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    Bel ons voor een 

gratis advies 

Verhuisplannen?

In de haven van Andijk ligt een 
boot. Daarop is ‘De Reus’ vaak te 
vinden, zij verblijft er graag. Het 
is dan ook een prachtige plek. Op 
de dijk en aan het water en hoe-
wel het er heel rustig is, valt er 
toch altijd wat te beleven.
Op de dijk staat ook het huisje 
van de Dijkkabouters Dirk en 
Dieuwke. Zij vinden het er heer-
lijk wonen. Soms gaan de kabou-
ters op stap en die belevenissen 
kunt u meebeleven via de Face-
bookpagina Het leven van de 
Dijkkabouters.

Op bezoek
De redactie van de Andijker volgt 
de verhalen van de twee kabou-
ters al enige tijd. Hoogste tijd om 
ze eens uit te nodigen om een be-
zoekje aan ons kantoor te bren-
gen! Wat was het gezellig en wat 
hadden ze veel nieuwtjes te delen. 
Daarom staat de Dijkkabouters 
nu eens zelf in het nieuws!

Wat een nieuws
Dirk en Dieuwke kwamen samen 
met de reus op bezoek. Er werd 
heel wat afgekletst. Dirk en 
Dieuwke namen ook even een 
kijkje achter de schermen waar 
Karin bezig was met de opmaak 
van de krant van die week. “De 
wereld is groot, maar wij wonen 
wel op het mooiste stukje van de 

wereld denk ik,” verzuchte de ka-
bouters. “Toch zou ik het leuk 
vinden ook eens in de krant te 
staan!” En zie hier!

De Reus
Plien woont in Westwoud, maar 
heeft samen met haar man een 
schip liggen in de haven van An-
dijk. “We zijn daar zo vaak moge-
lijk, het is er heerlijk.” Plien is ‘de 

reus’ waarover Dirk en Dieuwke 
wel eens vertellen.  “Ongeveer 6 

jaar geleden kochten we dit schip. 
We genieten graag samen op 
deze plek, maar door het werk 
van mijn man ben ik ook regel-
matig alleen op de boot te vin-
den.  Daar bedacht ik de kabou-
ters.  Dus pakte ik de breipennen 
en ben begonnen met een pa-
troon uit mijn hoofd. Met zelf 

gesponnen schapenwol kregen 
Dirk en Dieuwke al snel vorm.”

Wat doen kabouters?
“De Dijkkabouters wonen het hele 
jaar door op de dijk vlakbij onze 
boot. Ze doen hele gewone din-
gen. Dirk rijdt een stukje met zijn 
tractor. Dieuwke spint wol. Samen 
gaan ze hout sprokkelen voor de 
kachel of een stukje fietsen. Hun 
verhalen zet ik voor ze op Face-
book. Veel mensen worden er blij 
van om deze verhalen mee te bele-
ven en daar doe ik het voor, een 
glimlach bij jong en oud!”

Vrienden ontmoeten
Regelmatig lopen er andere ‘reu-
zen’ op de dijk om een bezoekje 
te brengen aan de Dijkkabouters.  
Ook krijgen Dieuwke en Dirk af 
en toe bezoek van vrienden van 
hun eigen formaat. Daarmee be-
leven ze hele avonturen. Plien 
vertelt:  “Zo trof ik Dieuwke ooit 
aan met een briefje in haar han-
den waarop stond geschreven dat 
Dirk wat meer van de wereld 
wilde zien en dat hij vertrokken 
was en later terug kwam. De ka-
bouters David en Roderick ble-
ken hier iets mee te maken te 
hebben. U leest er alles over op 
hun eigen pagina.”

Dijkkabouters Dieuwke en Dirk 
zijn nu zelf het nieuws uit het 

dorp. Tekst en foto OdB

Dirk en Dieuwke op bezoek bij redactie Andijker

WINTERTIJD!
In de nacht van zaterdag 
29 op zondag 30 oktober 

gaat de klok om 03.00 uur 
een uur terug.

Wist u dat…
Zaterdag 19 november 
de legendarische band 

DE BINTANGS 
optreedt bij Cultura Plus in Andijk?

Info FB Cultura Andijk

Evenals vorig jaar organiseert 
Biljartvereniging de Hoop ook dit 
jaar weer de driebanden finale 2e 
klasse klein. Dit vindt plaats op 3, 
4, 5 en 6 november in ons ver-
trouwde  eetcafe Sels aan de Dijk-
weg in Andijk. 

Vanuit maar liefst 11 poules heb-
ben de 8 beste spelers zich weten 
te plaatsen voor deze finale. Het 
zijn stuk voor stuk spelers die 
hun mannetje staan op en rond 
het groene laken. Vanuit onze 
club heeft Rene Roozendaal zich 
fraai weten te plaatsen dus de lo-
kale deelname is weer geregeld. 
Rene is na een pauze van 3 jaar 
weer gaan driebanden en maakt 
zich - na zijn deelname aan het 
NK voor teams afgelopen seizoen 
- nu op voor zijn volgende per-

soonlijke kampioenschap. Dan 
vindt er ook nog een clash plaats 
in de familie Weel. Neef John 

neemt het op tegen zijn oom Ge-
rard dus dat wordt zeker een 
verhitte maar hopelijk sportieve 
strijd. 

Het volledige deelnemersveld:
Erwin Boots, Gerard Weel, John 
Weel, Nico van Diepen, Rene 
Roozendaal, Piet Blauw, Kees 
Bakker, Nico Roet.

De aanvangstijden zijn: Donder-
dag en vrijdag avond vanaf 19.00 
uur. Zaterdag en zondag vanaf 
13.00 uur. Op de zaterdag wordt 
er ook s ’avonds nog gestreden. 
Locatie eetcafe Sels aan de Dijk-
weg 338 in Andijk. Namens het 
bestuur van de Hoop wensen wij 
de deelnemers heel veel succes en 
U als kijker/liefhebber weer heel 
veel plezier.

Rene Roozendaal.  
Foto aangeleverd

Driebanden finale 2e klasse klein in eetcafe Sels

Vossen
In ons dorp lopen verschillende vossen 
rond zoals deze via de valcamera is opge-
nomen. Zelfs overdag liep een vos achter 
het Mantelhof. Wees alert als uw kippen 
of ander gevederde loslopen deze sluw-
aarts lopen overal. Douwe Greydanus. 

Bezorger gezocht!
Voor de volgende wijk zoeken we een bezorger:

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

Interesse? Mail naar info@andijker.nl
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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 30 oktober: is er geen 
viering. Wel in Onderdijk en Wer-
vershoof, waar u welkom bent.
De intenties worden verschoven 
naar: Allerzielen woensdag 2 no-
vember 19.00 uur.

*In het Trefpunt van de kerk in 
Onderdijk wordt er op donder-
dag 3,10,17 en 24 november
een filmavond gehouden. De titel 
is: “The Chosen” en gaat over het 
verhaal van Jezus en zijn leerlin-
gen op een hedendaagse manier 
vertelt. Aanvang 19.30 uur. Gratis 
entree en iedereen is welkom.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

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
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer, 
 Maud de Boer
 
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2022 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 30 oktober
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  dhr. J. Veltrop te Vianen
Woensdag 2 november
19.30 uur Simon van Groningen te Enkhuizen. 
 Dankdag voor gewas en arbeid.

De diensten 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
Woensdag 2 november (Dankdag voor gewas en arbeid)
14.30 uur ds. G. Heijkamp
19.30 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 Cees Hanemaaijer Start vastenweek
Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen
R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
10.00 uur Geen viering Andijk, wel in Onderdijk en Wervershoof
De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk
19.00 uur Cees Hanemaaijer
Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen
Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof
10.30 uur Opbouwdienst o.l.v. Dick Stolker

Marcella, waarom nou jij? 
                                        (Marco Borsato)

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze geweldige vriendin Marcella.

Wat hebben we samen veel gelachen, maar ook veel gehuild.

Missen kunnen we je niet, maar we zijn dankbaar voor jouw vriendschap 
en alle prachtige momenten die we samen beleefd hebben.

Rust zacht lieverd.

 Koen en Mariska

Nooit meer ‘Mawwwwcella’
Dikke zoen van Harold, Yvon,
Christel, Romy, Koen en Sil

Ik zal m’n ‘Omacella’ zò missen.
Knuffel Chay Lynn

Liefs aan John en de meiden

Nooit meer met ‘de meiden’
nooit meer samen zingen
nooit meer in m’n Salon
nooit meer...
Ik mis je nu al.
   Love you, Ingrid

Samen onderweg om met ‘de meiden’ iets leuks te gaan doen. 
Groot is de leegte en het verdriet,

mooi zijn de herinneringen die je achterliet.
Love you, Sylvia

‘De Meiden’

Nu ben ik ingehaald en sta ik stil,
er is nog zoveel wat ik meemaken wil.

Lieve allemaal bedankt voor 
jullie liefde en steun.

               Marcella

Marcella Franx
 
26 juli 1970 Andijk 24 oktober 2022
   

Stil ben je van ons heengegaan.
Je hebt altijd voor ons klaar gestaan.

Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven.
Zo was je je hele leven.

Je was een schat voor ons allen.
Je te moeten missen zal ons heel zwaar vallen.

John
Fleur 
Fay en Chris

 Pip

Industrieweg 3
1619 BZ Andijk

Marcella is thuis. Daar ben je welkom om afscheid te nemen en ons 
te condoleren op donderdag 27 oktober tussen 19.00 en 20.00 uur.

Op zaterdag 29 oktober om 13.00 uur is het afscheid van Marcella 
met woorden en muziek in de Gereformeerde Kerk aan de 
Middenweg 4 te Andijk. Als je een onverpakte bloem voor Marcella 
meeneemt, wordt ze daarmee kleurrijk omringd.

Het afscheid in het crematorium is in besloten kring.

Een mooie anekdote, bericht of herinnering vinden wij heel fi jn om te 
ontvangen. Dit kan via een kaart of via www.cbu-online.nl

Intens verdrietig hebben we afscheid moeten nemen 
van onze dochter, zus, schoonzus en tante

Marcella Franx

Ik wil je bedanken 
voor wie je bent

Ik kan niet bedenken 
wat ik zonder jou moet

Dus zeg ik met heel m’n hart 
Ik hou van jou

Pap † en Mam

Yvon en Bert
 Anneloes, Bas, Mels, Jent
 Leander

Dievera en Jacco
 Isabelle en Minne
 Dorien

José en Jan
 Joyce, Robin, Lize, Zev
 Roos en Robert

Lief, lief Vriendinnetje,
bedankt voor alles.

Liefs, Yvon
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Er zijn nogal wat kucherige le-
den, die het zekere voor het onze-
kere nemen en liever afzeggen. 
Begrijpelijk, maar desondanks 
schuiven andere leden  aan bij 
verschillende tafeltjes met daar-
op oud hollandse spelletjes. 

Uiteraard zijn spelletjes van alle 
tijden en we rouleren ieder kwar-
tier van spelletje als memory, 

ganzenbord, pim pam pet, de to-
ren van Pisa, kubus met stokjes 
en hints. Vooral bij deze laatste is 
het lachen geblazen. Hoe beeld je 
nou uit wat er op je kaartje staat. 
Eieren voor je geld kiezen, pisse-
bed e.a. We gaan zo op in onze 
kindertijd dat we bijna vergeten 
dit vast te leggen. Een ongedwon-
gen avond, bijkletsen en snoepen 
van het lekkers wat op tafel staat.

Vrouwen van Nu Andijk West
Spelletjes avond

Samen spelletjes doen. Foto aangeleverd

BELASTINGBESPARINGSTIPS OVERDRACHTSBELASTING

Bij het kopen van onroerend goed betaalde je ‘vroeger’ altijd 6% 
overdrachtsbelasting. Je maakte het over aan de notaris en die droeg 
het af aan de Belastingdienst (de overheid ontving in 2021 in totaal 
ruim 3,8 miljard euro aan overdrachtsbelasting). Als het onroerend 
goed binnen 3 maanden na de levering opnieuw werd overgedragen, 
was er niet twee keer overdrachtsbelasting verschuldigd. De afgelo-
pen jaren zijn de regels voor overdrachtsbelasting uitgebreid en 
steeds weer gewijzigd. De 3 maanden termijn werd eerst 6 maanden, 
toen tijdelijk een jaar (ook nog even kort 36 maanden!), en is nu al 
enige tijd 6 maanden. Het tarief ging van 6 naar 8%, maar is soms 2% 
(voor een ‘woning‘), en onder voorwaarden zelfs nul (de zogenaam-
de ‘startersvrijstelling’ voor -kort gezegd- woningkopers tussen 18-
35 jaar die hun eerste woning tot €400.000 kopen). Op 1 januari 
2023 verandert er weer wat. 

Twee belangrijke aanpassingen per 1 januari zijn:
a. de grens voor de startersvrijstelling wordt €440.000. Voor star-
ters kan het -als de koopsom van de woning tussen de €400.000 en 
€440.000 ligt- verstandig (en veel goedkoper!) zijn de overdracht uit 
te stellen naar ná 1 januari 2023.
b. het tarief gaat van 8 naar maar liefst 10,4%! Voor kopers van on-
roerend goed waar dit tarief voor geldt 
kan het verstandig (en veel goedkoper!) 
zijn de overdracht te vervroegen naar vóór 
1 januari 2023.
Het kan dus overdrachtsbelasting schelen 
door op tijd actie te ondernemen als zich 
een van deze 2 situaties voordoet. Voor 
vragen en advies staan wij klaar!

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

Bas de Wit

Wat 900.000 woningen met 
asielopvang te maken hebben

Het kabinet wil tot 2030 ruim 
900.000 woningen bouwen in 
Nederland. Die woningen zijn 
nodig om het bestaande wo-
ningtekort op te lossen, maar 
ook om in te spelen op de stij-
gende vraag naar woningen 

door bevolkingsgroei en kleine-
re huishoudens. Tot zover niets 
nieuws. Overheden, woning-
corporaties, projectontwikke-
laars en bouwbedrijven weten 
al langer dat er in de komende 
jaren fors meer woningen ge-

bouwd moeten worden. En wo-
ningzoekenden weten dat ook 

heel goed. 

Meten met twee maten
Interessant is echter dat tegelij-
kertijd flinke discussie woedt 

over het verplicht verdelen van 
de opvang van asielzoekers en 
statushouders over gemeenten. 

Het kabinet wil gemeenten 
daartoe verplichten, zodat alle 
gemeenten hun verantwoorde-
lijkheid pakken. Allemaal ver-
antwoordelijkheid nemen, daar 
is niets mis mee. Of dat dwang-

matig moet, is een tweede 
vraag. De crux zit hem echter 
in het volgende: waarom moe-
ten alle gemeenten hun aandeel 

pakken in het opvangen van 
asielzoekers, terwijl de woning-
bouwplannen van het kabinet 

met name over de steden gaan? 
Daar komt nog bovenop dat 

onderzoek van de bouwsector 
van vorige week aantoonde dat 
het kabinet het aantal mensen 
dat in de stad wil wonen, flink 
overschat. Aan de mensen op 

straat is het lastig uit te leggen: 
kunnen we in mijn gemeente 

wel asielzoekers en statushou-
ders opvangen, terwijl woning-

zoekenden op het platteland 
maar naar de stad moeten?

Maak een plan voor de hele 
woningmarkt

Dit gevoel van mensen bepaalt 
mede het draagvlak voor asiel-
opvang. Daarom doet het kabi-

net er goed aan om met ge-
meenten niet alleen afspraken 

te maken over asielopvang, 
maar ook over de huisvesting 
voor hun eigen inwoners. En 

dat betekent dus dat gemeenten 
ruimte moeten krijgen om meer 
woningen te bouwen, ook bui-
ten de stedelijke gebieden. Pro-
vincies hebben met het kabinet 
twee weken geleden afspraken 
gemaakt over hoeveel wonin-

gen zij willen bouwen. Laat het 
kabinet hier op doorpakken en 
beide problemen echt oplossen, 
in plaats van de pijn te verde-
len. Dan doe ik vanuit de pro-

vincie graag mee om die wonin-
genbouw mogelijk te maken.

Bas de Wit
Statenlid VVD

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

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. 

Langs de weg... 

Langs de Dijkweg wordt er druk gewerkt aan een nieuw pension van 
Pizzeria Dijkhuis. Foto: Astrid van Dijke

Langs de weg... 

Jachthaven Andijk op 15 oktober jl. Foto: Marc van Koperen. 
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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

Nieuw in Nederland en gevestigd in Hoog-
karspel, zintuigencentrum Dogs Own Choice, 
een indoor snuffeltuin voor honden. Een af-
gesloten terrein, waar de honden op afspraak 
kunnen komen snuffelen. We noemen dat een 
verrijkte omgeving. 
Verrijking is het aanbieden van bepaalde ob-
jecten/prikkels, die het natuurlijk gedrag van 
honden stimuleren, dit kan zowel binnen als 
buiten zijn. Je maakt het leven van je hond 
interessanter en leuker en je geeft de hond de 
mogelijkheid om lekker hond te zijn. Je komt, 
door het aanbieden van verrijking, tegemoet 
aan zijn hondse behoeften.

Zintuiglijke verrijking
Bij Dogs Own Choice gaat het om zintuiglijke 
verrijking. Er is een veelvoud aan geuren, arti-
kelen en materialen die de hond in zijn eigen 
tempo kan ontdekken. Zoals kamelen wol, 
bladeren, water met/zonder toevoeging etc. 
De hond kan ergens overheen lopen, ergens 
onderdoor, ergens langs en ergens in. Er kun-
nen spullen verplaatst worden, in de bek ge-
nomen worden etc. Allemaal ongedwongen, 
op eigen initiatief en in alle rust, zonder tus-
senkomst van wie dan ook. Het gaat allemaal 
om keuzevrijheid, niks moet alles mag.

Hondenwelzijn
Deze ‘activiteiten’ moedigen de hond aan om 
zelfstandig en onafhankelijk bezig te zijn, zich 
te concentreren, de nieuwsgierigheid te sti-
muleren, problemen op te lossen, nieuwe 
vaardigheden te leren en zo meer zelfvertrou-
wen te krijgen. Snuffelen en ontdekken is een 
normale bezigheid voor een hond. Het werkt 
kalmerend en stress verlagend, verkleint de 
kans op het ontwikkelen van probleemge-
drag, zorgt voor mentale en fysieke stimulatie 

zonder uitputting. Helaas worden onze huis-
honden vandaag de dag veel te weinig gesti-
muleerd om lekker hond te zijn. Vaak hebben 
we geen tijd voor ze, lopen we elke dag het-
zelfde rondje en moeten ze precies doen wat 
wij van ze verwachten.  Dit kan leiden tot 
verveling, frustratie en ‘ongewenst’ gedrag. 

Wie zijn er welkom?
Een bezoek aan het zintuigencentrum is ge-
schikt voor alle honden ongeacht leeftijd en 
ras. Tevens heel geschikt voor honden die 
(tijdelijk) lichamelijk beperkt zijn en/of pijn 
ervaren. Of voor honden die nooit los kunnen 
en mogen lopen voor welke reden dan ook.  
Een zintuigensessie wordt op maat aangebo-
den.

Steentje bijdragen
Twee keer per maand mag er een hond uit het 
asiel gratis komen snuffelen. Dogs Own 
Choice’s bijdrage aan een kwalitatief beter le-
ven voor deze honden en een eventuele adop-
tie te bespoedigen.

Zintuigensessie
Bij Dogs Own Choice kunnen honden indivi-
dueel komen snuffelen, in een veilige, afgeslo-
ten omgeving van ca 100 m2. Zonder bemoei-
enis van de begeleider of van andere honden/
prikkels, onder toezicht van professionele be-
geleiding. De hond bepaalt zelf hoe een sessie 
verloopt. Een indoor zintuigensessie van 
maximaal 60 minuten kost € 32,50. Dit is in-
clusief snoepjes zoeken en  de sessie wordt af-
gesloten met (kauw)snackjes, aangepast aan 
eventuele allergieën.  Benieuwd hoe een zin-
tuigensessie eruit ziet? Bekijk dan mijn social 
media.

Afspraak maken
Neem voor meer informatie of het maken van 
een afspraak neemt u  contact op met Stella 
van Tongeren Hondengedragsdeskundige via 
e-mail: dogsownchoice@gmail.com  of een  
WhatsApp: 06 46 42 28 54 Ook via de Socials: 
@dogsownchoice Locatie: Zuiderwijzend 
17A, Hoogkarspel. Parkeergelegenheid voor 
de deur.

Dogs Own Choice: Mag jouw hond, hond zijn?

Bibo, de hond van Stella gaat maar wat graag de snuffeltuin in! Tekst/foto Dogs Own Choice.

Ruim 40.000 vrijwilligers col-
lecteerden van 18 t/m 24 sep-
tember in heel Nederland tij-
dens de collecteweek van de 
Nierstichting. In Andijk bracht 
dat 2672,90 euro op. Alle dona-
ties dragen bij aan een toe-
komst waarin nierziekten gene-
zen kunnen worden. 

Collectanten essentieel 
“Samen kunnen we ervoor 
zorgen dat kinderen met een 
nierziekte weer mee kunnen 
doen. Door er aandacht voor 
te vragen en door meer onder-
zoek te doen. De Nierstichting 
krijgt geen structurele financi-
ele steun van de overheid en is 
afhankelijk van giften en dona-
ties. “De inkomsten uit de col-
lecteweek zijn dan ook funda-
menteel voor de Nierstich-
ting”, benadrukken Annemarie 
Nierop en Gerben van de We-
tering Nierstichting collecte-
coördinator  in Andijk. Wij 
bedanken alle collectanten 
dan ook hartelijk voor hun 
vrijwillige inzet en donateurs 
voor hun steun. En zijn ontzet-
tend blij met deze opbrengst.” 

Wie de collectant van de 
Nierstichting is misgelopen, 

kan een donatie doen op 
nierstichting.nl. 

Collectanten 
Nierstichting 

halen €2672,90 op
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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



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 43 Pagina 6

 
Wist u dat...

...  Sinterklaas en zijn pieten 

alweer op weg zijn naar An-

dijk en zij hier 12 november 

weer hopen aan te komen?

... we, net als vorig jaar, weer 

met een mooie optocht door 

Andijk komen?

... u de catalogus van Veiling 

Cultura aankomende week 

op de mat krijgt?

... de voorstelling Zusters 

in zaken van het Andijker 

Toneel werkelijk hilarisch 

is en garant staat voor een 

avondje onbezorgde lol?

... schrijfster Annejet van 

der Zijl genomineerd is voor 

de NS Publieksprijs en zon-

dagmiddag te gast is in het 

schrijverscafe bij Cultura?

... het weer een schot in de 

roos was, Elsa en Jade 

afgelopen zondag bij 

Club Jazz&Pop in een 

bomvol Cultura?

... de inleverdatum van de 

subsidieformulieren van 

veiling Sarto 1 november is?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Vrolijk fd
Kleingouw 28, 1619 CB Andijk
Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen
T (0228) 59 24 20 Andijk
T (0228) 31 67 86 Enkhuizen
I www.vrolijkfd.nl

Regel je bankzaken digitaal
of loop gewoon even binnen.

Op donderdag 3 november organiseert 
Groei en Bloei afdeling Enkhuizen een le-
zing door Har Stemkens uit Andijk met als 
titel: “Vaste planten, een feest in je tuin” 
Har is 40 jaar bloemenveredelaar geweest 
bij Syngenta in Enkhuizen, waar hij eerst 
vooral eenjarige zomerbloeiers veredelde 
en daarna alle vaste planten die Syngenta 
in zijn pakket had. 
Har zal enkele achtergronden van vaste 
planten uitleggen en ook enkele grondbe-
ginselen van veredeling van deze bijzon-
dere groep bloemen, waarbij vooral de va-
riatie die in de natuur vaak al aanwezig is 
en waar hij graag gebruik van maakt, in het 
oog springt. 
Al met al zal het een amusante, vrolijke 
lezing worden met wederwaardigheden 
van vaste planten en ook uitstapjes naar 
andere gewassen, met vooral veel foto’s uit 

eigen tuin en van andere tuinen die hij op 
een van zijn vele fietstochten door West-
Friesland en heel Nederland tegenkwam.
Donderdag 3 november, Het Middelpunt, 
Zesstedenweg 163, Grootebroek, 20 uur. 
Toegang leden gratis en niet-leden €5,-.

Ankie van Lier

CU
LT

UU
R CULTURA

Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHBO

EK

Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zondag
30 oktober
1500 – 1700

Uur
Entree € 1250

Zaal open om 
1430 uur

Kleingouw 112  1619 CH Andijk

Scan Me

culturaplus2.0@gmail.com

Inclusief

1x

Zoals jullie van ons 
gewend zijn kleurt het 
Dorpshuis ook weer 
oranje om ons 11-tal te 
bewonderen met hun 
wedstrijden. 

Onze deuren zijn een uur voor aanvang 
van de wedstrijd geopend. Er is een 
snelle hap beschikbaar voor de wedstrij-
den die rond etenstijd gespeeld worden. 

Met wie kom jij onze Oranje tijgers naar 
de overwinning juichen? 
Wij zijn er klaar voor, tot dan!
 

De eerste wedstrijd voor Oranje is 
maandag 21 november om 17:00 uur! 

Vaste planten: een feest in je tuin
Lezing van Har Stemkens uit Andijk voor Groei en Bloei Enkhuizen e.o.

Har Stemkens. Foto aangeleverd.

Meedoen met de enige echte Dorpshuis WK Poule? 
Meld je dan aan via gezellig@dorpshuiscentrum.nl

Het Schrijverscafé gaat weer van start met een van 
de bekendste en meest gelezen non-fictieschrijvers 
van ons land: Annejet van der Zijl. Zij debuteerde in 
1998 met Jagtlust, en schreef bestsellers als Sonny 
Boy, waar ruim een half miljoen exemplaren van 
zijn verkocht en wat ook verfilmd is en de Ameri-
kaanse Prinses.  Haar laatste boek is Fortuna’s kin-
deren met daarin verwerkt het succesvolle Boeken-
weekgeschenk Leon & Juliette.
Zondag 30 oktober van 15.00 – 17.00 uur in Cultu-
ra. Toegang inclusief een kopje koffie of thee € 
12,50. Zaal open vanaf 14.30 uur. Reserveren is ge-
wenst: CulturaPlus2.0@gmail.com, 0228 591376

Schrijverscafé
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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 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
Vrijdag 4 november
• PCOB Andijk. Lezing Bernice  Notenboom, klimaatdeskundige 

en poolreizigster.  14.30 uur  in De Kapel, Middenweg 48, Andijk
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.
• LSBO Andijk.  Middag m.m.v. Dorinde  Smit Duyzentkunst: Toon 

Hermans-programma en broodmaaltijd. 15. 00 uur, Dorpshuis
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.
Zondag18 december
• Country middag met live muziek van El Jackson, Dorpshuis 

Sarto, aanvang 13.30uur
Maandag 19 december
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 20 december        
• KVG, Kerstavond gourmetten, Sarto, 18.00 uur

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

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

In de maanden november en december krijgen we 
per maand van de overheid allemaal € 190,- ter 
compensatie van de hoge energierekening. De ener-
gie maatschappijen verrekenen dat met maandbe-
dragen voor november en december. Als je in die 
maanden meer moet betalen, wordt die € 190,- van 
je factuur afgetrokken. AIs je minder moet betalen 
krijg je het verschil bijgeschreven. Ik betaal €175,- 
en krijg dus €15,- bijgeschreven. “Ik heb die korting 
dus niet nodig. Sterker nog, ik houd er aan over.”
 
Nu weet iedereen best een leuke besteding te be-
denken voor het geld dat je via deze generieke 
maatregel kunt krijgen. MAAR… de stichting 
HWK (Hulpverlening vanuit de Westfriese Ker-
ken) merkt nu al mensen klem zitten en dat wor-
den er de komende maanden veel meer. Er zal - 
zonder twijfel - een heel dringend beroep op onze 
hulpverlening worden gedaan. Daarom stellen we 
voor dat mensen voor wie de korting niet nodig is, 
dat bedrag doneren aan HWK. Onze bankrekening: 
NL 07 RABO 0371 617405 t.n.v. Hulpverlening van-
uit de Westfriese kerken o.v.v. energie–solidariteit. 
Wij doen met dat geld wat we altijd doen. Westfrie-

zen, die bij de regelingen van de overheid tussen wal 
en schip vallen, ondersteunen bij het verkrijgen van 
eerste levensbehoeften. Onze professionele hulp-
verleners zijn gespecialiseerd in het vaststellen van 
een behoefte aan hulp, waardoor misbruik tot een 
minimum wordt beperkt, zo niet uitgesloten.  
U mag uw gift aftrekken van de belasting en ook elk 
ander bedrag is welkom op deze bankrekening.  
 
Over HWK 
HWK is een hulpverleningsorganisatie die door 
(bijna) alle Westfriese katholieke parochies en pro-
testantse gemeenten wordt gedragen. De kerken 
zetten deze actie op touw, omdat we geloven, dat 
Jezus het ook zo zou doen. We realiseren ons heel 
goed dat veel mensen vanuit een andere bevlogen-
heid solidair zouden willen zijn. Wij helpen al 35 
jaar ALLE Westfriezen aan hun eerste levensbe-
hoeften en zetten hen op het spoor naar zelfred-
zaamheid. We doen dat gratis, met professionele 
medewerkers en zonder te vragen naar godsdienst, 
geaardheid of wat dan ook. HWK oordeelt niet – 
HWK helpt! Meer info krijgt u via 0229-271684 
(HWK) of 06-25136160 (Ton Heijboer)

Steek energie in solidariteit

Dorcas organiseert van 30 okto-
ber tot en met 6 november weer 
de Dorcas Voedselactie. In An-
dijk wordt er op meerdere loca-
ties geld ingezameld voor voedsel 
voor mensen in Oost-Europa. 
Hier zijn door de oorlog in Oe-
kraïne veel zekerheden weg. 
Daarom komt Dorcas nu in actie. 
Een eerste stap is een voedsel-
pakket. En daarna helpt de orga-
nisatie mensen bij het vinden van 
een gezonde toekomst. In Andijk 
dragen een aantal vrijwilligers 
hier aan bij.

Dorcas is te vinden in de Deka-
markt. Daar zamelt de organisa-
tie geld in voor voedsel. Voor 15 

euro kan Dorcas een voedzaam 
pakket samen te stellen. Dorcas 
ondersteunt met de voedselpak-
ketten duizenden mensen in 
Oost-Europa. Veel van hen leven 
teruggetrokken en in armoede. 
Ze staan er vaak alleen voor en 
komen, vanwege gezondheids-
problemen of ouderdom de deur 
niet meer uit. De ontvangers van 
een pakket worden zorgvuldig 
door lokale partnerorganisaties 
geselecteerd. Onze partners we-
ten waar hulp hard nodig is.

Met de Dorcas Voedselactie 
snijdt het mes aan twee kanten. 
Dorcas helpt mensen die een te-
ruggetrokken bestaan leiden, 

weer mee te doen. En in Neder-
land kan iedereen meedoen door 
te geven voor voedsel, voor nu en 
straks. Dorcas helpt met het vin-
den van werk of het opstarten 
van een bedrijf. Zo biedt de orga-
nisatie bijvoorbeeld trainingen 
op het gebied van landbouw of 
stimuleert ze mensen om meer 
naar elkaar om te zien. Zo is de 
hulp van Dorcas straks niet meer 
nodig. 

U kunt ook bijdragen aan de 
Voedselactie door te geven via 
www.dorcasvoedselactie.nl of via 
NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. 
Dorcas in Almere o.v.v. Voedsel-
actie.

Dorcas Voedselactie: geef voor Oost-Europa

Zaterdag 29 oktober viert Sursum Corda haar 
eeuwfeest! 100 jaar oud, maar nog altijd erg jong. 
Samen muziek maken zorgt voor verbinding, blijkt 
als je naar het orkest kijkt. 

Vriendinnen Saar (11) en Janna (11) zijn de jongste 
meiden op de bugel. Ze hebben al drie jaar samen 
bugelles van onze hoogkoper docent Rianne Schoe-
maker. Het samen lessen bevalt de dames wel. Saar: 
“Het lijkt me veel gezelliger dan alleen lessen.” Je 
kan ook veel van elkaar leren geven ze aan. Janna: 
“Saar is beter in de noten lezen en de melodietjes en 
ik in de hoogte, dus dan kunnen we elkaar een 
beetje aanvullen.” Thuis wordt er geoefend op de 
muziek van les en de muziek van de fanfare, de ene 
week wat vaker dan de andere week. Vooral een 
moeilijke partij of een héél leuk liedje worden erbij 
gepakt. Samen oefenen vinden de meiden leuker, 
zoals bij Jong Sursum.

Sinds twee jaar spelen Janna en Saar met oplei-
dingsorkest Jong Sursum mee. Dit is op vrijdag-
avond, voorafgaand aan de repetitie met het grote 
orkest. Saar: “Ik vind het leuk om bij Jong Sursum te 
spelen, je kan leuk samen spelen en als iedereen dan 
een andere partij heeft, dan klinkt het toch leuker 
dan wanneer je alleen speelt.” Janna is het hier mee 
eens: “Het is leuk om zelf muziek te maken en leuk 
hoe het dan samen klinkt. Heel gezellig is het ook 
met de anderen. Lekker kletsen en grapjes maken.”

Precies zoals het er bij het grote orkest ook aan toe 
gaat. Samen muziek maken zorgt voor verbinding. 

Na de zomervakantie zijn Saar, Janna en ook Luke 
en Jan mee gaan repeteren met Sursum Corda. Na 
Jong Sursum schuiven ze ook nog aan bij het grote 
orkest en spelen ze tot de pauze mee. Met zoveel 
nieuwe aanwas blijft het 100-jarige korps een jonge, 
bloeiende vereniging. 

Zaterdag 29 oktober staat het Jubileumconcert op 
het programma, een debuut voor deze jonge muzi-
kanten. Om 19.30 uur gaat de deur van de Gerefor-
meerde Kerk open en om 20.00 uur start de muziek. 
De entree is gratis, wel wordt er een collecte gehou-
den. Feest mee met deze jonge, oude vereniging. 
We zien u graag!

Gezellig samen lessen. Foto aangeleverd.

100 jaar oud, maar nog altijd jong

In de week van 9 tot en met 15 
oktober collecteerden in heel Ne-
derland 55.000 vrijwilligers voor 
de Nederlandse Brandwonden 
Stichting. Ook in Andijk gingen de 
collectanten langs de deuren. En 
met succes! Gezamenlijk werd een 
bedrag van € 1844,87opgehaald. 
De opbrengsten van de collecte 
stelt de Brandwonden Stichting in 
staat om haar werk voor mensen 
met brandwonden voort te zetten. 

Ernstige brandwonden kunnen je 
hele leven op zijn kop zetten. Het 
medische traject, met tientallen 
operaties, duurt soms jaren. 
Daarnaast zijn er de verwer-
kingsproblemen van het vaak 

traumatische ongeluk. En tot slot 
zijn het vooral de ontsierende lit-
tekens die het leven van brand-
wondenslachtoffers moeilijk ma-
ken. Mensen met brandwonden 
worden vaak nagestaard of zelfs 
gemeden. Daar moeten zij mee 
leren leven. De Brandwonden 
Stichting helpt hen daarbij.

Dankzij de collecte kan de Ne-
derlandse Brandwonden Stich-
ting haar activiteiten voortzetten. 
Namens de plaatselijke collecte-
organisator mevrouw Melly Oitzl 
dankt de Brandwonden Stichting 
alle collectanten en gulle gevers 
in Andijk voor hun bijdrage aan 
‘de strijd tegen de littekens’.

Collecte Brandwonden Stichting

Voetbal Zondag 29 oktober 14:30 uur
 Sporting Andijk 1 - Vrone 1

Sporting Andijk
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Wellicht kent u Autoservice 
Andijk nog niet? Rene Karre-
man, Jos van der Stal en Tim 
Moeijes zijn bij velen al beken-
de gezichten. Wij zijn een all-
round garagebedrijf op Han-
delsweg 29 in Andijk.

Inmiddels bestaan we alweer bij-
na 8 jaar en met onze blik gericht 

op de toekomst. Of het nu brand-
stofauto’s of elektrische auto’s 
betreft, we blijven vooruitkijken. 
Dit middels trainingen en inves-
teringen in zowel kennis als ap-
paratuur.

BOVAG en Autocrew
Aangezien wij beseffen dat uw 
voertuig veel voor u betekent be-

handelen wij deze ook met het 
grootste respect. Een verontrei-
nigde werkvloer of gereedschap-
pen zult u bij ons dan ook nooit 
aantreffen. Door ons lidmaatschap 
van zowel BOVAG als Autocrew 
worden we op vele punten regel-
matig aangestuurd onze werk-
zaamheden zo optimaal mogelijk 
uit te voeren. Zoals velen wel we-

ten staat BOVAG dan ook voor 
een betrouwbar en helder beleid.

Service belangrijk
Dat hierbij service een belangrij-
ke rol speelt weten we dan ook als 
geen ander. Of het nu gaat om 
een (gratis) leenauto, (elektri-
sche) leenfiets of onze haal-breng 
service, ook dat hoort uiteraard 
bij onze bedrijfsvoering.

Aankoopcontrole
Ook wanneer u een andere auto 
wilt aanschaffen kunt u bij ons 
terecht voor een gratis aankoop-
controle. Op deze manier probe-
ren wij u zo goed mogelijk te be-
hoeden voor de zgn “kat in de 
zak”. Onze werkplaatsactiviteiten 
omvatten het hele scala wat on-
derhoud aan uw voertuig betreft. 
Voor de kleine en grote beurt, 
APK, banden vervangen en uitlij-
nen, storingsdiagnose met onze 
uitgebreide uitlees mogelijkhe-
den, airco onderhoud en repara-
tie (gecertificeerd), noem maar 
op. Dit alles voor zeer schappe-
lijke prijzen.

Ook voor nieuwe banden
We verbazen ons nog wel eens als 
blijkt dat de zogenaamde prijs-
stunters achteraf toch duurder 
blijken dan wij. Vraag ons dus 
gerust eens om een voorstel te 
doen als u nieuwe banden nodig 
heeft. Voor onderhoud en repa-

ratie gebruiken wij kwaliteitspro-
ducten varierend van Mobil olie 
tot Bosch servicedelen. 

Interressante acties
Tevens denken we met u mee in 
deze dure tijden middels enkele 
interessante acties (zie de waar-
debonnen in deze uitgave). Ook 
hebben wij een Rad van Fortuin 
in de maanden november en de-
cember waar u mooie prijzen 
kunt scoren. Zo hopen wij in 
deze dure tijden er voor u toch 
een beetje een feestelijke afslui-
ting van het jaar van te maken.

Plan uw APK op tijd 
Kijk ook eens op onze website 
waar u online een afspraak kunt 
inplannen. Wist u trouwens dat u 
al 2 maanden voordat uw APK 
datum is verlopen een APK af-
spraak kunt maken? Maak dus 
tijdig een afspraak want een boe-
te voor een verlopen APK be-
draagt tegenwoordig al €149,-! 

Kom eens langs
Let goed op dat u de JUISTE 
WEBSITE bezoekt namelijk: 
www.autoserviceandijk.nl welke 
de bekende Autocrew uitstraling 
heeft. Of kom gewoon eens langs 
op Handelsweg 29 in Andijk. U 
bent van harte welkom om eens 
onder het genot van een bak kof-
fie of thee kennis te maken met 
ons bedrijf.

Het team van Autoservice Andijk aan de Handelsweg 29 in Andijk. Foto aangeleverd

Autoservice Andijk denkt met u mee

Tegen inlevering van 
deze originele bon!

Bij reparatie 
en onderhoud!

Tegen inlevering van 
deze originele bon!

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk • www.autoserviceandijk.nl

Voor alle acties geldt: niet met elkaar te combineren. Originele bonnen moet worden uitgeknipt en ingeleverd.
Bij alle acties gratis leenauto/haal-breng service n.v.t.

Wintercheck 

9,95 

+ gratis winterset

Rad van 
Fortuin

Leuke prijzen 
te winnen!

Gratis 
APK 

voor 
personenauto’s

 
Geldig van november 

2022 t/m februari 2023
Geldig in november en 

december 2022
Geldig t/m 

26 oktober 2023


