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Gelukkig kan en mag het Andij-
ker Toneel weer een geweldig 
stuk voor u uitvoeren. Na bijna 2 
jaar geen uitvoering te hebben 
kunnen en mogen geven vanwe-
ge corona, mag de toneelvereni-
ging uit Andijk weer de planken 
op. Zijn hopen u binnenkort 
weer te begroeten in Cultura te 
Andijk.

Het Andijker Toneel speelt dit 
jaar 3 keer zijn uitvoering, te we-
ten op zaterdag 22 oktober, vrij-
dag 28 oktober en zaterdag 29 
oktober. Voorgaande keren wa-
ren de zalen goed gevuld en vol-
ledig uitverkocht waardoor ze dit 
jaar dit jaar een extra avond heb-
ben ingepland. U kunt de heel 
eenvoudig uw kaarten bestellen 
via de website van het Andijker 
Toneel (www.andijkertoneel.nl)

Dit keert speelt Andijker Toneel 
het geweldig blijspel/klucht ‘Zus-
ters in Zaken’, geschreven door 
Ton Davids en geregisseerd door 
Wendy Sinnige. Een stuk dat in-
middels door veel verenigingen is 
gespeeld en dus ook enorm be-
kend is. Het stuk wordt zeer ge-
waardeerd door het publiek, dus 
waarschijnlijk ook door u. Dat 
kunt u natuurlijk alleen maar er-
varen door het toneelstuk te ko-

men bekijken. Een stuk geschikt 
voor jong en oud en waarin hu-
mor en een lach de boventoon 
voert. Heeft u dus weer zin in een 
heerlijk avondje ‘Lache, geniete 
en mooi an zitte’!, dan raden wij 
het zeker aan om een bezoek te 
brengen aan een van de uitvoe-
ringen van deze toneelvereni-
ging.
Het stuk speelt zich af in een 
klooster. Het klooster zit financi-
eel behoorlijk in de problemen. 
Iets wat afgelopen weken ook 
veelvuldig in het nieuws is ge-
weest. De kerken en kloosters lo-
pen leeg. Zo ook dit klooster. 

Nonnen lopen weg en verlaten 
het klooster. Met vijf resterende 
nonnen wordt de toko draaiende 
gehouden. Het is echter toe aan 
vernieuwing om het klooster nog 
aantrekkelijk te maken en te hou-
den.

De Aartsbisschop heeft echter 
hele andere plannen. Het kloos-
ter zal worden verkocht en er 
wordt een andere invulling aan 
gegeven. Iets wat de nonnen vol-
ledig tegenstaat. De zusters ne-
men het roer over en geven er op 
een ‘Sister Act’ achtige manier 
een nieuwe draai aan met behulp 

van een investeerder die ineens 
uit de hemel is komen opdagen. 
Het is een godswonder!
Het klooster wordt ook bezocht 
door een ‘straatmeisje’ dat op de 
vlucht is voor een drugsbende. 
Met haar achtergrond en  erva-
ring weet ze de nonnen en pastor 
behoorlijk ‘chill en relaxed’ te 
krijgen.

Al met al wordt het een chaos, 
zeker doordat de pastor nogal 
begaan is met de miswijn en dus 
wel van een slokje houdt. Het 
feest wordt helemaal compleet 
wanneer blijkt dat er met de 
Aartsbisschop toch meer aan de 
hand lijkt te zijn dan aanvankelijk 
wordt gedacht. Dat zorgt voor 
een verassende wending.
Natuurlijk verklappen we niet de 
gehele inhoud van het stuk en is 
het onmogelijk om precies te om-
schrijven hoe het allemaal ver-
loopt. Dat kunt u alleen maar er-
varing door het te komen bekij-
ken. Als u zin heeft in een ont-

Zusters in zaken is geschikt voor jong en oud. Foto aangeleverd

Andijker toneel speelt ‘Zusters in zaken’

Na tien maanden uitstel zal Sur-
sum Corda op zaterdag 29 okto-
ber dan eindelijk het jubileum-
concert geven. Eind januari, pre-
cies op het destijds geplande 
moment bestond de fanfare hon-
derd jaar, maar corona verhin-
derde destijds het concert. De 
afgelopen tijd is er onder leiding 
van dirigent Andries de Haan tij-
dens de repetities hard gewerkt 
aan de muziek voor het concert 
in de gereformeerde kerk. 
Er was in januari destijds lang 
geen zicht op versoepeling van de 

coronamaatregelen. De afschaf-
fing kwam net te laat, want toen 
was het concert al uitgesteld. 
Eerlijk gezegd was het orkest er 
toen ook niet klaar voor, na 
maandenlang aangepast te heb-
ben gerepeteerd. De festiviteiten 
rondom het jubileum kwamen 
hierdoor enigszins schoorvoe-
tend op gang. Een weekeinde weg 
met een buitenoptreden in het 
Noord-Groningse Siddeburen in 
oktober vorig jaar kreeg pas een 
vervolg in het voorjaar met een 
dankdienst in de gereformeerde 

kerk. Hierna volgde in juni nog 
een buitenoptreden op het André 
Voltenplein. Na het jubileumcon-
cert is er op zaterdag 28 januari 
nog een reünieconcert, met veel 
oud-leden die voor de gelegen-
heid weer een instrument oppak-
ken.

Het jubileumconcert doet Sur-
sum Corda met alle spelende le-
den. Ook een paar jonge leden, 
die al op de nominatie stonden, 
zijn ietsje eerder overgeheveld 
naar het grote orkest. Soms spe-
len zij een aangepaste partij mee. 
Sursum Corda oogt, nee is, daar-
mee nog weer jonger geworden. 
Bij eigenlijk alle verenigingen 
heeft corona er best ingehakt. 
Groot ledenverlies is Sursum ge-
lukkig bespaard gebleven. De 
club is nog springlevend, al is 
versterking altijd welkom.

Voor het concert is gekozen voor 
een zo breed mogelijk program-
ma om te laten zien wat Sursum 
in zijn mars heeft. Natuurlijk ho-
ren er een concertstuk en mars 
bij, maar ook een tango en een 
popsong, net als bewerkingen 

van Bach, Dvorak en Rossini. Er 
zit een stuk in met ingewikkelde 
maatsoortwisselingen van de 
Britse componist Philip Sparke. 
Er is ook ruimte voor muzikale 
humor, zoals in Rossini’s Duetto 
buffo per due gatti (Grappig duet 
voor twee katten). Het is door 
alle beroemde klassieke zange-
ressen gezongen, maar nu ge-
speeld op trompet en trombone.

Blikvanger is natuurlijk de ‘we-
reldpremière’ van het stuk Soli-
darity van Hans van der Heide, 
dat speciaal voor het eeuwfeest is 

geschreven. De Helderse compo-
nist heeft in dit stuk geprobeerd 
diverse stadia van verenigingsle-
ven weer te geven in muziek. Van 
vrolijke tijden tot minder aange-
name periodes. Het concert be-
gint zaterdag 29 oktober om 20 
uur in de gereformeerde kerk aan 
de Middenweg. De inloop is van-
af 19.30 uur. De toegang is, niet 
gek in tijden van crises, gratis. Er 
is een collecte.

Jubileumconcert met tien maanden uitstel

Overhandiging jubileumstuk Solidarity door Hans van der Heide

Familieconcert op het André Voltenplein. Anja en Gerard Fotografie

Zondagmiddag 23 oktober

Elsa Bekman (v/h The Tibbs)

Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

www.clubjazzenpop.nl

spannen avondje vol gezelligheid 
en humor, dan is het een absolute 
aanraden om te komen kijken.

Het Andijker Toneel heet u van 
harte welkom in Cultura – An-
dijk, waar zij op 22, 28 en 29 ok-
tober het stuk ‘Zusters in Zaken’ 
spelen. 
Meer informatie en voor het on-
line bestellen van uw kaarten 
kunt u terecht op www.andijker-
toneel.nl
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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 23 oktober 10.00 uur: 
Opening werkjaar. Missiezondag.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Vrienden-
kring.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Deurcollecte voor de arme inwo-
ners van Kibera. Van harte aanbe-
volen.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.

*Zondag 30 oktober is er geen 
viering, wel in Onderdijk en Wer-
vershoof. De intenties worden 
verschoven naar woensdag 2 no-
vember 19.00 uur: Allerzielen. 

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. 

Zowel mooie als moeilijke momenten in het leven delen we in 
onze vriendengroep

Nu zijn we geraakt door het overlijden van 

Willem Groot 

Vader en schoonvader van onze vrienden 
Marianne en Willem-Jan en opa van Thom, Bas en Lisa

Onze gedachten gaan uit naar het gezin en naaste familie
We wensen jullie heel veel sterkte toe

Liefs jullie vrienden

Een lege plek in de familie.

Onze broer, zwager en oom 

Willem Groot 

is na een ernstige ziekte overleden.

We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

 Fenna † en Jaap
 Dirk en Janneke
 Jaap en Gré
 Marian en Hans
 Lies †
   neven en nichten

In plaats van kaarten

Na moeizame laatste jaren is, verzoend met God en met het 
leven, van ons heengegaan onze zus, schoonzus en tante

Ytje Mantel
Ida

16 april 1938                   Andijk                15 oktober 2022

Jaap † en Jantje
 Nanne † en Henny †
 Dirk en Alie
 Tine en Henk †
 
 Neven en nichten Mantel

In overeenstemming met haar wens is haar lichaam ter 
beschikking gesteld aan de medische wetenschap

Onze dank gaat uit naar iedereen die haar in haar laatste 
levensfase liefdevol heeft verzorgd en bijgestaan; 
vooral ook naar het personeel van de Omring.

Correspondentieadres:
A. de Kroon-Mantel
Meander 57
1619 XR Andijk

Verhuisbericht Piet de Boer

Met ingang van 14 oktober 2022 ben ik verhuisd 
van Sorghvlietlaan 56 Andijk naar:

Verpleeghuis St. Jozef, Kamer 130
De Gouw 2, 1693 DC Wervershoof

Mijn telefoonnummer blijft ongewijzigd t.w. 0228-591361

Kerkdiensten, zondag 23 oktober

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. Bijbelzondag. Met medewerking van 
 Robbert, Mariska, Judith en Christel

De dienst is 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: Koob Fredriks, Organist: Chris Kooiman

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Henk-Jan Frens Avondmaal

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 Wo-Com. pastor A. Dekker, Vriendenkring

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Simon van Groningen

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

Heb jij een broer of zus die al heel 
lang ziek is of een beperking 
heeft? Dan ben jij een zogenaamd 
brusje. 
Opgroeien in een gezin met een 
ouder/broer of zus met een be-
perking is soms best lastig. Je 
broer of zus heeft misschien 
meer zorg en aandacht nodig dan 
jij. Als brusje of jonge mantelzor-
ger moet je soms een handje 
meehelpen of veel geduld heb-
ben. En een leuk uitje schiet er 
soms bij in. Daarom organiseren 

we een middag met leuke work-
shops speciaal voor jou!
De middag is voor kinderen tus-
sen de 7 en 13 jaar op donderdag 
10 november van 15.30 tot 19.00 
uur. Er zijn geen kosten aan ver-
bonden en het is in De Schoof, 
Kerkelaantje 1 in Wervershoof.
Heb jij ook zin om te bewegen, 
hapjes te maken in de keuken, bij 
te praten? Meld je dan aan! 
Vol=vol
Stuur een mailtje naar suzanne.
helder@medemblik.nl

Brusjes en jonge mantelzorger middag

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 42 Pagina 2



Laatste nieuws over de Jubelton
Vanuit de Tweede kamer zijn diverse vragen gesteld over het Belas-
tingplan 2023 dat op Prinsjesdag is gepresenteerd. Uit de antwoor-
den van de staatsecretaris van Financiën maken we onder andere het 
volgende op.

Gespreid schenken wordt ingeperkt
Op 1 januari aanstaande zal de schenkingsvrijstelling voor de eigen 
woning worden verlaagd van 106.671 naar 28.947. De mogelijkheid 
dat de schenker de schenkingen over 3 kalenderjaren spreidt komt 
te vervallen. Als in het jaar 2022 gebruik is gemaakt van de eenmalige 
verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning maar de vrijstelling 
nog niet volledig is benut, kan de schenker uitsluitend nog in het jaar 
2023 een bedrag schenken ter grootte van het niet-benutte deel van 
de vrijstelling. Voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan, wordt de 
spreidingstermijn dus beperkt tot 2 jaar.

De bestedingstermijn blijft 3 jaar
Voor de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling geldt als vereis-
te dat de begiftigde het bedrag van de schenking uiterlijk in twee 
kalenderjaar volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een be-
roep op de verhoogde vrijstelling is gedaan, heeft besteed te be-
hoeve van een eigen woning. Hoe werkt 
deze bestedingstermijn uit bij gespreide 
schenkingen? Voor de bestedingstermijn is 
bepalend voor welk kalenderjaar voor het 
eerst een beroep is gedaan op de vrijstelling 
eigen woning. Als in de aangifte schenkbelas-
ting voor een schenking in 2022 een beroep 
is gedaan op de vrijstelling , geldt dat de 
schenking uiterlijk op 31 december 2024 
moet zijn besteed ten behoeve van de eigen 
woning.
We staan klaar voor het geven van advies. 
Kom tijdig voor het einde van het jaar.

Sandra Voors

De K.N.K.B. organiseert elk jaar 
twee grote wedstrijden. In het 
voorjaar de Nederlandsekampi-
oenschappen waar alle kolvers in 
een klas uitkomen en dus een 
kampioen krijgt. Later in het jaar 
worden de Klassenkampioen-
schappen gehouden. Deze wed-
strijd is met name voor de kolvers 
uit de lagere klassen veel interes-
santer, want dan kunnen zij on-
derling uitmaken wie in hun klas 
de beste is. 

Vijftien leden van onze kolfsocië-
teit “Onder Ons”  hebben deelge-
nomen aan deze wedstrijd in 
Wieringerwaard.  Op de voorda-
gen, waar twee series van vijf sla-
gen worden gespeeld, wisten vijf 
kolvers zich te plaatsen voor de 
finale. Vierdeklasser Joop Sij-
mons plaatste zich met een onge-
kend hoge score voor de finale. 
Jammer genoeg moest  Joop  af-
bericht geven. 
Ook Jaap Bakker plaatste zich 
met een hoog puntentotaal en 
ging de finale in met een mooie 
voorsprong op zijn  concurenten. 
Hij begon direct goed, vergrote  
zijn voorsprong en hield deze tot 
het eind van de partij, waardoor 

Jaap zich tot kampioen van de 
vierde klas mocht laten kronen. 
Derde klasser Bob de Wilde kon 
in de finale geen potten breken 
en  eindigde als zesde. 
Peter Schuitemaker plaatste zich 
als derde in de eerste klas en in de 
finalepartij moest hij het in de 
laatste twee slagen uitvechten 
met de Nederlandse Kampioen 
D. Beemsterboer uit Venhuizen. 
Peter maakte twee mooie scores 
en Beemsterboer maakte in zijn 
laatste slag een foutje, waardoor 
ook het kampioenschap in deze 
klas naar Andijk ging. 

Superklasser Dirk Spijker plaats-
te zich voor de finale met een 
achterstand van vier punten op 
D. Beers uit Zuid-Scharwoude en 
na drie slagen was het verschil 
groter geworden. Echter Beers 
liet in de vierde en vijf slag veel 
punten liggen waardoor hij zijn 
koppositie verspeelde en Dirk 
samen met N. Wissink uit Oud-
karspel de eerste plaats deelde. 
Een baragepartij van drie slagen 
moest uitmaken wie zich kampi-
oen mocht laten noemen. Dirk 
was de sterkste, hij sloeg de maxi-
male score van drie twaalven. 

Kolfsuccessen op Klassenkampioenschappen

Jaap Bakker, Dirk Spijker en Peter Schuitemaker. Foto aangeleverd

Dick Visser

IJsselmeerwaarde

Vorige week woensdagavond 
vond een informatiebijeen-

komst plaats over de IJssel-
meerkust. De gepresenteerde 
visie is een product van de ge-

meenten Noord-Hollands 
Kroon, Medemblik, Enkhuizen 
en provincie Noord-Holland.

Bij de totstandkoming van deze 
visie zijn verschillende in-
spraakmomenten geweest, 

waarbij inwoners en belangen-
organisaties hebben ingespro-
ken. En die inspraak heeft ge-
werkt! Er ligt volgens MOR-
GEN! een goede en perspec-
tiefrijke visie voor de Medem-
blikker kust. Waar water vroe-

ger onze natuurlijke vijand 
was, is de beleving van water 
nu een belangrijke kwaliteit.

De hoofdpunten van de visie 
zijn:

1. Een betere relatie tussen 
land en water

2. Een goede overgang van 
land naar water

3. Een gebied met 
internationale allure

Wat betekent dit?
Er komen geen atollen voor de 
West-Friese IJsselmeerdijk. In 
de hoek afsluitdijk - Wieringer-
meer worden eilandjes aange-
legd en op sommige worden 
zonnepanelen geplaatst. Dit 
moet bijdragen aan een vaste 
energieprijs voor inwoners. 

Voorts kunnen daarmee grote 
velden met zonnecollectoren 
worden weghouden van ons 

grondgebied.
Deze eilanden zorgen ook voor 
het vergroten van de natuur-
waarde van het IJsselmeer. 
Ontdieping zorgt voor een 

nieuw paaigebied voor vissen, 
een nieuw gebied voor vogels 

én vergroening.
De cultuurhistorische waarden 

van ons deel van de IJssel-
meerdijk worden behouden en 
waar mogelijk versterkt, door 
het bevorderen van (fiets)toe-
risme. De historie van West-
Friesland en de VOC-steden, 
krijgen hierbij meer aandacht. 

Er komt aandacht voor het ver-
binden van het oude land met 
het water door nieuwe dijkop-

gangen.
Verder volgt onderzoek naar de 
mogelijkheid van een overhaal 
van het IJsselmeer naar polder 
Het Grootslag, voor kleinere 

pleziervaartuigen.
Tenslotte is er aandacht voor 
de aanleg van nieuwe zoetwa-
terbekkens bij het PWN, aan 

de noord-oostzijde van Andijk. 
Dit is heel hard nodig ivm de 

toenemende periodes van 
droogte. Hierbij wordt tevens 

ruimte gecreëerd voor recreatie 
en een zwemstrand(je).

Meer info vindt u op de site 
van de gemeente

Rabo ClubSupport levert 
bijna 1.000 euro op  
Een prima steun in de rug voor 
het zwembad! Vorige week wer-
den door Rabo de cheques uitge-
reikt en voor De Weid levert dit 
een fraaie bijdrage op. Stemmers 
en organisatie; reuze bedankt! 

Tegelwerk vordert gestaag
Onzichtbaar van buitenaf, maar 
binnen in de tent die over De 
Weid is gebouwd wordt hard ge-
werkt. Na het slopen van de 
wandtegels en overloopgoten is 
veel aandacht besteed aan het 
aanbrengen van een vlakke tus-
senlaag. Inmiddels is nu de tegel-
zetter gestart. We houden u op de 
hoogte!
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Zaterdag 8 oktober presenteerde 
Excelsior voor de tweede maal ‘de 
Avond van de Filmmuziek’. Dit 
keer in de Gerardus Majella Kerk 
in Onderdijk.
Ondanks dat het orkest een loca-
tie buiten het eigen dorp had ge-
kozen was er een super opkomst 
van bijna 200 personen.
De perfecte akoestiek van de 
kerk, een groot bioscoopscherm 
en de zeer fraai uitgelichte kerk 
inclusief een lichtshow door 
DML Sound uit Zwaagdijk, 

maakte dat het publiek genoten 
heeft van een avond vol met 
mooie muziek inclusief de bijbe-
horende filmbeelden.
Het programma was zeer gevari-
eerd in de vorm van muziek uit 
animatiefilms, drama maar ook 
oorlogsfilms. De avond werd vro-
lijk afgesloten met Bella Ciao uit 
La Casa de Papel, bij de meeste 
wel bekend. Na afloop was er nog 
een gezellige nazit in café ‘De 
Welkomst, aan de overkant van 
de kerk.

Blijde bestuurders bij RaboClubSupport uitreiking. Foto’s aangeleverd

Stemmers bedankt!

Veel vierkante meters in  
De Weid!

Overzicht van de kerk. Foto aangeleverd

De avond van de filmmuziek

Wist u dat...
... er onjuiste informatie in de column van Els van den Bosch stond 

over Wonen Plus? De juiste actuele informatie is:

Wonen Plus Andijk is recentelijk samen gegaan met Wonen Plus 
Wervershoof. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0228-586035. 
U kunt ze bezoeken aan de Olympiaweg 25 in Wervershoof (kan-

toor Woningstichting Het Grootslag). Ze zijn geopend op maandag, 
dinsdag en vrijdag van 9.30 uur en 11.00 uur.
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De ‘Nacht van de Nacht’ is een 
landelijk evenement dat in het 
teken staat van nacht, donkerte 
en lichtvervuiling. In heel Ne-
derland worden die avond tal 
van activiteiten georganiseerd, 
onder andere bij IVN-West-
Friesland.
Ervaar hoe ‘mooi eng’ het is om 
in een donker bos te wandelen. 
De sterrenlucht is daar veel be-
ter te zien. Kom er achter welke 

dieren (o.a. vleermuizen en 
egels) actief zijn in de nacht en 
gebruik al je zintuigen als je 
wordt ondergedompeld in een 
magische sfeer van ritselende 
bladeren en herfstgeuren..

Wanneer: zaterdag 29 oktober 
bij het Egboetje. Tijdstip: 19:00 
uur. Aanmelden vóór vrijdag 28 
oktober 17.00 uur bij ria@ivn-
westfriesland.nl. Locatie: het Eg-

boetje (Liederik 15, 1678 JC 
Oostwoud). Kosten: Leden IVN 
& KNNV € 2,-. Niet leden v.a 12 
jr € 4,-; Kinderen t.m 12 jaar gra-
tis a.g.v. sponsor bijdrage ABZ 
Seeds Andijk. Betalen via betaal-
verzoek is mogelijk. 

Tip: doe warme kleding en laar-
zen aan en neem een zaklamp 
mee (alleen te gebruiken in 
noodgevallen).

Soms worden wij verrast met 
een nieuw boek op de markt, 
waarvan wij een exemplaar 
weg mogen geven. 

Deze keer is het Ascensie, 
samen naar een hoger be-
wustzijn van Dorien Hooger-
heide. “Het woord ascensie 
heeft er in deze tijd een 
nieuwe betekenis bijgekre-
gen en die is: Bewustzijns-
verhoging, het is de sleutel 
tot ons geluk. Dit boek geeft 
inzicht en biedt je een ma-
nier om je eigen bewustzijn 
te verhogen. Dat het je mag 
helpen het licht in jezelf en 
alles om je heen te ontdek-
ken!”

Voor wat, hoort wat
In ruil voor het boek vragen 
wij u een recensie te schrij-
ven van minimaal 250 tot 
maximaal 450 woorden en 

een foto aan te leveren 
waarop u én het boek goed 
zichtbaar zijn. 

Deze recensie én uw foto 
worden geplaatst in de Andij-
ker.

Kans maken?
Wilt u kans maken op dit 
boek, dan vragen wij u een 
korte mail te sturen aan 
info@andijker.nl ovv Ascensie 
in de onderwerpregel. 

Ook kunt u een briefje in de 
deur van kantoor werpen, 
met op de enveloppe de ver-
melding Ascensie.

Ook dit jaar organiseert de ge-
meente Medemblik wederom 
de Nacht van de Nacht. Tijdens 
deze avontuurlijke wandeling 
in het donker kunnen inwoners 
op pad met een ervaren vogel-
gids van de KNNV afdeling 
Hoorn/West-Friesland. Tijdens 
deze wandeling staan we stil bij 
‘licht en donker’ in de natuur in 
de hoop om zoveel mogelijk 
vogels te spotten. Maar ook 
vleermuizen zijn een graag ge-
ziene gast tijdens deze wande-
lingen.   

Op zaterdagavond 29 oktober 
worden er nachtwandelingen ge-
organiseerd in zowel Twisk als 

Wognum. Deelname is gratis en 
op basis van beschikbaarheid. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 
oktober door een mail te sturen 
naar duurzaam@medemblik.nl. 

Meer informatie op https://duur-
zaammedemblik.nl/water-en-
groen/nacht-van-de-nacht/ en 
https://www.nachtvandenacht.
nl/

Nacht van de nacht

Nacht van de nacht - 2

Op zaterdag 29 oktober zal in de 
vestiging van Albert Heijn in  
Enkhuizen tussen 12.00 uur en 
16.00 uur een winkelactie wor-
den gehouden t.b.v. de Voedsel-
bank West-Friesland. In de win-
kel wordt aan het winkelend pu-
bliek gevraagd één of meerdere 
producten extra mee te nemen, 
deze bij de kassa af te rekenen en 

daarna bij de innametafel van de 
Voedselbank af te geven. Het gaat 
bij winkelacties om lang houdba-
re producten zoals rijst, pasta’s, 
producten voor het ontbijt. Via 
andere kanalen ontvangt de 
Voedselbank kort houdbare pro-
ducten zoals brood, groenten en 
fruit. Helpt u mee de voedselpak-
ketten te vullen?

GRATIS
ENTREE

SURSUM CORDA ANDIJK
GEREFORMEERDE KERK
ANDIJK
29 OKTOBER 2022
20.00 UUR

 
MET DE PREMIÈRE VAN ONS

MUZIEKSTUK SOLIDARITY

 
JUBILEUM

CONCERT
100 JAAR SURSUM

WWW.SURSUMCORDA-ANDIJK.NL

29 oktober 2022

Na de succesvolle postcorona-
expositie  in de Bonifaciuskerk 
(Medemblik) afgelopen zomer is 
het nu de tijd voor een winterex-
positie in Wognum. Het gemeen-
tehuis van Medemblik heeft ver-
schillende ruimten ter beschik-
king gesteld om de geselecteerde 
werken tentoon te stellen. De ex-
positie is vrij toegankelijk.

Fotowerkgroep Hoorn is een ac-
tieve en tevens de oudste club uit 
de gelijknamige plaats. De zes-
tien leden, onder wie twee uit de 
gemeente Medemblik, komen 
elke twee weken bijeen in wijk-
centrum De Grote Beer (Hoorn) 
om elkaars werk te bespreken en 
op deze manier het niveau naar 

een nog hoger plan te brengen. 
Ieder heeft zijn eigen interesse en 
blik op de wereld om zich heen. 
Dit leidde tot positieve reacties 
op de Kunst- en Cultuurmarkt 
Hoorn afgelopen augustus. En 
het belooft wat voor deze nieuwe 
expositie in het gemeentehuis 
met opnieuw een gevarieerde en 
verrassende keuze van alle deel-
nemende leden. Je bent van harte 
welkom om binnen te lopen in de 
eerste twee gebouwen waar de 
expositie is gesitueerd. 
 
Gemeentehuis Medemblik (D. 
Ketlaan 21 Wognum) tot 1 febru-
ari 2023, vrij toegankelijk

www.fotowerkgroephoorn.nl

Foto Tjalling v.d. Schors

Fotowerkgroep Hoorn presenteert expositie 
in Gemeentehuis Medemblik (Wognum) Wie wil een recensie schrijven?

Voedselbank West-Friesland

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Klaas Tanja
06 -53 56 02 96
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Vorige week werd ik opgebeld of ik de 
taarten van Delicious Bakerys van Yune 
Beerling kende uit Andijk.
Vanuit Soesterberg werd site gevonden 
waar heerlijke taarten op staan.
Afgelopen zaterdag hebben we de taart 
opgehaald bij Yune die zij speciaal voor 
mijn vader heeft gemaakt die 65 werd.
Wat een verrassing! Wat een geweldige 
taart, Yune hierbij hartelijk dank we heb-
ben ervan genoten! Is echt de moeite 
waard om een keer te proberen! 
Astrid van Dijke

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER 

KLANTCONTACT-
CENTRUM
Organisatie altijd in beweging  |  Persoonlijk contact  |

Informele sfeer  |  Digitaal zelfredzaam  |  Telefoon  |

Chat  |  Mail  |  Kennisbank  |  Klantsysteem

Iedereen kan toch de telefoon, een vraag of mail beant woorden 
en informatie geven…? Daar denken wij anders over. Het is 
een vak en onze huurders, woningzoekenden en relaties hebben 
een juist, volledig en tijdig antwoord nodig.

Ons team KCC mist de laatste schakel in de samenwerking. 
Ben jij dat? Dan ben je van harte welkom. 
Meer informatie www.wst-hetgrootslag.nl

20-24
 UUR

Minister Kuipers (Volksgezondheid) heeft 
dinsdag 12 oktober jongstleden het drei-
gingsniveau in de coronathermometer 
opgeschroefd van ‘laag’ naar ‘verhoogd’. 
Dat is het tweede niveau op een schaal van 
4. Het RIVM waarschuwt ouderen en 
kwetsbaren om op te letten. 
 
In een open samenleving zonder ingrij-
pende coronamaatregelen kan het corona-
virus zich gemakkelijker verspreiden. 
Sommige mensen hebben meer kans om 
ernstig ziek te worden van het coronavirus 
en daardoor in het ziekenhuis opgenomen 
te worden. Zij zijn extra kwetsbaar. 

Het grootste risico lopen mensen van 70 
jaar en ouder. Maar ook mensen met on-
derliggende aandoeningen hebben meer 
kans om ernstig ziek te worden. 

Voor deze mensen is het belangrijkste ad-
vies om de herhaalprik te halen om zich te 
beschermen. Ook geeft het RIVM nog an-
dere adviezen om kwetsbare mensen te 
beschermen.

Adviezen om rekening te houden met 
kwetsbare mensen in je omgeving. 
Als je kwetsbare mensen in je omgeving 
hebt, of met kwetsbare mensen werkt, kun 
je helpen ze te beschermen. Je kunt de 
kans dat je een ander besmet met het co-
ronavirus verkleinen. 

De volgende adviezen helpen daarbij: 
•  Blijf thuis bij klachten en doe een zelftest. 
•  Ga in isolatie als je test positief is. 
•  Laat je vaccineren als je daarvoor een 
 oproep krijgt.
•  Houd 1,5 meter afstand van anderen,

  ook aan tafel.
•  Was regelmatig de handen. 
•  Hoest en nies in je elleboog. 
•  En zorg voor goede ventilatie. 
 
Als je op bezoek gaat bij iemand die kwets-
baar is, doe dan ook van te voren een zelf-
test. Ook als je geen klachten hebt. Maak 
afspraken met elkaar over bijvoorbeeld af-
stand houden of het dragen van een 
mondkapje. 
 
Door je te laten vaccineren, bescherm je 
jezelf tegen ernstige ziekte én je verkleint 
de kans dat je anderen besmet. Zo kun je 
helpen om kwetsbare mensen in je omge-
ving te beschermen. 

We vragen onze bezoekers rekening hier-
mee te houden en de adviezen na te leven 
in zoverre het bezoeken van de Huiskamer 
van Andijk aangaat!

Dorpsraad Andijk
Foto: Markus Winkler

Verhoogd waarschuwingsniveau Huiskamer van Andijk

Yune overhandigt de taart aan Astrid. 
Foto Yvonne Beerling

Heerlijke taarten van Yune Beerling!

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Emigranten 2.
De Andijker wordt ook in Canada gele-
zen, waar niet eigenlijk. Maar door die 
krant kwamen twee neven elkaar op het 
spoor. Evert de Boer uit Enkhuizen 
(zoon van Annie schuurman en Dirk de 
Boer) trouwde met Annet Doef uit An-
dijk. Ja van de familie Doef die in Honk 
woonde. Zij besloten ook met hun kin-
deren te emigreren naar Canada. Toen 
ze me schreven dat ze in de verhaaltjes in 
de Andijker stukjes uit hun jeugd her-
kenden, ontstond er een mailwisseling. 
Evert vertelde hoe hij met zijn broer Cor 
bij zijn oom Harke ging logeren en hoe 
spannend hij de smederij vond. Omdat 
wij die zomer een rondreis door Canada 

zouden gaan maken, was ik wel be-
nieuwd waar en hoe ze woonden. Vol-
gens Evert was het een omweg voor ons 
van Enkhuizen naar Hoorn via Andijk. 
Dat viel nog even tegen, maar zo ont-
moetten we elkaar. Ik had voor Annet 
het boek  De Eenhoorn meegenomen, 
waar de boerderij in staat waar mijn 
moeder is geboren en voor Evert een bus 
Enkhuizer Jodenkoeken ( al mogen die 
niet meer zo heten). Ze lieten ons Otta-
wa zien en vertelden dat ze vanaf het 
begin Engels met elkaar spraken. Hun 
drie kinderen wonen in de buurt en met 
hun kleinkinderen gaan ze ieder jaar 
kamperen en dat wil daar prima. Dat zijn 
emigranten die prima terecht zijn geko-
men, maar toch graag nog even terug 
komen in Nederland, maar het er wel erg 
vol vinden……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Hondeloupies 
wordt in januari 

Honden Dagopvang 
Andijk! 

Er zijn nog 
plekjes vrij!

Bel vrijblijvend voor 
info 06-40 75 82 89.

  
Volg ons op facebook.

Wel of geen windmolens in de regio? Wel 
of niet een auto delen of biologischer eten? 
De sleutel tot een duurzame en schone 
toekomst ligt bij jou als jongere en de keu-
zes die jij maakt. Maar waarom doen jon-
geren dan bijna niet mee in de discussies 
over duurzaamheid? Dat pakken we in 
Westfriesland anders aan. 

Op 3 november organiseren de Westfriese 
gemeenten samen met jongeren de Jonge-
renklimaattop Westfriesland. Jongeren 
van 15 tot en met 25 jaar gaan in gesprek 
met bestuurders over wat zij van hun ge-
meenten verwachten aan duurzame ac-
ties. Laat je inspireren en verrassen en doe 
mee. Er is een actief programma met stel-
lingen, debat, presentaties en live enter-
tainment zoals een optreden van de 
Hoornse stadsdichter Levi Noë. We heb-
ben een prijsvraag en delen goody-bags 
uit. 

Heb jij een boodschap voor de Westfriese 
gemeenten? In theater het Postkantoor in 
Bovenkarspel beleef je een avond die leuk 
en gezellig is én 
waar je een ver-
schil kunt ma-
ken. Dit is je 
kans. Wij doen 
groen. Doe jij 
met ons mee? 
Meld je aan via 
de QR code.
 
Jongerenklimaattop Westfriesland
Datum: donderdag 3 november
Locatie: Het Postkantoor in Bovenkarspel 
(goed bereikbaar met het OV)

Inloop: vanaf 19.00 uur
Einde programma: 21.00 uur. Tijd voor 
een gratis hapje en een drankje!

Groen doen op de Jongerenklimaattop Westfriesland
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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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Shiatsu is een vorm van massagethera-
pie en betekent letterlijk ‘druk met de 
vingers’.  De behandeling vindt plaats op 
traditionele wijze op een op de grond 
gelegen matras. Er wordt druk uitgeoe-
fend met handpalmen, duimen en vin-
gers. Waar nodig worden ook rustige 
strekkingen uitgevoerd en wordt aan-
dacht besteed aan de beweeglijkheid 
van gewrichten. De behandeling wordt 
door de kleding heen gegeven. 

Annelie Kuiper is shiatsu-therapeut en sinds 
kort verhuisd met haar praktijk naar Venhui-
zen. “We woonden in een drukke stad en daar 
had ik een goed lopende praktijk. Steeds va-
ker verlangde ik terug naar de rust en ruimte 
van het dorpse dat ik kende uit mijn vakanties 
in mijn jeugd. West-Friesland was een plek 
die ik toen vaak bezocht en waar ik naar toe 
wilde verhuizen. Dit huis in Venhuizen met 
de mogelijkheid tot een praktijk achter het 
woonhuis, was een droom die uitkwam.”

Praktijk is klaar
Het gekochte pand was niet helemaal naar 
de zin van Annelie, maar zij zag wel de 
mogelijkheden. Inmiddels zijn de grootste 
verbouwingen achter de rug en is de prak-
tijk klaar om cliënten te ontvangen. Het 
woonhuis staat aan het Kerkeveld en heeft 
een achterom, gelegen aan de Burgemees-
ter J. Zijpweg. Tussen de huisnummers 22 
en 24 in, is de opgang naar de praktijk-
ruimte. Parkeren kan op het parkeerter-
reintje tegenover de praktijk.

Buigende bamboe
Iedereen voelt zich wel eens 'niet helemaal 

100%'. Vaak weet men hoe het komt en 
gaat het vanzelf weer over. Toch zijn er ook 
momenten die anders voelen en waarbij 
shiatsu-massage kan helpen de balans 
weer terug te brengen. “In het leven staan 
als buigende bamboe, omschrijf ik het wel 
eens,” vertelt Annelie. “Meebuigen waar 
nodig, terugveren zonder kracht, voorko-
men dat je te ver doorbuigt en knakt.”  

Over shiatsu
Een shiatsu-behandeling is aan te raden 
bij uiteenlopende klachten zoals spier- 
en gewrichtspijn, hoofdpijn en ver-
moeidheid. Ook voor wie onrust en emo-

tionele instabiliteit ervaart kan shiatsu 
verlichtend of genezend werken. “De in 
het lichaam aanwezige energie weer vrij 
laten stromen is waar de behandeling op 
gericht is. Ik neem niks weg, ik geef niks 
terug, ik laat de reeds aanwezige energie 
weer stromen.” 

Ervaar de rust
Iedereen is anders, maar shiatsu is voor 
iedereen, jong en oud. Of je nu last hebt 
van je schouder, slapeloosheid of de over-
gang. Het brengt rust en stabiliteit en 
maakt dat je je beter gaat voelen. Onrust en 
ongemakken kunt u aanpakken voordat 

het serieuze klachten zijn geworden. Shi-
atsu kan ook een aanvulling zijn op een 
reguliere medische behandeling. De mees-
te verzekeraars vergoeden (een deel van) 
de behandeling, bekijk hiervoor uw polis.

Kom kennis maken
Annelie Kuiper heeft sinds 2004 een eigen 
praktijk en is sinds kort verhuisd naar Ven-
huizen. Wie een afspraak wil maken kan 
een e-mail sturen naar:
info@anneliekuiper.nl of bellen met 06-14 
66 37 73.  Voor meer informatie kijk op 
www.anneliekuiper.wordpress.com “Graag 
help ik u om zich weer gezond te voelen.” 

Ervaar die rust en kom weer in balans

Annelie Kuiper kan uw ongemakken verlichten met shiatsu therapie. Tekst en foto: OdB.
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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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Op zaterdag 29 oktober vindt de 
traditionele Avond in het bui-
tenmuseum plaats in het Zui-
derzeemuseum in Enkhuizen. 
Vele stormlantaarns creëren een 
knusse sfeer in de straten en huis-
jes. Vaar mee op de veldschuit 
over de grachten en luister naar 
verschillende optredens van de 
Oriental Jazzband, SYA, Janis 
McCoury, het Leids Zeemans-
koor Rumor di Mare en Orgel ’t 
Drommetje. Voor kinderen zijn 
er gratis lampionnen (zolang de 
voorraad strekt) en is het knut-
selatelier geopend. Met een grote 
vuurwerkshow, die er fantastisch 
uitziet vanaf het dijkje, knalt het 
museum het seizoen uit.

Niet alleen de huisjes van het 
buitenmuseum zijn te bezoeken, 
maar ook de ambachtslieden en 
rolspelers zijn in touw. Daarnaast 
draait de Oudhollandse kermis 
met gratis kermisattracties uit 
de jaren twintig op volle toeren. 
Maak een rondje in de ouder-
wetse rups en duik samen met 
je geliefde onder de kap voor een 
‘romantisch’ moment, zweef in 
de zwanenzweefmolen, zwier op 
de luchtschommel of carrousel 
en sla zo hard je kunt op de kop 
van Jut! Bewonder ook de fees-
telijk verlichte, bewegende pop-
penkastjurk. 

Muzikale omlijsting
Nieuw dit jaar is de komst van 
Janis McCoury, een Noord-Ne-
derlandse driekoppige bluegrass/
americana band. Laat je verras-
sen door de hard driving en high 
lonesome bluegrass liedjes, af-
gewisseld met gevoelige singer/
songwriter nummers. De drie 
zangeressen van SYA begeleiden 
zichzelf op verschillende akoes-
tische instrumenten, zoals gitaar, 
piano, dwarsfluit, accordeon en 

mandoline. Zij delen de voor-
liefde voor mooie meerstemmige 
muziek. De optredens vinden 
plaats op verschillende locaties in 
het buitenmuseum.

Prijzen en openingstijden
De Avond in het buitenmuseum 
duurt van 18.00 tot 21.00 uur. 
Tickets zijn voor 12,50 euro per 
persoon verkrijgbaar via zuider-
zeemuseum.nl/onlinetickets . 
Kinderen tot en met drie jaar, 
bezitters van een Museumkaart, 
Vriendenloterij VIP-KAART en 
Vrienden van het Zuiderzeemu-
seum hebben vrij toegang. Koop 
vóór 15 oktober tickets met € 
3,- vroegboekkorting en reser-
veer een tijdslot (vol=vol). Let op! 
De museumveerboten varen ’s 
avonds niet. Het buitenmuseum 
is te betreden via de stadsingang 
aan de Wierdijk of via de dienst-
ingang aan de Kooizandweg. Par-
keren kan bij het recreatiegebied 
Enkhuizerzand aan de Kooizand-
weg of bij het NS-station Enkhui-
zen. 

Over het Zuiderzeemuseum
Het Zuiderzeemuseum verza-

melt en beheert erfgoed uit het 
voormalige Zuiderzeegebied. Het 
vertelt het verhaal van de Zuider-
zee en verbindt daarbij het heden 
met het verleden op een toegan-
kelijke wijze voor een divers pu-
bliek. Jong en oud wandelt hier 
honderd jaar terug in de tijd en 
komt in aanraking met de Zui-
derzeecultuur. In de vaste ten-
toonstelling Zee vol verhalen dui-
ken bezoekers in de verhalen over 
het leven aan de voormalige Zui-
derzee. Het museum brengt ook 
de cultuurhistorische collectie 
op verrassende wijze samen met 
hedendaagse kunst, vormgeving 
en design. Kijk op zuiderzeemu-
seum.nl voor een overzicht van 
alle tentoonstellingen.

In 2021 ontving het museum 
van de ANWB de zilveren award 
voor het leukste uitje van Noord-
Holland. Lonely Planet heeft het 
Zuiderzeemuseum opgenomen 
als ‘Top choice’ in haar internati-
onale reisgids Best in travel 2022. 
Museumkids heeft het Zuider-
zeemuseum wederom het predi-
caat ‘Kidsproof ’ toegekend voor 
2022.

Afsluiting van buitenseizoen Zuiderzeemuseum 
Avond vol muziek, Oudhollandse kermis en vuurwerkshow

Vuurwerkshow in het museum. Foto: Vincent de Vries

Eerder hadden we het over het oude kruidenierswinkeltje van 
Gerrit Mantel en Alie Baas. Ze verhuisden ca. 100 meter naar 

het oosten en begonnen een officiële VéGé winkel met woning.
We zien ze in hun nieuwe winkel aan het werk. Ook deze 

winkel is er niet meer en is Knokkel 121 een woonhuis 
geworden. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

(foto Ria Tensen - Groot)

In 1958 is ons gezin verhuisd naar het Schoolpad. Ik herinner me dat nog goed, we 
gingen met een motorschuit waar bijna de hele inboedel inpaste. Het Schoolpad 
was een smal rustig weggetje. De kortste verbinding tussen Knokkel en Dijkweg 
met een smal bruggetje over de Dijkgracht waar nauwelijks een vrachtauto over 
kon. Maar er stond wel een school, de Oosterschool de lagere school met slechts 2 
lokalen en een gymzaal, lokaal 1 een combi-klas  van 1,2 en 3, lokaal 2 met een 
combi-klas van 4, 5 en 6 . Verkeer was er bijna niet en het vrolijke gekwetter van de 
scholieren voor- en na schooltijd en in de pauze bepaalden de sfeer in onze buurt. 
De gymzaal werd ook gebruikt door de turnvereniging en door de volleybalvereniging 
AVC. Een vroeg voorbeeld van een multicultureel gebouw. De ziel van het 
Schoolpad. 

In 1966 werd de brug in het Schoolpad vervangen door een dam met daaronder een 
duiker. Het Schoolpad werd verbreed en kreeg zelfs een trottoir voor de veiligheid 
van de schoolkinderen omdat er achter de dijk een nieuw pompstation van het 
PWN werd gebouwd voor onze drinkwatervoorziening. De afdeling Ruimtelijke 
Ordening voorzag verkeerstromen met veel vrachtverkeer voor de bouw van het 
PWN en later de toevoer van Norit en chloor, nodig voor het proces om drinkwater 
te maken, het Schoolpad was de aangewezen route daarvoor.   

Maar de tijden veranderden. In het centrum van Andijk werd een nieuwe school 
gebouwd. De Springplank die op 26 september 1979 werd geopend. Vanaf dat 
moment was ‘de school weg’ van het Schoolpad. Toen veranderde de naam ook 
plotseling in Schoolweg. Van de een op de andere dag was het naambordje 
verwisseld. Uiteindelijk werd de school gesloopt en 2 nieuwe huizen op die plek 
gebouwd. Het schoolhuis bleef behouden maar de ziel was weg. 

Acht jaar geleden kwam er een nieuw invulling op de 2 hectare tegenover de 
voormalige Oosterschool. Er is een prachtig landgoed ontstaan op de plek waar 
Wiebe Harders zich eens heeft gevestigd en eigenlijk de grondlegger is van Oriental 
Andijk BV, het leliebedrijf aan de noord oost kant van de Schoolweg. Wings of 
Change was inderdaad een verandering. Ook multifunctioneel, een stichting voor 
het welzijn van mens en dier. Opvang van roofvogels gecombineerd met een 
Inloophuis met zorg voor mensen met psychische beperkingen, emotionele 
klachten of gedragsproblemen. Ook zinvolle dagbesteding, revalidatie, coaching en 
paramedische behandelingen. Werkelijk een sieraad voor de Schoolweg. De ziel is 
terug! Voor geïnteresseerden is het ook leuk eens een kijkje te nemen op hun 
website www.wingsofchange.nl

Van Schoolpad naar Schoolweg, door Lolke Kooiman
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JOUW ONAFHANKELIJK 
HYPOTHEEKADVISEUR

√  100% onafhankelijk  
hypotheekadvies

√  Gratis en vrijblijvend  
eerste gesprek

√  Gegarandeerd de  
laagste rente en  
beste voorwaarden

√  Altijd direct contact  
met je persoonlijke  
adviseur

√  Advies bij jou thuis,  
online of op kantoor 

Sportduiker Hugo Raven (69) uit Andijk dook in 2002 
vlakbij Texel naar een scheepswrak. Hij had hier eer-
der gedoken. Tijdens deze twee duik ontdekte hij een 
randje van een object, dat grotendeels onder het zand 
lag. 

Als wrakduiker weet Hugo dat de kleur groen duidt op de 
vondst van koper. Raven was blij verrast toen hij het ob-
ject uit het zand tevoorschijn haalde. “Ik had een scheeps-
bel te pakken.” Met het vinden van de bel kun je vaak de 
naam van een schip achterhalen, iets wat al tien keer eer-
der met andere objecten is gelukt. Dit was dus een vondst 
waar hij erg blij van werd.

Op staatsbezoek
De opgedoken scheepsbel bleek afkomstig van het 
Zweedse oorlogsschip Prinsessan Sophia Albertina, dat 
voor de Hollandse kust was vergaan in 1781. De Zweedse 
staat is eigenaar van het gevonden object en de bel werd 
daarom afgelopen week in het Vasamuseum in Stockholm 
teruggeven. Dit gebeurde tijdens het staatsbezoek van 
koning Willem-Alexander en koningin Máxima, dat half 
oktober plaatsvond. U heeft dit waarschijnlijk wel op de 
televisie voorbij zien komen of in een krant gelezen. Hugo 
Raven en zijn vrouw waren aanwezig tijdens dit bijzon-
dere moment van de officiële overdracht.  

Bijzondere overdracht
“In mijn testament had ik laten opnemen, dat de bel na 
mijn dood geretourneerd diende te worden aan de recht-
matige eigenaar, de staat Zweden. Echter, zelf aanwezig 
zijn bij de overhandiging voelde toch beter. Dus deed ik 
een drie jaar terug een aanvraag en zie hier het resultaat! 
Het heeft even geduurd, ook omdat corona er tussen 
kwam, maar het was het wachten waard!” Hugo heeft 
even mogen ervaren hoe strak georganiseerd zo’n staats-

bezoek is. “Eén en al protocol, een strak tijdschema en 
overvol programma. De koning had ongetwijfeld nog 
even langer met ons gesproken, je zag dat hij oprecht ge-
interesseerd was. Helaas werd hij alweer aangetikt dat het 
tijd was verder te gaan.” 

In het museum
We zijn een hoop informatie verder te weten gekomen na 
deze bijzondere vondst vertelt Hugo. “Oorlogsschip de 
Sophia bleek een flink schip. Aan boord werkte zo rond de 
450 bemanningsleden. Het schip telde maar liefst 60 ka-
nonnen. Op de terugweg raakte de Sophia ter hoogte van 
het eiland Texel door een storm gescheiden van de rest. 
Het liep vast op een zandplaat en de zijkant raakte ernstig 
beschadigd. Het schip zonk.” Hugo vervolgt: ”De koning 
van Zweden- Koning Frederick de 1e-  voer waarschijnlijk 
regelmatig mee aan boord van de Prinsessan Sophia Al-
bertina en de bel zal een geschenk geweest zijn. Helaas 
zijn tijdens een brand de archieven verloren gegaan en 
zullen we veel dingen nooit met zekerheid kunnen vast-
stellen.” Hugo heeft het liefst dat andere mensen ook ple-
zier beleven aan opgedoken historische artefacten. Thuis 
heeft hij in een slaapkamer een klein museum ingericht 
en de scheepsbel was ook al eens te zien in het Oorlogs-
museum in Den Bosch. Binnenkort zal het ongetwijfeld 
een mooi plek in het Maritime Museum in Karlskrona 
verkrijgen. Wie hem wil zien kan er meteen een leuke 
vakantie aan vast plakken!

Andijker schenkt gevonden scheepsbel terug aan Zweden 

Hugo Raven met de scheepsbel. Eigen foto's

Ook het Zweeds koninklijk paar was er bij.

Ontmoeting met Willem-Alexander en Maxima
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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...

... de 6de klas 1973/1974 van 

de Kuyperschool voor de 2de 

keer een reünie houdt? En de 

organisatie Martine, Betty, 

Jolanda, Henny en Annie deer 

hiiiiil veul zin an heb?

... er op Andijk West banden 

lek gestoken zijn?

… bewoners van de 

Klamptweid nu wel klaar zijn 

met het afsteken van zwaar 

vuurwerk?

… bij een flinke storm de 

bomen op de Hoekweg zomaar 

kunnen omwaaien?

“Enkele jaren na mijn opleiding 
Logopedie kreeg ik de kans om 
mij te gaan specialiseren in het 
stotteren. Stottertherapeut Carin 
van Hoorn zocht een opvolger en 
wilde mij graag begeleiden terwijl 
ik de specialisatie-opleiding volg-
de.”

“Ik vind het werken aan zowel de 
technische kant van het spreken 
als de psychologische impact die 
het heeft op de persoon die stot-
tert en zijn omgeving een dank-
bare uitdaging. Nog steeds werk 
ik met veel plezier als logopedist-
stottertherapeut bij Logopedie-
praktijk Hoorn,” licht Wilma haar 
keuze toe.

Wereld Stotterdag
Elk jaar is er op 22 oktober we-
reldwijd aandacht voor stotteren. 
Dit jaar is het thema ‘Being seen, 
being heard’, ofwel ‘Gezien en ge-
hoord worden’. Het is belangrijk 
dat er aandacht is onder ouders, 
opvoeders en artsen voor proble-

men bij vloeiend spreken. Vroeg-
tijdig signaleren is belangrijk. Als 
het stotteren wordt aangepakt 
voor een kind naar groep 3 gaat, 
is er de grootste kans dat het he-
lemaal van het stotteren af komt. 
Maar ook op latere leeftijd kan 
stottertherapie nog heel veel be-
tekenen.

Vaker dan jij denkt
Veel mensen denken bij stotteren 

aan een gesprekspartner die blijft 
hangen op één klank of een deel 
van een woord. Dat er ook ‘on-
zichtbaar’ stotterende mensen 
zijn is veel minder bekend. Deze 
groep kiest als ze een stotter ver-
wachten snel een alternatief 
woord en praat zo ‘om het stotte-
ren heen’. Een heel lastige en 
energieslurpende bezigheid. 
Stotteren komt bij 1 op de 100 
mensen voor en bestaat in vele 

variaties en vele gradaties. Het 
ontstaat door een combinatie van 
aanleg  en ‘triggers’. Hoe een per-
soon ermee omgaat en of het als 
een probleem ervaren wordt, is 
per persoon heel verschillend.

Uitdagingen
Annemiek is zo iemand die stot-
tert. Een vlotte vrouw, met een 
leuk gezin. Maar ook met uitda-
gingen, want het stotteren be-
perkte haar bij haar ontwikkeling 
en de keuzes waar zij voor stond. 
Het thema ‘Being seen, being 
hear’ maakt dat zij haar verhaal 
juist nu wil delen.

Dan maar niks zeggen
Annemiek stotterde ook als kind 
al. “Het stotteren heeft op heel 
veel momenten in mijn leven 
mijn keuzes beïnvloed. Ik was blij 
dat ik op de middelbare school 
wat ontzien werd door mijn lera-
ren. En een baantje achter de 
kassa zou bijvoorbeeld nooit ge-
beuren. Maar ook toen ik volwas-

sen werd vermeed ik nog veel si-
tuaties uit angst voor het stotte-
ren,” vertelt zij. “Stottertherapie 
heeft mij geholpen om meer ont-
spannen te spreken en mijn stot-
teren meer te accepteren.” Wilma 
geeft aan dat het voor leraren niet 
altijd duidelijk is dat het gedrag 
van een leerling door het stotte-
ren wordt beïnvloed. Een leraar 
kan dan bijvoorbeeld denken dat 
een kind lui of onverschillig is. 

Lees over mijn uitdagingen
“Om mijn eigen verhaal over uit-
dagingen, valkuilen, oplossingen 
en overwinningen voor mijn stot-
termomenten vorm te geven, om 
er grip op te krijgen, ben ik gaan 
schrijven. Op mijn Facebookpa-
gina D-dodo kunt u meelezen 
over mijn hele proces. Ik nodig u 
uit dat eens te doen, ook als u zelf 
niet stottert,” aldus Annemiek.

Voor meer informatie over 
Wereldstotterdag: zie  

www.stotteren.nl.

Stotteren verdient de aandacht

Op 22 oktober is het weer Wereld Stotterdag. Annemiek (l) en  
Wilma spraken er samen over. Tekst en fotoOdB

Dinsdag 25 oktober is de laatste vergade-
ring onder de leiding van onze enthousi-
aste voorzitter Niels. Als kleine jongen van 
6 jaar is hij 40 jaar geleden lid geworden 
van gymnastiekvereniging Vooruitgang 
Vergt Wilskracht. Nog steeds sport hij we-
kelijks in de mAnspower lessen in De 
Dars. Wat je noemt een trouw lid!
Nadat hij al enkele jaren in het jeugdbe-
stuur van de vereniging zat, is hij 17 jaar 
geleden benaderd om het voorzitterschap 
op zich te nemen. Niels heeft zich altijd 
maatschappelijk betrokken gevoeld en 
wilde zich graag inzetten voor een vereni-
ging die jong en oud lekker in beweging 
houdt. Om het in zijn eigen woorden te 
zeggen: ‘Laten we met z’n allen zorgen dat
als er een beroep op ons gedaan wordt, we 
kijken wat we kunnen doen. Vaak is een 
klein beetje hulp en begrip al genoeg.’

In 2011 zijn Gymvereniging Andijk en 

Gymvereniging VVW gefuseerd om elkaar 
te versterken. Ook na deze fusie bleef Niels 
de stuwende kracht achter de bloeiende 
vereniging. Hij was een bijzondere voor-
zitter die ook de handen uit de mouwen 
stak en zijn bijdrage leverde tijdens de 
kledingactie, bij logistieke operaties en als 
onze technische man. De mooiste dag van 
het sportieve jaar is voor Niels steevast de 
onderlinge wedstrijd. Als de jeugd met 
wilskracht trots hun vooruitgang aan hun 
familie laat zien.
De afgelopen jaren beleefde het bestuur 
roerige tijden en kwamen er vele uitdagin-
gen op ons pad. Niels bleef zich onver-
moeibaar inzetten en dacht altijd in moge-
lijkheden in plaats van beperkingen. We 
hebben veel waardering voor zijn jaren-
lange inzet en de vereniging is hem veel 
dank verschuldigd. Dat hij uitgenodigd is 
voor onze eerstkomende onderlinge wed-
strijd is natuurlijk vanzelfsprekend!

Gymvereniging VVW zwaait na 
17 jaar voorzitter Niels Kreuk uit

A.s. zaterdag 22 en zondag 23 oktober gaat de deur 
weer open van garage verkoop “Tante Paultje”.
Er wordt flink wat in de uitverkoop gedaan, alles 
met een oranje stikker 0,50 en 3 voor 1 euro.
Natuurlijk is onze huis DJ Hennie weer van de partij 
met weer dozen vol singeltjes om te kopen. Lekker 
strunen bij Bart zijn container vol met leuke, nutti-
ge spullen. Maar ook hebbedingetjes, schoenen, 
oorbellen, kinderspellen en waanzinnig veel cd’s/
dvd’s die voor super weinig van eigenaar gewisseld 
kunnen worden.
Knuffels, tja eigenlijk teveel om op te noemen. Kom 
gerust langs, we zijn op beiden dagen van 10 tot16 
uur open.
Achter op het plein bij ROMAN fietsen vind u ons, 
borden en vlaggetjes maken het nog duidelijker.

Garage verkoop

Bezorger gezocht!
Voor de volgende wijk zijn wij op zoek 

naar een bezorger:

Dijkweg 127 t/m 265 (ter hoogte Hoekweg), 
Hoekweg en Melkweg en Beldersweg

Interesse? Mail naar info@andijker.nl

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!
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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 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
• Sinterklaasoptocht, 17.00 - 19.30 uur door het dorp
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 13.30 uur
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur
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
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 10 december 
• Oud papier
Maandag 12 december
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 13 december 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Kerstavond bu� et en muziek. 

18.00 Dorpshuis
16-18 december
• Finale weekend 1e klasse 3-banden, Dorpshuis Sarto
Vrijdag 16 december 
• KBO/SBA, kerst middag  
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.

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

Handbal Zondag 23 oktober 13.00 uur de Klamp
 Sporting Andijk DS1 - Spartanen DS3

Sporting Andijk

Woensdag 12 oktober 2022, de 
zon schijnt de temperatuur is 
aangenaam. Tijd voor een spor-
tieve en gezellige middag bij 
Sporting Andijk Handbal!

De kinderen vanaf groep 3 van 
alle basisscholen in Andijk zijn 
uitgenodigd om met het allereer-
ste schoolhandbaltoernooi van 
Sporting Andijk mee te doen, en 
daar is flink gehoor aangegeven! 
Alle scholen zijn aanwezig, de 
schooltenues zijn weer uit de kast 
gehaald en het lege complex ver-
anderd in een kleurig festijn!

Waar de jongste kinderen van 
groep 3 en 4 door middel van 
spelletjes en een partijtje kennis-
maken met onze leuke sport spe-
len de groepen 5/6 en 7/8 al een 
echt toernooi! Dat er door vele al 
getraind is op school of tijdens de 
open training is wel duidelijk! Al-
lemaal gaan ze voor het verove-
ren van de bal! En dan natuurlijk 
op naar het doel.

Langs de kant worden de kinde-
ren aangemoedigd en bewonderd 

door ouders, leerkrachten, fami-
uyperschool klie en verdere fans. 
Super leuk om te zien dat alle 
kinderen tijdens hun eerste keer 
handbal al zoveel enthousiasme 
en sportiviteit laten zien! 

Het is de Kuyperschool die er 
met de dubbel vandoor gaat, zo-
wel groep 5/6 als groep 7/8 wis-
ten de meeste wedstrijden te 
winnen. Maar uiteraard is er voor 

iedereen een leuke prijs!

Ben jij ook zo enthousiast gewor-
den? Meetrainen voor meer erva-
ring en het ontdekken van de 
sport kan altijd! Na de vakantie 
trainen we binnen in sporthal De 
Klamp. De tijden vind je op de 
www.sportingandijk.nl. 

Voor meer informatie kun je mai-
len naar handbal@andijk.nl.

Kampioen! Foto aangeleverd

Schoolhandbal 2022

In Andijk worden vluchtelingen 
opgevangen in Sorghvliet. Hier 
wordt door een aantal vrijwilli-
gers, verbonden aan Taalhuis, 
Nederlandse lesgegeven. De Oe-
kraïense vluchtelingen hebben 
een bijzondere status gekregen, 
vanwege hun bijzondere situatie. 
Dat heeft een aantal voordelen. Zo 
mogen zij meteen aan het werk. 
Dat is echter wel heel lastig als je 
de taal niet beheerst. Reden voor 
o.a. vrijwilligers Maja de Haan, 
Gabriëlle Roes en Frank Smit om 
Nederlandse lessen te verzorgen.

Praten en herhalen
De lessen zijn vooral bedoeld om 
Nederlands te leren spreken. Maar 
ook lezen en luisteren komen aan 
bod. Zelfs een stukje grammatica 
wordt behandeld. Maja vertelt: 
“Sommige mensen die hier nu 
naar de lessen komen hebben een 
academische graad in hun eigen 
land, zij willen graag Nederlands 
leren op een hoger niveau. Daar 
waar vraag naar is bieden we aan. 

Als NT2 leerkracht met de nodige 
ervaring heb ik gezocht naar me-
thodes en werkboeken die daarbij 
aansluiten.”

Aan de slag
De lessen beginnen met een kort 
welkom en een praatje over hoe 
het gaat, lekker informeel maar 
vreselijk nuttig. Daarna is er een 
thema les over een onderwerp, 
zoals ‘familie’ of ‘werken’. Deze 
lessen worden middels een be-
amer gepresenteerd aan de hele 
groep. Daarna is er tijd voor een 
kopje koffie of thee. Op een flap-
over staan de belangrijkste woor-
den uitgeschreven en ook werk-
woorden komen aan bod.

Ieder niveau
Daarna gaat de groep uiteen in 
kleinere werkgroepjes. Onder 
leiding van één van de vrijwilli-
gers gaan we samen oefenen met 
praten, vragen stellen en ant-
woord geven en het oefenen van 
de uitspraak van de nieuwe woor-

den en zinnen maken. “Natuur-
lijk is dat spannend en voor de 
één nog moeilijker dan voor de 
ander. Nederlands is één van de 
moeilijkste talen om te leren! Ge-
lukkig lukt het vaak met handen 
en voeten, maar anders is er altijd 
de mogelijkheid de vertaal app te 
gebruiken.”

Les is gratis
De lessen zijn voor Oekraïners 
gratis te volgen na aanmelding. 
Maar het is niet helemaal gratis 
om de lessen te verzorgen. Denk 
hierbij aan verbruiksmaterialen 
zoals pennen, stiften en papier/
schriften. Maar ook de aanschaf 
van een beamer en een flap-over 
zijn nu door de vrijwilligers zelf 
betaald. “Zonder deze spullen is 
lesgeven niet mogelijk, vinden wij.”

Uw bijdrage is welkom
Omdat Oekraïners niet onder de 
inburgeringswet vallen komen zij 
niet in aanmerking voor subsidie 
voor de kosten van Nederlandse 
les. Daarom zijn we afhankelijk 
van sponsors en giften. 

Helpt u mee?
“Nu willen we heel graag wat 
leesboeken aanschaffen, speciaal 
op het niveau NT2 A0-A2. Deze 
kosten ongeveer 9 euro per stuk. 
We kunnen uw donatie hiervoor 
heel goed gebruiken. Er is een 
speciaal rekeningnummer waar-
op elke euro welkom is en waar-
van elke cent naar boeken en les-
materialen voor deze lessen gaat.” 
U kunt uw bijdrage storten op 
rekeningnummer NL93 ABNA 
0110324552 ten name van M G 
Los de Haan onder vermelding 
van ‘lesmateriaal Oekraïners’.

Nederlands leren spreken

Gabriëlle en Maja helpen de Oekraïners met de uitspraak van de 
nieuwe Nederlandse woorden. Tekst en foto Andijker/OdB

Elsa Birgitta Bekman is een Ne-
derlandse zangeres, songwriter, 
multi-instrumentalist en video-
clipregisseuse met Franse en 
Zweedse roots. 
Haar jeugd was gevuld met mu-
ziek. 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, Jac-
ques Brel, Kate Bush en Super-
tramp. Dit alles is terug te horen 
in haar eigen composities.
Nostalgie, escapisme, romantiek 
en melancholie zijn de terugke-
rende thema’s in haar muziek. Na 

haar succesvol ontvangen debuut 
album ‘Once In My Life’ (V2 Re-
cords, 2020) heeft Elsa Birgitta 
Bekman zich gestort op het 
schrijven van nieuwe liedjes voor 
haar tweede album.
 
Zondagmiddag 23 oktober wil zij 
een aantal van deze songs alvast 
delen met haar publiek.
Ook ouder werk zal ten gehore 
worden gebracht. Zij wordt 
daarin bijgestaan door haar vaste 
muziekvriendin Jade Welling op 
viool. 
Aanvang: 15.00 uur Deur open 
14.30 uur Entree: € 10

Zondag  23 oktober: Elsa Birgitta Bekman 
en  Jade Welling bij Club Jazz&Pop
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Afgelopen weekend was het kermis in An-
dijk. Onze fotografen waren er natuurlijk 
bij. Binnenkort kunt u meer foto’s bewon-

deren op onze website: www.andijker.nl. 
De foto’s komen ook op de instagrampa-
gina van onze andere uitgave: de Streker! 

Neem maar eens een kijkje op 
Streker_insta. Misschien sta jij er al bij?
Alle enthousiaste mensen die graag op de 

foto wilden hartelijk bedankt!
Foto’s: OdB/MdB de Andijker 
en Lea Drenth

Kermis Andijk 2022
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