van 81 jaar.

 Ineke

 Wim † en Ingrid

 Paula en Henk

 Co en Helen

 Jan

 Neven en nichten

9 oktober 2022

Correspondentieadres:
J.J. Maljers |Graskarpersingel 46| 2492 MV | Den Haag

U bent welkom bij de afscheidsdienst op zaterdag 15 oktober om 
11.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 te Andijk, ingang 
onder de toren.

Na afl oop van de dienst ontmoeten wij u graag en is er gelegenheid 
tot condoleren in informele sfeer.

Cees wordt in stilte gecremeerd.

Onze dank gaat uit naar een ieder die Cees de afgelopen tijd 
met zorg en aandacht heeft ondersteund.

xxx

Wij danken allen hartelijk voor de vele blijken van medeleven 
bij het overlijden van onze lieve vader Piet van Heezen. 
Medeleven in de vorm van het bezoek aan de uitvaartdienst, 
de kaarten en emails. Via kaarten lieten velen ook bij zijn leven, 
weten aan hem te denken.
Een gezond en lang leven, mede door de goede zorg thuis van 
de ‘Omringsters’ en de verzorgenden in St. Nicolaas Enkhuizen. 
Met veel aandacht en warmte, verzachtten ze Piet’s drang terug 
te keren naar Andijk.
Naar zijn ‘huissie’, de kerk, bekenden, de dijk en het IJsselmeer. 
Drie generaties Van Heezen leefden hier anderhalve eeuw met 
plezier en genoten een trouwe klandizie. Piet uitte zich nooit zo, 
maar waardeerde dit zeer.

Minco, Yvonne en Ellen van Heezen
xxx
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Els van den Bosch

Omroep Max en Zwantien
Kijkt u ook zo graag naar 
televisieprogramma’s van 

Omroep Max? Ik wel. Ze-
ker ook naar “We zijn er bij-
na”, een programma waarin 
mensen op reis gaan met een 

groep, van camping naar 
camping. Eén van de deel-
nemers kreeg bij herhaling 
telefoon. Bleek dat hij vrij-

williger is voor Wonen Plus, 
en de mensen in zijn omge-
ving misten hem! Wonen 
Plus is een prachtig voor-

beeld van hulp in de buurt. 
De vrijwilligers zorgen voor 

praktische inzet bij kleine 
klussen in en om het huis en 
bijvoorbeeld vervoer, maar 
ook een wandeling of uit-

stapje behoort tot de moge-
lijkheden. Zwantien is al 24 

jaar de drijvende kracht 
achter Wonen Plus Andijk. 
Een vrouw wiens voornaam 
al voldoende is, dan weet ie-
dereen over wie het gaat. Ik 
sprak haar en ontdekte dat 
er nog maar weinig mensen 
gebruik maken van Wonen 
Plus. Sinds de corona jaren. 
Hoe zou dat komen? Heb-
ben mensen andere oplos-

singen gezocht? De ouderen 
van nu zijn wel kwieker dan 

pakweg 25 jaar geleden. 
Misschien komt het simpel-
weg doordat Wonen Plus 

valt onder Mee & de Wering 
en dat deze naam onvol-
doende bekend is. Wist u 
trouwens dat het service-

punt niet meer aan de 
Kleingouw 2 zit maar sinds 

april in Dorpshuis Cen-
trum? U kunt daar terecht 
op de maandagochtenden 
tussen 9 en 11 uur. Maar u 
kunt ze ook bellen, 0228-

597487. Voor wanneer u zelf 
ergens hulp bij wenst maar 
ook als u vrijwilliger wilt 

worden. 
In politiek jargon hebben 

we het vaker over “inzet van 
het voorveld” of “maak ge-
bruik van de kracht van de 
samenleving”. Daar krijg je 

toch opgetrokken wenk-
brauwen van? Ik wil maar 

zeggen: de inzet van organi-
saties als Wonen Plus en al 
haar vrijwilligers, dat is nou 
echt een voorbeeld van wat 
we met dat jargon bedoelen. 

Omzien naar elkaar!

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

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 27-10 en 10-11
Benningbroek: 18-10 en 01-11

Voor meer informatie: www.mantelvoors.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. 

Op zoek gaan naar de zin van het 
leven. Dat is Alpha. In acht bij-
eenkomsten op de maandag-
avond ontdek je wat het christe-
lijk geloof inhoudt en heb je de 
mogelijkheid om al je vragen te 
stellen.
Wekelijks kom je bij elkaar, eet je 
samen, luister en discussieer je 
over een bepaald thema met an-
deren, bijvoorbeeld:

•  Waarom zou ik geloven?
•  Wat is het christelijk geloof 

 en de Bijbel?
•  Hoe kan ik geloven?

Heb je interesse of ben je 
nieuwsgierig?
Meld je dan vrijblijvend aan voor 
de introavond op 17 oktober!
Dat kan via alphacursus@
baptistenenkhuizen.nl. 

De Alpha cursus wordt gehouden 
in buurthuis IJsselzand, Anjer-
straat 1 in Enkhuizen en start om 
18.30 uur.

Alpha Cursus Enkhuizen

Wie mist een zwart witte kat, loopt hier om huis
(Gerrit de Vriesweg), telefoon 06 3713 0015

Net als bij u thuis worden onze 
parochies ook geconfronteerd 
met de hoge energiekosten voor 
het verwarmen van onze kerken. 
Binnen onze regio vieren we op 
zondag nog zo veel mogelijk op 
alle locaties de eucharistie. Hoe-
wel de thermostaat in alle kerken 
al een paar graden is teruggezet, 
betekent dat toch dat we in onze 
regio meer dan 1000 Euro per 
zondag kwijt zijn aan energiekos-
ten om in alle kerken een viering 
te kunnen houden. Gezien de 
toch al niet rooskleurige financi-
ele positie van de parochies is dit 
een onhoudbare situatie. 

Het parochiebestuur heeft daar-
om, samen met het pastoresteam, 
besloten om vanaf  begin novem-
ber op zondag nog maar op één 
plaats de eucharistie te gaan vie-
ren. De eucharistieviering zal dan 
rouleren in de 5 kerken. Dus 
voorlopig iedere zondag in een 
andere kerk. Het tijdstip blijft 
10.00 uur. Het rooster zal zo 
spoedig mogelijk bekend worden 
gemaakt. Wij kunnen dan toch, 
tegen veel lagere kosten, een zon-
dagse Eucharistieviering in een 
verwarmde kerk blijven houden.  
Zoals waarschijnlijk bekend, 
groeien we op korte termijn bin-
nen onze regio toe naar één cen-
trale kerk. De keuze voor deze 
centrale kerk is nog niet gemaakt. 
Maar nu we door de hoge ener-
gieprijzen worden gedwongen 
om actie te ondernemen kunnen 
we dit ook zien als een soort tus-
senstap in het proces van één-
wording. U kunt alvast wennen 
aan het vieren van de Eucharistie 
in een andere omgeving, en met 
ook andere gezichten om u heen. 

Ook zult u merken dat er meer 
mensen dan anders de vieringen 
gaan bezoeken!                          
Een en ander geldt alleen voor de 
zondag; de eventuele vieringen 
op de weekdagen gaan gewoon 
door, zoals voorlopig ook de 
avondwaken en uitvaarten in de 
afzonderlijke kerken.
Uiteraard beseffen we dat deze 
stap voor een aantal mensen on-
gemak met zich meebrengt. U 
maakt zich misschien zorgen 
over hoe u in de kerk komt, 
vooral als u geen auto heeft. Als 
parochiebestuur willen we u 
daarbij graag helpen. Mocht u 
geen vervoer hebben om naar de 
zondagse viering te kunnen gaan, 
neem dan contact op met het se-
cretariaat in Medemblik. Dit is ’s 
morgens tussen tien en half 
twaalf telefonisch te bereiken op 
nummer 0227 541301. 
Even een mailtje sturen kan ook 
naar secretariaat@
martinuskerkmedemblik.nl.                            
Doe dit uiterlijk op de woensdag 
voor de betreffende zondagsmis. 
Wij kunnen dan vervoer voor u 
regelen. 
U zult begrijpen dat wij op zoek 
zijn naar mensen die bereid zijn 
om met de auto anderen op te 
halen voordat zij naar de mis 
gaan. Mocht u in de gelegenheid 
zijn om één of enkele kerkgan-
gers met de auto van en naar de 
kerk te brengen, dan willen we 
ook aan u vragen zich te melden 
bij bovenstaande secretariaat. 
Wij kunnen er dan voor zorgen 
dat iedereen die naar de kerk wil 
dit ook kan.
Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking en voor uw zorg 
voor elkaar!

Kerkdiensten, zondag 16 oktober
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. Met medewerking van Sound of Praise

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: Ton Heijboer
 Organist: Heije Wubs

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

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 Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Piet van der Lugt

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Johan Gankema

Beste parochianen,

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

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

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

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

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

06 29 24 11 83
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

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

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

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

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

“SolEnergy is een jong en dynamisch bedrijf dat zich richt 
op zowel de zakelijke als particuliere markt. Door onze 
nieuwsgierigheid, inzet, innovatiedrang en vakmanschap 
werken wij voortdurend aan de verbetering van onze or-
ganisatie, dienstverlening en producten.” Ronald Drenth 
vult aan: “Vanaf heden vanuit ons nieuwe pand!”

In februari 2020 werd  SolEnergy opgericht. SolEnergy is 
een afsplitsing van de reeds langer bestaande SolarFa-
briek. Op 30 september 2022 werd de verhuizing naar het 
nieuwe pand aan de Gedeputeerde Laanweg gevierd. 
“Vanaf deze nieuwe stek kunnen we weer verder groeien 
om onze en uw  woon en-werkomgeving te verduurza-
men.”

Zonnepanelen
SolEnergy werkt zowel in de zakelijke als particuliere 
markt en is een betrouwbare partner voor advies, levering 
en montage van hoogwaardige, energiebesparende zon-
nepanelen en accessoires. “Geen klant of dak is gelijk: wij 
leveren maatwerk en een feilloos passende oplossing. Een 
intensieve samenwerking met de klant is hierbij even van-
zelfsprekend als een voortreffelijke service.”

Batterijen voor zonnepanelen
Steeds meer mensen kijken naar de mogelijkheden van 
thuisopslag middels batterijen. Ronald vertelt: “De nieu-
we thuisbatterij is in twee varianten beschikbaar. Aller-
eerst is er de Enphase Encharge 3T: een all-in-one AC-
gekoppeld opslagsysteem met een totale opslagcapaciteit 
van 3,5 kilowattuur  en zijn grotere broer, de Enphase 
Encharge 10T. Welke voor u het meest geschikt is vertel-
len wij u graag.”

Warmtepompen
Veel mensen kiezen momenteel voor de aanschaf van een 
warmtepomp.  Soms is de keuze om de huidige installatie 
duurzamer te maken of kiest u voor volledig gasloos en 
liefst energieneutraal worden? Het kan allemaal, mits u de 

juiste keuzes maakt. Solenergy adviseert u graag. “Een 
warmtepomp is bij ons alleen te bestellen i.c.m. zonnepa-
nelen. Hiervoor werken wij samen met Stek gecertifi-
ceerde bedrijven.”

Elektrische auto thuis opladen
Een eigen laadpaal installeren bij het bedrijf of aan huis? 
“Slimme laadpunten voor particulier en zakelijk gebruik 
ook daarvoor kunt u bij ons terecht. Universeel, dus voor 
het opladen van alle merken. Eenvoudig en op afstand in 
te stellen, via wifi en bluetooth. U kunt kiezen voor een 

enkele of dubbele lader, voor laadkabels type 1 en 2. Wij 
zorgen dat alles geregeld wordt.“

Offerte aanvragen
Wilt u ook weten wat bij u de mogelijkheden zijn voor 
zonnepanelen of warmtepomp? Heeft u vragen over een 
laadpaal of batterij voor thuisopslag? Vraag dan vrijblij-
vend een offerte aan bij Solenergy. 
Solenergy, vanaf het nieuwe adres aan de Gedeputeerde 
Laanweg 41 D, 1619 PB Andijk. Bel  telefoonnummer 
0228-59 72 72 of stuur een e-mail aan info@solenergy.nl.

Het team van SolEnergy staat voor u klaar vanaf de Gedeputeerde Laanweg 41D. Foto: Hoekstra Grootebroek

SolEnergy is verhuisd naar nieuw pand
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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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

...  Andijks Gemengd Koor 

de traditie voortzet en vanaf 

volgende week weer langs-

komt met amaryllisbollen?

    ....U dan niet alleen AGK 

steunt maar ook verzekerd 

bent van een fleurige decem-

bermaand!

... de organisatie van de 

benefietactie trots op zich-

zelf mag zijn dat ze zoiets 

moois hebben neergezet in de 

Klamp. En dat iedereen 

heeft genoten?

... de zangeres van de TIBBS

op 23 oktober komt optreden

bij Club Jazz&Pop?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Zowel de dames 1 van de hand-
bal, als het vernieuwd heren 1 
elftal van de voetbal worden dit 
seizoen door Stichting Dijkpop in 
het nieuw gestoken. 
De heren 1 van de voetbal zijn 
voorzien van hagelnieuwe trai-
ningspakken. De dames 1 van de 
handbal hebben ook nieuwe trai-
ningspakken gesponsord gekre-
gen. Daarnaast hebben de dames 
ook nieuwe tassen gekregen.

Unieke samenwerking
De samenwerking met Dijkpop is 
op een unieke wijze tot stand ge-
komen. Door schaarste en een 
toenemende prijs van alle pro-
ductiematerialen om Dijkpop 
mogelijk te maken heeft de orga-
nisatie gezocht naar oplossingen 
om deze kosten te drukken en te 
kijken naar alternatieve oplossin-
gen. Zo werden de twintig 

kleedunits niet meer extern ge-
huurd en gebruikt het festival nu 
de kleedkamers bij Sporting An-
dijk. Naast een mooie besparing 
door niet meer te huren, bespaart 
Dijkpop ook op tien retour trans-
porten van deze units. Ook de 
groei van bezoekers zorgt ervoor 
dat Dijkpop de backstage niet 
meer kwijt kan op de ijsbaan en 
zijn ze uitgeweken naar het ter-
rein van Sporting Andijk.

Ludieke actie
Om iets terug te doen, komt de 
organisatie ieder jaar met een 
leuke ludieke sponsor-tegenpre-
sentatie. Omdat zowel de heren 1 
van de voetbal als de dames 1 van 
de handbal dit jaar een nieuwe 
start maken is er besloten de 
sponsoractie direct voor twee 
jaar af te spreken. Zo hebben 
beide teams er direct profijt van.

Bets de Vries-Dekker is geboren in Andijk op 5-5-
1950. Sinds 1998 woont zij samen met haar man 
Dirk de Vries in Wervershoof. In 1995 is Bets be-
gonnen met keramiek. Geïnspireerd door een 
Franse kunstenaar, Jean Linard, uit la Borne in 
Frankrijk met klei begonnen te werken. Eerst hand-
vormen. De klei werd opgebouwd in mallen, van 
platen, of met rollen gemaakt. Na verloop van tijd 
werd Bets ook enthousiast voor het draaien op de 
draaischijf. Er volgt een ontdekkingsreis naar de 
mogelijkheden van werken met klei. Ook andere 
materialen zoals hout en ijzer worden er soms bij 
gebruikt. 

Dicht in de buurt werd de cursus pottendraaien bij 
Judith Schut van Pottenbakkerij Zwaagdijk in 
Zwaagdijk bezocht. Daarna volgden nog veel cur-
sussen in Swalmen en Frankrijk. Nog steeds wordt 
bijgeleerd! Klei is heerlijk om mee te werken. Je 
kunt er van alles van maken. Haar keramiek bestaat 
uit voorwerpen die zij interessant vindt om uit te 
proberen. Bets heeft zelf een elektrische oven, een 
gasoven en een raku oven. In de elektrische oven 
wordt de klei “biscuit” gebakken op 1000°C en de 
kunstwerken worden met glazuur op 1050° en/of 
1250˚C gebakken. Meestal worden kant en klare 
glazuren gebruikt, maar het is ook leuk andere 
technieken te proberen. De laatste tijd doet Bets  
ook veel met de  raku en de saggar-methode.

Tijdens de expositie is keramiek te zien wat op ver-
schillende manieren is gestookt.
Potten raku gestookt en/of bewerkt met de saggar-
methode. Vazen die zijn gestookt in een houtoven 
met zout in Frankrijk. En beelden die zijn gestookt 
in de elektrische oven met glazuur.
U kunt het  allemaal bewonderen en Bets de Vries is 
zelf aanwezig om te vertellen hoe alles tot stand is 
gekomen. Verschillende voorwerpen zijn deze dag 
te koop. www.atelierbd

Deze dag zijn ook de antieke fototoestellen van Jan 
Jaap Broersen nog te bekijken. Sommige toestellen 
zijn meer dan 100 jaar oud. Alleen al het bekijken 
waard.
In het Dijkmagazijn staan ook veel archeologische 
vondsten uit deze regio tentoongesteld. 

Allen van harte welkom zaterdag 15 oktober in 
het Dijkmagazijn. De entree is gratis.                        Bets de Vries-Dekker. Foto aangeleverd

Expositie keramiek Dijkmagazijn, Dijkweg 319a 
15 oktober 2022 van 11.00 tot 16.00 uur

Sporters in het nieuw. Foto aangeleverd

Dijkpop en selecties Sporting 
Andijk helpen elkaar

Afgelopen week is eindelijk na 
twee jaar weer gestreden voor de 
klassen kampioenschappen. Deze 
keer in Wieringerwaard. Ieder-
een moest blijkbaar toch weer op 
gang komen want er werd niet 
goed geslagen. Hannie Bakker, 
Christina Koster en Marianne 
Mulder plaatsten zich voor de fi-
nale op zaterdag. Het was span-
nend en met een mooie serie van 
42 werd Hannie 3e in de tweede 
klasse, Christina sloeg 28 en werd 
4e in de derde klasse en Marian-
ne met 16 punten werd 6e in de 
vierde klasse. Gefeliciteerd! Christina (m). Foto aangeleverd

Kolfclub de “Vrouwenkliek”

Griep en Pneumokokkenvaccinaties
HAP De Blokkendoos

Woensdag 2 november 2022 
tussen 16.00-18.00 uur op de praktijk.

(zorg voor blote bovenarmen)

U komt voor griepvaccinatie in aanmerking indien één van 
onderstaande voor u geldt:
• mensen van 60 jaar en ouder,
• mensen van alle leeftijden met: 
 - hart- en vaatziekten
 - longziekten
 - diabetes (suikerziekte)
 - nieraandoeningen
 - weinig weerstand door andere ziekten of door een 
   medische behandeling, zoals chemotherapie.

U komt voor de Pneumokokkenvaccinatie in aanmerking als u:
• geboren bent tussen 1 januari 1953 en 31 december 1956.

Mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek 
worden van pneumokokken. Uw afweer wordt slechter als u 
ouder wordt. U kunt een ernstige ziekte krijgen zoals een 
longontsteking. De prik maakt de kans kleiner dat u ziek 
wordt door pneumokokken.

Indien u verhinderd bent op deze dag 
kunt u dit doorgeven aan de assistente, 

dan zullen we u op een reserve lijst noteren. 

Afgelopen zaterdag 8 oktober or-
ganiseerde de oudercommissie 

van de Kuyperschool een bene-
fiet actie in sporthal de Klamp in 
Andijk. Ten gunste van het gezin 
welke alles is kwijtgeraakt tijdens 
hun woningbrand op vrijdag 16 
september. 

De actie was een groot succes! 
Het opgehaalde bedrag is 
€3256,30. Graag willen wij na-
mens de oudercommissie van de 
Kuperschool alle vrijwilligers, 
donateurs, bezoekers en één ie-
der die op wat voor manier dan 
ook zijn steentje heeft bijgedra-
gen hartelijk bedanken! 

Foto aangeleverd

Benefiet actie

Iedereen heeft een verhaal,    na-
melijk het verhaal van je leven.  
Dat verhaal kun je delen met an-
deren, die ook hun verhaal vertel-
len. Op die manier kun je nieuwe 
contacten maken, die uiteraard 
niet oppervlakkig blijven. 
 
Als jij het ook fijn vindt, nieuwe 
mensen te ontmoeten, ben je op 
maandagmorgen van 10-12 har-
telijk welkom in “De Schoof”, 
Kerkelaantje 1, 1693 EH te Wer-
vershoof. We beginnen op maan-
dag 31 oktober. 

Aan de hand van enkele thema’s 
vertellen we elkaar op vijf och-
tenden onze levenservaringen 
o.l.v. Trudy Bakker. Ook Ton He-
ijboer, voormalig pastor in An-
dijk-Wervershoof zal aanwezig 
zijn. De groep zal bestaan uit mi-
nimaal 4 en maximaal 8 deelne-
mers. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Opgave voor 24 okto-
ber via het nummer van HWK: 
0229-271684. 

Voor nadere informatie kunt u 
bellen met 0229-238450.

Uitwisseling van levensverhalen 
in Wervershoof
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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
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
• Elsa Birgitta Bekman en Jade Welling, Club Jazz& Pop in Cultura. 

Aanvang 15.00 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 v. Nu Andijk - Oost. Sinterklaasmiddag. 14.30 Dorpshuis
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

DECEMBER
Zaterdag 3 december
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 4 december
• koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Maandag 5 december
• Groene afvalbak wordt geleegd 
Dinsdag 6 december
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 7  december 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 9 december

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlPer 1 oktober heeft Andijk Auto 

Techniek in Andijk zich aange-
sloten bij de garageformule Auto-
vakmeester. En wordt daarmee 
trotse partner  van de garagefor-
mule van Alliance Automotive 
Group Benelux. Hiermee blijft de 
eigenaar Michael Claassen eigen 
baas en bieden ze dezelfde uitste-
kende service aan de klanten, 
maar dan wel met extra onder-
steuning en voordelen van Auto-
vakmeester.

Michael vertelt enthousiast waar-
om ze voor de landelijke garage-
formule hebben gekozen: “Door 
ons aan te sluiten bij Autovak-
meester, zijn wij klaar voor de 
toekomst. Het sluit naadloos aan 
op onze visie: het bieden van be-
trouwbare service en kwaliteit, 
transparant en met persoonlijk 
contact hoog in het vaandel. 
Doordat wij gebruik kunnen ma-
ken van inkoopvoordeel, techni-
sche ondersteuning, trainingen, 
landelijke campagnes en marke-
tingondersteuning kunnen wij 
blijven doen wat wij nu ook al 
doen: kwaliteit bieden voor een 
goed tarief! Daarom zien wij de 
toegevoegde waarde van deze ga-
rageformule, ze worden niet voor 
niets beloond met de 1e plek bij 
het onderzoek van BOVAG. Een 

beoordeling van hun leden met 
een 8,9 bij dit formule onderzoek 
zegt genoeg. Daarnaast biedt het 
extra klantenvoordeel, namelijk 
24 maanden garantie op onder-
delen en arbeid. Het belangrijkste 
voor ons is: de klant is hiermee 
geholpen.”

Formule Manager van Autovak-
meester, Ton Sieljes, is erg te 
spreken over de nieuwe toetre-
der: “Echte vakmannen die weten 
waar ze het over hebben en wat ze 
doen. Dit professionele autobe-
drijf is een echte toevoeging aan 
ons landelijk netwerk. Hun klan-
ten weten dat goede service cen-
traal staat”. 
De klanten van deze allround ga-
rage kunnen met alle automerken 
terecht in de moderne werkplaats 
met voldoende meetapparatuur 
voor onder andere onderhouds-
beurten, APK keuringen en scha-
deherstel. Zij kunnen rekenen op:
•  24 maanden garantie op 
 onderdelen en arbeid
• Onderhoud en reparatie van 

 alle merken 
• Uitsluitend gebruik van 
 A-merkonderdelen
• Onderhoud met behoud 
 van fabrieksgarantie
•  Goed opgeleide en 
 servicegerichte technici
•  Uitstekende prijs/
 kwaliteitsverhouding

Autovakmeester in het 
algemeen
Autovakmeester is een universele 
garageformule van onderdelenle-
verancier Alliance Automotive 
Group en verbindt autobedrijven 
met elkaar onder één landelijke 
paraplu. Autovakmeester richt 
zich op universele autobedrijven 
en erkend reparateurs. De for-
mule omvat onder meer garantie 
van 24 maanden op onderdelen 
en reparaties, 24/7 Europese 
pechhulp, volledig assortiment in 
A-merkonderdelen, opleiding en 
technische helpdesk via 
TECH360, Kentekenloket en op-
timale online vindbaarheid plus 
reviews. 

Andijk Auto Techniek sluit zich aan bij Autovakmeester

Het waterpeil staat nu aan de lage kant zodat er 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Niets 
doen betekent dat het uiteindelijk een bos wordt 
zoals je kunt zien aan de naast gelegen Vooroever. 
En we willen het gebied open houden zodat er wat 
te zien valt voor bewoners en toeristen. Maar daar 
moet je wel wat voor doen…

Recent zijn daarom de taluds in het droge deel en 
delen van het lage deel gemaaid.  In het lage deel 
neemt de hoeveelheid riet nu sterk toe, en dat pro-
beren we een beetje in te perken zodat allerlei soor-
ten vogels blijven komen en bijzondere planten zich 
gaan vestigen. In dit deel beginnen nu de orchidee-
en te komen: rietorchis en moeraswespenorchis.  
De Ratelaar heeft al grote delen van het linker per-
ceel ingepikt, en nu breidt ook een andere gele zo-
merbloeier zich sterk uit: Heelblaadje. Leuk om in 
de tuin te zetten, bloeit vanaf juli tot eind septem-
ber. Stekkies kunt U bij mij halen.

Dit jaar zien we heel veel zulte(zeeaster)  die nu nog 
bloeien.  Verder staat het vol met Watermunt en 
hier een daar een kattenstaart.  Wel jammer dat er 
deze zomer zo weinig vlinders waren om hier van te 
snoepen. Maar andere kleinere insecten waren er 
wel massaal. En we hebben ook weer een nieuwe 
soort aangetroffen: de langstekelige distel!  En in-
derdaad: langere stekels dan de andere distels.

De kleine rietvogeltjes, kleine bruine vogeltjes, zijn 
nu wel vertrokken, met uitzondering van de riet-
gors die hier blijft. De kleine zilverreiger is wel heel 
bijzonder en verblijft hier nu al weken. De helft 
kleiner dan zijn grote naamgenoot, de grote zilver-
reiger. Graag had ik een foto hierbij willen zetten, 
maar  iedereen mag vlak langs hem/haar lopen, 
maar als ik een foto wil maken gaat ie meteen op de 
vleugels. Het barst nog van de Waterhoentjes, en 
sommigen hebben nog hele kleine jongen. Ze heb-
ben het hier buitengewoon naar de zin, net als de 
meerkoeten. 
De wintertalingen en watersnippen komen nu van-
uit het noorden, en als je (heel) goed kijkt zie je dat 
het om tientallen en misschien wel een honderd tal 
gaat.  Een andere gast die je hier niet verwacht is de 
Groene Specht. Deze mag graag vanuit de bomen 
langs het poepen dijkje even landen om naar mie-
ren te zoeken. 

Zoals ik al vertelde moet er wel wat gebeuren om 
het gebied leuk en mooi en boeiend en overzichte-
lijk te houden. Vandaar: we kunnen nog wel wat 
handjes gebruiken. Werken doen we op de woens-
dagmiddag, en als u mee wilt helpen kunt zich mel-
den bij ondergetekende.

Marco van der Lee, beheerder 06-23 14 98 70. 

Koopmanspolder nieuws

Langstekelige distel

Groene specht. Foto’s aangeleverd

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Wegens werkzaamheden op de 
Middenweg bij het kruispunt 
Horn wordt bus 438 omgeleid.

Bij de haltes Sorghvliet en Gede-
puteerde Laanweg kan niet op de 
halte zelf worden in-en uitge-

stapt.

De bussen stoppen op de dichtst-
bijzijnde hoeken. Respectievelijk 
hoek Keizerskroon/ Kleingouw 
en hoek Generaal de Wetlaan/
Dijkgraaf Grootweg.

Buurtbus WASE, omleiding
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Kinderspaarweken van 17 tot en met 28 oktober  
Het is belangrijk om kinderen al vroeg te leren omgaan met geld. Daarom beloont Regio-
Bank kinderen die gaan sparen tijdens de jaarlijkse Kinderspaarweken. Bij Vrolijk fd, 
Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Andijk is het van 17 tot en met 28 oktober een 
feest voor kinderen. Stort het kind geld op de bestaande rekening van RegioBank, dan 
mag hij een leuk cadeautje uitkiezen. Ook kinderen die nog geen rekening hebben, zijn 
van harte welkom. We vertellen ouders en kinderen dan graag over het bekende Zilver-
vloot Sparen. En JongWijs, het jeugdpakket speciaal voor kinderen zelf. U bent van 
harte welkom op ons kantoor. 

Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en betaalre-
kening mét jaarlijks leuke geldtips en weetjes. Bij JongWijs krijgen ook de ouders jaar-
lijks interessante informatie en praktische tips. Gewoon via de post, op het huisadres. En 
uiteraard staan wij als Zelfstandig Adviseur ook klaar.
JongWijs begint met een spaarrekening. Vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening bij. 
En met toestemming van de ouders ook een Jeugdpas mét weeklimiet en Internet Ban-
kieren en Mobiel Bankieren. 

Van harte welkom
Iedereen is van 17 tot en met 28 oktober welkom bij Vrolijk fd. Kom naar ons kantoor 
aan de Kleingouw 28 in Andijk tijdens de feestelijke Kinderspaarweken. We laten dan 
ook graag JongWijs zien. 

De bank waar je nog gewoon even binnenloopt
Vrolijk fd maakt van sparen een feest! 

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Oktober boekenmaand

vraag naar de 
voorwaarden in de winkel

Nu een
leesbril

voor slechts

€ 89,-

Leesbrillenactie

2 voor

€ 139,-

Alpha Enkhuizen
Ontmoeten, vragen en ontdekken

intro-avond 17 oktober 2022
aanvang 18.30 uur

Heb je interesse of ben je nieuwsgierig?
Meld je dan vrijblijvend aan

alphacursus@baptistenenkhuizen.nl
06-36143392

SchuifaamSchuifaam

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Held met je geld.
Het zijn weer Kinderspaarweken.

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Held met je geld.
Het zijn weer Kinderspaarweken.

17 t/m 28 oktober

Elsa Birgitta Bekman is een Nederlandse 
zangeres, songwriter, multi-instrumenta-
list en videoclipregisseuse met Franse en 
Zweedse roots. Ze is geboren in een dorpje 
vlakbij Hoorn. Een groot deel van  haar tijd 
bracht ze vroeger door bij familie in 
Frankrijk en Zweden. Daar ontwikkelde 
ze, net als haar ouders, een grote liefde 
voor de natuur.Tot het moment dat ze naar 
school moest sprak ze alleen Frans, de taal 
van haar moeder. Haar ouders spraken 
onderling Engels en deze mengelmoes 
zorgde ervoor dat Elsa een fascinatie ont-
wikkelde voor taal, zowel gesproken als 
geschreven.

Haar jeugd was verder gevuld met muziek. 
Door de brede smaak van haar ouders 
groeide ze op met klassieke muziek maar 
ook met Ierse folk, new age, electronische 
muziek maar ook Edith Piaf, Jacques Brel, 
Kate Bush en Supertramp. Dit alles is te-
rug te horen in haar eigen composities.
Nostalgie, escapisme, romantiek en me-
lancholie zijn de terugkerende thema’s in 
haar muziek. Haar verhalende en filmische 
videoclips sluiten hierbij nauw aan. Na 
haar succesvol ontvangen debuut album 
‘Once In My Life’ (V2 Records, 2020) heeft 
Elsa Birgitta Bekman zich gestort op het 
schrijven van nieuwe liedjes voor haar 
tweede album.
 
Zondagmiddag 23 oktober wil zij een aan-

tal van deze songs alvast delen met haar 
publiek.
Ook ouder werk zal ten gehore worden 
gebracht. Haar unieke muziek en presen-
tatie zullen u wederom meevoeren naar 
een imaginaire wereld, vol heimwee, me-
lancholie en escapisme. Zij wordt daarin 
bijgestaan door haar vaste muziekvriendin 
Jade Welling op viool. Als zangeres van de 
bekende band The Tibbs heeft zij indruk 
gemaakt bij een groot publiek. Inmiddels 
zijn er nieuwe bewonderaars bij gekomen 
en 23 oktober worden dat er alleen maar 
meer!

Aanvang: 15.00 uur Deur open 14.30uur 
Entree: € 10

Zondag  23 oktober: Elsa Birgitta Bekman 
en  Jade Welling bij Club Jazz&Pop

Elsa Birgitta Bekman. Foto aangeleverd


