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De Bintangs is één van de oudste 
Nederlandse popgroepen. De 
groep werd in 1961 opgericht 
door Frank en Arti Kraaijeveld. 

De band staat bekend om zijn 
ruige Rythm & Blues en het rau-
we stemgeluid van Frank Kraaije-
veld.   Bintangs is nog steeds een 
enorm energieke band die elke 
zaal in vuur en vlam zet, spring-
levend zo gezegd.

Dorpshuis Cultura bestaat in-
middels ruim 70 jaar en hoe mooi 
is dat om dit achteraf alsnog te 
vieren met de band die inmiddels 
ruim 60 jaar bestaat.

De eerste LP ‘Blues on the Cei-
ling’ werd opgenomen in 1969 en 
op 22 januari 1983 werd de LP 
‘Livetime’ opgenomen in ons ei-
gen Dorpshuis Cultura! We heb-
ben dus beiden iets te vieren en 
dat gaat dan ook gebeuren op za-
terdag 19 november! 

De band viert dat met een tour-

nee, een boek (Be Frank) en een 
nieuwe cd (These Hands).

‘Ridin’ on the L & N’, ‘Mona Lisa’ 
en ‘Travelling in the USA’ zijn 
enkele van de vele hits die De 
Bintangs op hun naam hebben. 

Op dit moment bestaat de band 
uit: Frank Kraaijeveld (bas en 
zang), Dagomar Jansen (gitaren, 
zang en mondharp), Marco Ni-
cola (gitaren en zang), Burt van 
der Meij (drums). De Bintangs 
zijn onlangs opgenomen in de 

Dutch Blues Hall of Fame.

Aanvang optreden 21.00 uur / 
zaal open 20.30 uur
Entree € 15,= (inclusief ticketkos-
ten) voorverkoop / € 17,50 aan de 
kassa.

Tickets: 
•	 www.ticketkantoor.nl/shop/
 cultura-plus
•	 www.facebook.com/
 DorpshuisCulturaAndijk
•	 www.cultura-andijk.nl
•	 culturaplus2.0@gmail.com

Zaterdag 19 november: de Bintangs bij Cultura Plus

De Bintangs; tweede van links is oprichter FrankKraaijeveld. Foto aangeleverd

Aanstaande zaterdag 5 november 

Veiling Cultura Zaal open 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur

De herfst is nu in volle gang. Ook op An-
dijk. Na een lange “Indian summer” heb-
ben wind en regen vrij spel. Bomen zijn nu 
pas goed in de rui.
Dit betekent dat er veel bladeren op de 
straten en wegen liggen.  Vooral in de go-
ten erlangs. Het is een schone taak voor 
ons om tussen die mooie herfstkleuren 
ook de kleuren en materialen van plastic 
en ander zwerfafval te ontdekken. En die 
ook op te ruimen.

Onze opruimdag is aanstaande zaterdag 
5 november.
Deze opruimacties zorgen samen met vele 
individuele initiatieven echt voor een 
schoner dorp. Dat krijgen we als reacties 
van alle kanten te horen. En dat motiveert 
ons, om het elke eerste zaterdag van de 
maand altijd weer te gaan doen. Als 
groepsactiviteit is het ook heel effectief.
Opruimen met elkaar is namelijk heel 
leuk.
Het stimuleert enorm en na de opruimac-
tie komen we vaak met mooie verhalen bij 
elkaar. We verzamelen bij het clubgebouw 
van de IJsclub aan de Kleingouw om 8:45 

uur.  Het opruimen is van 9:00 tot 11:00 
uur.
Vanaf 11:15 is er dan koffie of thee.
Voor een vuilprikker en een vuilniszakring 
en vuilniszakken wordt gezorgd
Wil je meedoen? Geef je op via: henk.
smits@quicknet.nl   of via telefoon of app: 
06 50484398

Met Andoik Skoôn een schone(re) herfst tegemoet
Komende zaterdag weer een opruimactie in Andijk

Herfst in volle gang. Foto aangeleverd

Op donderdag 3 en vrijdag 4 november wordt er gewerkt aan de kruising Beldersweg – 
Middenweg. De buurtbus 438 rijdt hierdoor een andere route en zal niet stoppen bij de 
halte Middenweg. Reizigers kunnen in- en uitstappen bij de halte Sorghvliet.

Buurtbus omleiding

0228-592253 

Dit jaar ruilt Zwartgroen “Black Friday” in 
voor een groen alternatief: Green Friday!

Op vrijdag 25 november is de winkel van 
Zwartgroen gesloten en gaat het team in 
samenwerking met oa vrijwilligersorgani-
satie “Andoik Skoon”, Andijk een stukje 
mooier en schoner maken.

In de ochtend gaat het personeel van 
Zwartgroen Andijk in om vuil/plastic te 
prikken en in de middag staat er een tui-
nopknapbeurt gepland. Bij wie? Dat is nog 
een verrassing! 

Vandaar ook deze oproep: Zwartgroen 
gaat op 25 november een tuin opknappen, 
inclusief met een stuk duurzaam kunst-
gras (max 20m2) en dat wordt volledig ge-
sponsord! Kent u iemand (bijvoorbeeld 
uw buurman, een vriend/kennis, uw opa/
oma, een school of kennis) die dat goed 
kan gebruiken en zelf weinig tot geen (fi-
nanciele) middelen heeft om dit uit te 
voeren? Stuur ons dan een foto van de be-
treffende tuin en een toelichting/motiva-
tie waarom deze persoon/situatie dat ver-
dient. Wie mogen wij verblijden?

Uw voorstel mag u mailen naar; 
info@zwartgroen.nl.

Oproep: Gratis tuinopknapbeurt 
in Andijk door Zwartgroen
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MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
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pastorandredekker@ziggo.nl
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Woensdag 2 november 19.00 uur: 
Gedachtenisviering door de 
Avondwakegroep met Gemengd 
koor. 
Collecte is voor alle onkosten. 
In deze viering gedenken wij alle 
overledenen en staan we stil bij 
hen, die het afgelopen jaar zijn 
heengegaan t.w.: Riet Neefjes, 
Riet van der Jagt-Zwirs, Tineke 
Bakker, Simon van der Harg,
Frans Laan en Catharina Dekker-
van der Gulik. Ook noemen wij: 
Niek Hooiveld, Betty Rood-Neu-
vel en Mary Goossens.  

Zondag 6 november: 
geen viering.
Wel is er om 10.00 uur een eucha-
ristieviering in Medemblik met 
pastores J. van Dril en J. Correa.
Welkom, ook bij het koffiedrin-
ken.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

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

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

Kerkdiensten, zondag 6 november
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Woensdag 2 november
19.30 uur Simon van Groningen te Enkhuizen. 
 Dankdag voor gewas en arbeid.

Zondag 6 november
10.00 uur ds. J. Staat. Zendingszondag
19:00 uur Johan de Visser. Met medewerking van Living Proof

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Woensdag 2 november (Dankdag voor gewas en arbeid)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp

Zondag 6 november
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

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

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten

Organist: Andrew Orme, Eeuwigheidszondag

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, Feestelijke dienst afsluiting vastenweek

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

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

Woensdag 2 november 
19.00 uur Gedachtenisviering door de Avondwakegroep
 met Gemengd koor. 

Zondag 6 november 

Geen viering in Andijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Jack Nugter
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

Evangeliegemeente de Pionier
S.C.C de Schoof, ingang Bis. Grentplantsoen in Wervershoof

10.30 uur A.N. Peereboom, Avondmaalsdienst

Wat moeten wij nou doen Marcella? We missen je nu al. 
Veel liefs van de gezelligste OC ooit. 

Annelies, Jolanda en Martine 

Na een paar jaar stilstand i.v.m 
redenen die we allemaal ervaren 
hebben is het nu weer tijd om 
nieuwe evenementen te organise-
ren.

Popkoor Cantabile organiseert 
weer het Volkoren festival op 13 
november in Dorpshuis Cultura. 
Kleingouw in Andijk.
We hebben 4 koren uitgenodigd, 
alle met een ander repertoire.

Om 14.00 uur begint het viswij-
venkoor Dulle Griet met het 1e 
optreden van de middag. Dit 
koor hoeft geen introductie, 
Dulle griet staat voor zeemanslie-
deren gemaakt door en voor 
vrouwen en zingt dit met veel 
humor en theater. 

Popkoor Rielex uit Venhuizen 

brengt U een gezellig mix van 
pop muziek van alle jaren.
Absolutely Music zingt close har-
mony de mooiste ballads.

We zijn trots dat Hale Bopp4 een 
optreden verzorgd, 4 heren die a 
capella klassiekers zingen is een 
bijzondere ervaring. En tot slot 
sluit Popkoor Cantabile op hun 
bekende manier de middag af.

Na alle muziek kunt U nog enige 
tijd napraten onder het genot van 
een drankje en luisteren/kijken/
meezingen met de Twin Sisters. 
Deze zusters zijn niet onbekend 
in west friesland en zorgen voor 
een gezellige afsluiting. 

Wij hopen u te zien op deze ge-
zellige middag.  
Popkoor Cantabile

Volkoren festival 
13 november a.s. in Cultura 

Als lichaam en ziel niet meer samenwerken,
is de tijd gekomen om afscheid te nemen.

In haar zo vertrouwde omgeving is overleden 
mijn lieve vrouw, moeder, schoonmoeder en oma

Wilhelmina Hendrika Koen-Blokker
Miep

echtgenote van Jan Piet Koen  51 jaar

Bussum, 24 november 1946 Andijk, 30 oktober 2022

Hoorn:  Arjan en Solange
 Karlijn
 Jasmijn

Haarlem: Erik en Esther
 Pepijn
 Floortje

Correspondentieadres:
Klamptweid 9, 1619 DA Andijk

Miep is overgebracht naar het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 in 
Andijk, waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen en ons 
te condoleren op vrijdag 4 november van 19.00 tot 19.30 uur.

Onderwerp: “Waar is mijn geloof 
op gebaseerd? De Joodse en Oos-
terse wortels van ons christelijke 
geloof.” Spreker: Predikant en 
pastoraal werker Lourens Geuze 
(Near East Ministry – Nazareth)

Lourens woont met zijn gezin in 
Nazareth waar hij dient als pasto-

raal werker in een christelijk zie-
kenhuis. Hij deelt graag zijn hart, 
kennis en ervaring met betrek-
king tot het bovengenoemde on-
derwerp.
Gereformeerde Kerk Andijk – 
Middenweg 4, Andijk. 19.45 - 
21.45 uur (inloop vanaf 19.30 
uur).

Verloren: Gehoorapparaat voor jongen van 
12 jaar. Zwart apparaat. Hij kan niet zonder! 

Gevonden? Graag contact met 06 28 83 84 66

Maandag 7 november 
Studie avond Gereformeerde Kerk Andijk
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IK HEB BLIND VERTROUWEN IN JOU

Fantastisch als je mensen om je heen hebt, waarvan je kan zeggen: Ik 
heb blind vertrouwen in jou, die integer zijn, nooit een kwaad woord 
over je zullen zeggen, je nooit zullen besodemieteren en die je dus 
inderdaad blind kan vertrouwen. Toch kan het geen kwaad om soms 
een gezonde mate van wantrouwen te hebben en je open ogen te 
houden. Soms weet je gewoonweg niet wat er met iemand aan de 
hand is. Je kon lezen en schrijven met diegene en dacht dat die voor 
jou door het vuur ging, maar die persoon kreeg plotseling financiële 
problemen. Later merk je dat er geld van de rekening was gehaald. 
Een tijdelijke oplossing wordt gezegd, met de intentie om het snel 
weer terug te storten, maar dat lukte helaas niet. Kan je dit voorko-
men? Soms zijn mensen zo gewiekst, dan kan je er gewoonweg niks 
aan doen, maar luister in ieder geval naar je gevoel. Achteraf zegt 
men toch vaak dat ze ergens iets geks hadden gevoeld. Prikkelingen 
in je lijf, je hoofd iets scheefhouden waarbij je je ogen wijd opent, je 
hand op je onderbuik of hart leggen of wat in elkaar kruipen. Als je 
dit voelt of iets dergelijks doet, wees je dan bewust dat er wellicht 
iets mis is. 

Controle inbouwen
Geef je iemand volmacht in je levenstesta-
ment, overweeg dan bijvoorbeeld om een 
tweede persoon te benoemen. Zij kunnen 
elkaar controleren of dat zij verplicht zijn 
om voor bepaalde zaken vooraf elkaars 
toestemming te vragen. Je kan ook een 
toezichthouder te benoemen. We denken 
graag met je mee. 
Mantel&Voors Notarissen en Mediators 
Andijk 0228-592224/Benningbroek 0229-591264  

Yvonne Buwalda

Ons gemeentelijke 
huishoudboekje!

We hebben er allemaal mee te 
maken – ons huishoudboekje: 
wat verdienen we (inkomsten) 
en wat doen we er mee (uitga-
ven). Deze financiële balans 

houdt elk huishouden bezig, nu 
nog meer dan gezien de hoge 
energiekosten en de duurdere 

boodschappen. Het zal dus 
voor velen echt puzzelen zijn 
om het boekje op orde te krij-

gen of te houden.
Het bespreken en beslissen van 

het gemeentelijk huishoud-
boekje vindt plaats in de begro-
tingsraad. Dan beslist de Raad 
over het huishoudboekje 2023 

van onze gemeente met een 
doorkijk tot aan 2026 (meerja-
renraming). Komend uit een fi-
nancieel beroerde periode, lijkt 

er gelukkig weer wat licht te 
zijn aan het einde van te tunnel. 
Niet in de laatste plaats omdat 
er in de voorafgaande jaren in-
grijpende financiële beslissin-
gen zijn genomen, maar ook in 

deze begroting heeft de ge-
meente een noodzakelijke 

OZB-verhoging gepland. No-
dig om de begroting in orde te 
krijgen en om toezicht van de 
provincie te voorkomen, maar 

ook om de dienstverlening naar 
de inwoners te verbeteren. Ge-
meente Belangen vindt dit be-

langrijk! 
Met een sluitende begroting en 
met positieve financiële voor-

uitzichten voor de komende ja-
ren, kunnen wij weer met enige 

ambitie kijken naar de toe-
komst. Denk aan het investe-

ren in het onderwijs, preventie 
in de zorg en natuurlijk de wo-
ningbouw. GemeenteBelangen 
wil woningbouw in alle kernen, 

ook in de kleine kernen. Dit 
zorgt voor het behouden van 
de leefbaarheid in de dorpen. 
Enkele zaken uit deze begro-
ting die ons positief stemmen 

en belangrijk zijn:
-werken aan de woningbouw in 
alle kernen.  Omdat de woning-
nood zo hoog is, zal Gemeente-
Belangen een motie indienen 

om zo spoedig als mogelijk een 
locatieoverzicht te ontvangen 
waar Flexwoningen en Tiny 

Houses geplaatst kunnen wor-
den zodat er ook snel woon-

ruimte beschikbaar komt;
-middelen voor nieuw beleid 
o.a. voor de openbare ruimte: 
onderhoud groenvoorziening, 
verduurzaming van straatver-
lichting, toezicht en veiligheid;
-meer aandacht voor preventie 
en laaggeletterdheid in West-

friesland.

Met deze begroting leggen we 
voor de komende jaren een ste-

vig fundament. Want keuzes 
van vandaag hebben effect op 

de keuzes van morgen! 

Yvonne Buwalda
Raadslid GemeenteBelangen

Hierbij willen wij alle leden van IJsclub Andijk op de hoogte stellen dat 
er namens IJsclub Andijk een brief op uw adres wordt bezorgd. In 
deze brief staat het bedrag wat u als lid moet betalen aan de IJsclub 
Andijk. Na betaling ontvangt u van de IJsclub het bewijs dat u weer lid 
bent voor het seizoen 2022/2023.
Op dat bewijs staat dat u GRATIS toegang hebt op de IJsbaan Andijk 
als er (naar wij hopen)weer geschaatst mag worden.
Als u nog geen lid bent van de Andijker IJsclub en u wil dit worden 
zodat u ook gratis op de ijsbaan kan schaatsen, bel of mail dan naar 
ons, wij nemen contact met u op. 

Wat kost het lidmaatschap van de IJsclub

Nieuws van IJsclub Andijk

1  Gezinskaart = € 8,00
2  Jeugdkaart t/m 18 jaar  = € 3,00
3  Ouder dan 18 jaar = € 5,50
4  Donateur = € 4,00

Zoals u ziet, ook in seizoen 
2022/2023 hebben wij geen ver-
hoging toegepast op de contribu-
tie.

Vrijwilligers gezocht
Wanneer er een vorstperiode aankomt en er daadwerkelijk geschaatst 
kan worden op de Andijker IJsbaan vragen wij of u ons als vrijwilliger 
wilt helpen. Samen kunnen we het doen want vele handen maken licht 
werk. We hopen dat u ons wilt helpen.

Denkt u dat lijkt mij leuk? Ook als u lid wilt worden. Bel ons op en wij 
noteren uw naam B.v.d. IJsclub Andijk, 0228-591556

Theater, muziek, film en verha-
lenvertellers op diverse locaties 
in de gemeente Medemblik

In de Gouden Nacht van Me-
demblik op zaterdag 5 november, 
staat dit jaar het thema 1572 cen-
traal. Samen met zo’n veertig an-
dere gemeenten herdenken we in 
2022 dat het 450 jaar geleden is 
dat Nederland in opstand kwam 
tegen het Spaanse gezag.

Het grote dilemma van 
Medemblik
Het is 1572. Medemblik staat 
voor een essentiële keuze: blijven 
ze trouw aan de Spaanse koning 
of werken ze mee aan de opstand 
van Willem van Oranje? Van 
Oranje is een man met prachtige 
idealen, maar de manier waarop 
zijn leger van Geuzen steden ver-
overt belooft weinig goeds. De 
Spanjaarden regeren met harde 
hand, maar ze bieden wel stabili-
teit en zekerheid. ‘Het grote di-
lemma van Medemblik’ is een 
theatrale tour voor het hele ge-
zin. Ga mee op avontuur en be-
paal zelf aan wiens kant je staat. 

Maak je eigen unieke programma
Daarnaast er is nog veel meer te 
beleven! Bezoek de expositie in 
Kasteel Radboud of de tentoon-
stelling in het Stadhuis. Historici 

Peter Swart en Mark Raat geven 
hier doorlopende toelichting bij 
een portret van Willem van 
Oranje. Historische muziekgroep 
De Zoete Inval en het Gouden 
Nacht projectkoor onder leiding 
van Margreet Drijver nemen je 
op muzikale wijze mee door het 
Bakkerijmuseum en Toneelgroep 
St. Pieter neemt je mee terug 
naar de Tweede Wereldoorlog in 
het Oorlogsmuseum. 

Harmonie Crescendo uit Medem-
blik schuift in de kerkbanken van 
Theaterkerk Hemels en pop ont-
moet poëzie in de Melchiorhoeve. 
Laat je meevoeren door Toneel-
vereniging Oefenschool in Boer-
derij Welgelegen en toneelvereni-
ging Cunera in het Groene Kerkje. 
Of luister naar gevleugelde liedjes 
over vrijheid door de Mannen van 
Stavast én filmmaker Thijs Smeele 
in Huis Midwoud.

Maak gebruik van de legertrucks 
van het Oorlogsmuseum om van 
locatie naar locatie te komen. 
Voorafgaand aan de Gouden 
Nacht kun je een heerlijk hapje 
eten bij de diverse horeca in Me-
demblik. 

Meld je nu aan en stel je eigen 
unieke programma samen via 
www.goudennacht.nl. 

Foto aangeleverd

Kom naar de Gouden Nacht in Medemblik!

Marcel van Allroundservice Andijk pakt deze mooi najaarsdagen de 
schilderskwast ter hand. Afgelopen maandag was hij nog bezig met 

het schilderen van een vrijstaande woning aan de Middenweg.  
Wilt u ook uw huis door Marcel laten schilderen, plan hem dan nu 

alvast in voor 2023. asaallroundserviceandijk@gmail.com

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

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

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

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Bollenkweker Paul van Egdom 
(50) is salesmanager bij en me-
de-eigenaar van het Andijker 
Lily Company, een bollenbe-
drijf dat zich toelegt op de teelt 
en export van lelies. Vijf jaar 
geleden startte het bedrijf met 
het zelf huisvesten van Poolse 
arbeidsmigranten. Die waren 
afgelopen voorjaar net weg 
toen de oorlog in Oekraïne uit-
brak. 

Half maart kreeg hij een tele-
foontje van de gemeente met de 
vraag of het bedrijf ets kon bete-
kenen in de opvang van Oekra-
iense vluchtelingen. “De drie 
units die wij hier hebben staan  
voor de seizoenarbeiders, bieden 
plaats aan twaalf bedden. Die 
units stonden leeg. Het ging om 
een eerste opvangfaciliteit, voor 
maximaal zes weken.”

Snel schakelen
“Deze vluchtelingen hadden al-
leen het hoogstnoodzakelijke bij 
zich. In een Whats-App-groep  

heb ik een oproep gedaan voor 
o.a. beddengoed. Een paar vrien-
den hebben de units schoonge-
maakt en een paar anderen heb-
ben de koelkasten gevuld. Binnen 
48 uur was de klus geklaard voor-
dat op 25 maart de eerste mensen 
arriveerden.”

Paul van Egdom 
“Vluchtelingen met jonge kinde-
ren opvangen was voor ons geen 
optie vanwege de bedrijfsactivi-
teiten hier. Huisdieren konden 
prima. In totaal hebben we tien 
mensen opvang geboden.” Paul 
vervolgt: “Bij aankomst waren ze 
allemaal verreisd en vooral totaal 
uitgeput. Ik weet niet hoeveel ze 
van alle oorlogstaferelen hebben 
gezien, maar ik denk meer dan ze 
hebben verteld. Ze functioneer-
den puur op adrenaline, hebben 
zeker vier weken nodig gehad om 
een heel klein beetje tot rust en 
tot zichzelf te komen. Dat is uit-
eindelijk gelukt, maar toen ze 
aankwamen waren het echt op-
gejaagde oorlogsvluchtelingen.”

Comfort en privacy
De reden dat deze mensen ko-
men is niet leuk. “Maar onze 
units hebben veel comfort. Goe-
de bedden, keuken, badkamer, tv, 
koelkast, wasmachine. Dat bete-
kende voor die mensen vooral 
ook privacy. En dat hadden ze al 

even niet meer gehad.” Het was 
de bedoeling dat de vluchtelingen 
hier maximaal een week of zes 
zouden blijven. Dat is langer ge-
worden, er was ook geen harde 
noodzaak dat ze weggingen en 
elk bed was er één. 

Doorstroming
“De eersten vertrokken eind juni, 
daarna nog een deel half juli en 
de laatsten zijn nu net pas een 
week weg. Allemaal zijn ze door-
gestroomd naar andere opvang-
plekken. Dat moest nu ook echt, 
want ik heb de units nu weer hard 
nodig voor het bedrijf. Voor ons 
zit de piek van het werk er aan te 
komen.”

Goed contact
“Met de vluchtelingen die hier 
verbleven heb ik goed contact 
gehad. We hebben geprobeerd er 
voor hen het beste van te maken. 
Ze hebben huis en haard achter-
gelaten, ik weet niet hoe dat moet 
voelen, maar die wetenschap was 
voldoende om ze hier niet aan 

hun lot over te laten. Sommigen 
hebben we zelfs aan werk kunnen 
helpen, bij ons of bij bedrijven in 
de buurt.”

Hulp en dank
“De gemeente heeft zich in alle 
opzichten enorm flexibel opge-
steld. De steun van de werkelijk 
fantástische vrijwilligster, Char-
lotte Schuurman was geweldig. 
Niets was haar te veel en zij heeft 
altijd oog voor de menselijke 
maat gehouden. Ze runt nu sa-
men met anderen de centrale 
opvang in Andijk.” 
Paul sluit af: “Het geeft een goed 
gevoel als je mensen zo kunt hel-
pen. Je kunt alleen maar hopen 
dat het zo goed uitpakt als ze zo 
beschadigd en uitgeput aanko-
men. De dankbaarheid die ze 
hebben getoond, is hartverwar-
mend. Dat ze zolang zijn geble-
ven en een aantal hier nu werkt is 
ook veelzeggend. Ik vind het 
mooi dat we dit voor medemen-
sen in acute nood hebben kun-
nen doen.”

Paul van Egdom. Foto  
via Veiligheidsregio Noord-

Holland Noord

Goed gevoel bij opvangen vluchtelingen

Oproep ‘Kerst’ verhalen
Voor onze kerstuitgave, woensdag 21 december, zijn we op zoek naar mensen die willen vertellen over hun versierde 

huis en/of tuin, favoriete Kerstrecept, een creatief knutselidee of bijvoorbeeld eigengemaakte kerstkaarten. 

Andere ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom! Mail naar: info@andijker.nl
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

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

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

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

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

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

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

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

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

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Villavakantiepark IJsselhof Andijk – Geeft u een feest en zoekt 
u een plaats om uw familie en vrienden te laten overnachten? 

Denk dan eens aan Villavakantiepark IJsselhof! Voldoende 
ruimte, rust en een eigen villa voor uw gasten. En uiteraard bij 
u in het dorp! Neem vrijblijvend contact met ons op via www.

villavakantieparkijsselhof.nl of 0228-591926. Ons IJsselhof 
team ontvangt u graag.   

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

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

Andijkertjes

 
Wist u dat...

... Vinh (meneer de Vries) de 

groentenman al 25 jaar in dienst is 

bij de Dekamarkt en dat hij felicitaties 

erg waardeert?

... Hans Bakker genomineerd is voor 

scheidsrechter van het jaar? En je je 

stem op Hans kunt uitbrengen via 

www.scheidsrechtervanhetjaar.nl?

… op 12 november Sinterklaas met zijn 

pieten weer een optocht houden  van 

17.00- 19.30 uur?

... er volgende week een brief van Sint in 

de Andijker komt te staan met daarbij 

ook de route die de optocht gaat rijden?

… fietsers vaker hun medeweggebruikers 

kunnen waarschuwen met hun fietsbel?

… wielrenners beter een fietsbel kunnen 

gebruiken in plaats van…..

Deze   band, oorspronkelijk 
opgericht in 2007, is na enkele 
wisselingen een nieuwe weg 
ingeslagen met een repertoire 
dat bij menig “ouwe jongere” 
in de smaak zal vallen.
Van Van Morrison tot CSNJ, 
van stevige rock and roll tot 
aan ballads van weleer. Met 
een voorkeur voor meerstem-
mige zang zoals the Eagles of 
the Beatles. 
Maar ook heerlijke muziek 
van o.a. Michael Bubble  / 
ABBA of UB40 ‘lekkere mu-
ziek waar menige babyboo-
mer van uit z’n dak gaat’.
Kortom het repertoire van 
the New Hurricanes bestaat 
uit vele stijlen want laten we 
wel wezen: waar kan de ge-

middelde 50 plusser nog lek-
ker muzikaal uit z’n dak gaan 
met muziek uit zijn tijd? In 
Sarto Andijk! 

De band bestaat uit 5 muzi-
kanten die hun sporen in al-
lerlei bands hebben verdiend 
en die nu louter voor de lol 
(maar wel serieus) muziek 
maken.

The new  Hurricanes 
Fred Bellis, geluid/ key-
boards/zang. Jan Pauws, solo/
slaggitaar, zang. Leo Bosch, 
keyboards/ slaggitaar/zang. 
Gerard van Vliet, slagwerk-
zang. Henny Eskes, basgitaar, 
zang. Aanvang 15.30 uur, En-
tree € 5,-.

The New Hurricanes 
Zondag 6 november, Sarto Andijk

Probeer nu 
5 maaltijden 
voor slechts 
€ 19,95!

Speciaal voor u

Bij apetito willen we u laten genieten van gemak… 
en kiest u uit 150 vriesverse maaltijden! 5 van deze 
maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket 
voor slechts € 19,95. Gratis aan huis bezorgd en 
zonder verdere verplichtingen. 
Bovendien ontvangt u nu 12 
ijsdesserts t.w.v. € 12,29 gratis!

Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket 
of bel 0800 - 023 29 75 (gratis), vermeld 
actiecode 108-SCD0322 en maak uw 
keuze uit 4 proefpakketten. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Nu 12 
ijsdesserts

gratis!

Vrijdag 4 november een 
unieke bijeenkomst  met 
klimaatjournaliste en pool-
reizigster BERNICE NO-
TENBOOM in De Kapel! Zij 
was de eerste vrouw die, op 
8 januari 2008, op ski’s de 
Zuidpool bereikte. Een 
tocht van 840 kilometer! 

Bernice Notenboom was de 
drijvende kracht achter de 
‘Winds of Change‘ expeditie 
dit jaar op de Groenlandse 
IJskap. Met haar team heeft 
zij van 5 mei tot 1 juni de 
Groenlandse ijskap van zuid 
naar noord geskied met be-
hulp van vliegers. Het succes 
van de expeditie was voor 
100% afhankelijk van de wind; 
geen mens kan deze afstand 
op eigen kracht in korte tijd 
afleggen.

Windenergie
Doel van deze uitdagende 
2000 km lange ski-kite tocht 
was: aandacht vragen voor de 
onbekende potentie van kite-
power als energiebron. Wind 
heeft de capaciteit om de aar-
de honderden malen van 
energie te voorzien maar nu 
komt nog maar 6% van de 
elektriciteit in de wereld uit 
wind. Juist nu olie en gas 
duurder en schaarser worden, 

de klimaatdoelen naderen, 
biedt het kansen om de ener-
gietransitie te versnellen.
Bernice Notenboom is met 
name bekend geworden door 
de televisieserie ‘Klimaatja-
gers’, die in 46 landen is uitge-
zonden. Verder van haar boek 
“Arctica, mijn biografie van de 
Noordpool”, de films  The 
Arctic March, Sea Blind, Sky 
Gods - The Price of Our Love 
of Flying en haar artikelen in 
National Geographic. De ex-
peditie van 2022 – Winds of 
Change - zal onderdeel zijn 
van de documentaire die in 
2023 uitgezonden zal worden. 
Zie ook haar website www.
bernicenotenboom.com.

Boeiend!
Bernice Notenboom komt 
hier spreken op uitnodiging 
van de PCOB afdeling Andijk. 
Reken maar dat dit een boei-
ende bijeenkomst wordt! Dit 
wilt u niet missen! De lezing 
van Bernice Notenboom is 
vrijdagmiddag 4 november in 
De Kapel, Middenweg 48, en 
begint om 14.30 uur. Toegang: 
2 euro voor PCOB-leden, 5 
euro voor niet-leden. Dat is 
inclusief koffie/thee in de 
pauze. Graag gelijk bij bin-
nenkomst contant én gepast 
betalen. Tot ziens!

Poolreizigster Bernice 
Notenboom in De Kapel!

Inhoud: Sinterklaas eet als ontbijt, 
middag- en avondeten alleen maar 
friet. Hij wordt dikker en dikker. En 
dat heeft gevolgen, zijn paard kan 
hem bijna niet meer dragen. Hij krijgt 
een dikke buik van alle friet. En dan 
wordt Sinterklaas ziek. De dokter 
komt. Kunnen de pakjes wel op 5 de-
cember worden bezorgd????
e.molenaar60@gmail.com

Sinterklaas mag 
geen friet meer eten

Een bijzondere middag in Cultura met 
schrijfster Annejet van der Zijl.  

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

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

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
• Volkorenfestival Cultura, 14.00 uur (zaa open 13.00 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, 18.00 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
Woensdag 21 december
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Doe-avond in Kerstsfeer, 20.00 

uur, Cultura
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 23 december
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 24 december
• Oud papier
• Jan Akkerman + Band 21.00uur bij Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 28 december
• Plastic afvalbak wordt geleegd

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

Handbal Zondag 6 november 14.00 uur de Klamp
 Sporting Andijk DS1 - Blokker DS1

Sporting Andijk

Een rode loper met daarop een 
erehaag van de personen waar 
het vanavond allemaal om draait. 
Glimlachend en stralend heten 
de leden van Sursum alle bezoe-
kers welkom in smokings en glit-
terjurken. Vanavond vieren we de 
feestelijke ivoren verjaardag van 
Christelijke muziekvereniging 
Sursum Corda! Voorzitter Cyn-
thia Bot opent de avond en ver-
telt dat deze verjaardag eigenlijk 
al negen maanden en één dag ge-
leden was: 28 januari 2022. Maar 
dat was een tijd waarin er weinig 
groots gevierd kon worden, zeker 
niet met veel mensen samen. En 
laat dat nou net de kers op de 
taart zijn voor elke muzikant: het 
publiek laat muziek tot leven ko-
men. Levendig wordt de avond 
dan ook geopend met A Tamesi-
de Overture van Philip Sparke.

De sfeervol verlichte kerk voelt 
als de warme deken die deze mu-
ziekvereniging is. Zoals later op 
de avond naar voren komt: een 
club waar iedereen bij hoort. Een 
club waar zonder oordeel, ieder-
een mag zijn wie hij of zij is: zich-
zelf. Precies waar het grootste en 
belangrijkste muziekstuk van 
deze avond over gaat. Voor het 
100-jarig bestaan werd compo-
nist Hans van der Heide gevraagd 
om een muziekstuk speciaal voor 
Sursum te componeren. Hans 
geeft als toelichting dat hij niet 

zozeer iemand is die verhalen 
vertelt met muziek, maar vooral 
gevoel laat spreken. Het gevoel 
wat Hans componeerde voor 
Sursum was Solidarity of naar het 
Nederlands vertaalt: solidariteit 
of saamhorigheid. Een woord en 
gevoel wat deze vereniging past: 
door dik en dun als familie sa-
menkomen op elke vrijdagavond 
in Dorpshuis Centrum. De bele-
venissen van de week en zorgen 
van het moment uit de toeter 
blazen, het koppie leeg, de oren 
vol muziek. En dus hoor je in het 
muziekstuk het leven van de ver-
eniging terug: wind mee en wind 
tegen, hoogte- en dieptepunten. 
Maar ook de verschillende karak-
ters: de stillere gedempte mensen 
op de achtergrond, de virtuozen 
en de kabaalmakers, alles komt 
voorbij.

Samen met Marco Vriend op het 
orgel wordt Psalm 150 ten gehore 
gebracht. Een van de eerste num-
mers die Sursum ter uitvoering 
bracht 100 jaar geleden, ook in de 
kerk. De kerk is een stukje identi-
teit van Sursum Corda: met als 
betekenis: de harten omhoog. 
Naar boven, naar God. “Harp en 
fluit verheerlijkt Hem!”, zingen 
we uit volle borst mee. Want tja, 
in de tijd dat de Psalmen geschre-
ven werden hadden ze immers 
nog geen blaasinstrumenten!

Sursum laat vanavond zien hoe 
veelzijdig ze is: van het snelle 
technische March, naar het swin-
gende Friendly Takeover. Het 
formule 1 thema klinkt, met 
daarbij op beeld het voorstel-
rondje van de coureurs van Sur-
sum: alle instrumenten en hun 
spelers komen voorbij. Een ver-
leidelijke tango solo op sopraan-
saxofoon door voorzitter Cyn-
thia, waarbij elke noot op zijn 
plek. Tot bijna theater en met 
humor miauwende kattensolo’s 
door trombonist Martijn Bos en 
trompettist Richard Stroet. Diri-
gent Andries de Haan leidt Sur-
sum zelfverzekerd de avond door 
en durft zelfs bij één muziekstuk 
het stokje over te geven aan oud 
dirigent en tevens man-speaker 
van de avond: Niels Marchal. Met 
humor en verve horen we de ach-
tergrond en gedachtes achter de 
gekozen muziekstukken waar-
door het als je luistert ervoor 
zorgt dat de muziek in je hoofd 
nog meer gaat leven.

Als toegift speelt Sursum nog een 
keer Rossini’s Birthday Party die 
we feestelijk eindigen met een 
drie maal HOERA, galmend uit 
de volle kerkzaal vol liefhebbers 
van de warme muzikale verjaar-
dag van deze mooie vereniging! 
Op naar de volgende eeuw mu-
ziek!

100 jaar Sursum 

Stralend Sursum viert feestelijk eeuwfeest! Foto: Anja & Gerard Fotografie

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!

Dinsdag 8 november van 9.00 - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk 
0229 – 591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl de peuters mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen
Engels vanaf groep 1!

Huiskamer
Dat is een plek waar we gezellig samen komen,
en er heel soms ook tranen stromen.
Maar het meeste van de tijd is er veel gezelligheid,
daar hebben de meeste van ons ook alle tijd.
Er wordt daar van alles besproken,
zelf tips om lekker te koken 
Het is een mooi initiatief van de gemeente Medemblik,
en vooral op oudere en eenzame mensen gericht.
Mensen komen daar voor een praatje,
en in sommige gevallen vinden ze er zelfs een maatje.
Daar is de huiskamer ook voor opgezet,
en regelmatig maken we daar ook veel pret.
Ik kan er in gedicht alleen maar positief over schrijven, 
en hoop dat de huiskamer nog heel lang zal mogen blijven!

Arie Bakker
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Kevin Weijers

UITNODIGING ONDERNEMERSBORREL

Locatie: MED Trattoria  Vooroever 2 te Medemblik   

Kevin Weijers

19.30 uur
19.45 uur
19.50 uur
20.05 uur

20.30 uur
21.15 uur
21.30 uur

Inloop
Welkom door voorzitter OFM Frits Meester
Stichting Ondernemersfonds Medemblik
Uitreiking Duurzaam Ondernemen Awards door
wethouder Harry Nederpelt
Kevin Weijers inspireert om anders te kijken
Afsluiting
Informeel netwerken

Programma:

Als Spreker wordt Kevin Weijers bestempeld als verfrissend, 
energiek en ontwapenend. Met humor en een glimlach daagt 
hij je uit anders naar je eigen werkelijkheid te kijken, èn actie 
te ondernemen.
Schudden aan vastgeroeste gewoontes, ingeslepen patronen 
en spelen met perceptie, is iets wat hij graag doet. 
Kevin is Chief Exploration Officer en inspireert om anders te 
kijken, te denken en in beweging te komen. 

Dit jaar reikt de gemeente Medemblik twee prijzen en bijbehorende titels uit.
De award voor de Meest Duurzame Ondernemer gaat dit jaar naar de 
ondernemer die zijn of haar aardgasverbruik duurzaam weet te verminderen.
De award voor de Meest Duurzame Innovatie staat voor een verduurzaming
op het gebied van biodiversiteit, circulair/afval, klimaatadaptatie, vervoer, 
energieopwekking of warmte.

www.ofmedemblik.nl/dag-van-de-ondernemer-18-november-2022

De ondernemersborrel is mede mogelijk door

Graag aanmelden voor 11 november 2022 via

BONUS: 2 consumptiebonnen p.p.

Vrijdag 18 november 2022: Dag van de Ondernemer

2022

Uitreiking Duurzaam 
Ondernemen Awards
Uitreiking Duurzaam 
Ondernemen Awards

Kom op tijd! Als u voor 21.00 uur aanwezig bent, 
dan maakt u kans om een overheerlijke Paas-
brunch voor 2 personen te winnen, op eerste Paas-
dag 2023 in Cultura.
De catalogus is klaar en zijn bij de mensen die iets 
gegeven hebben in de deur gedaan. Er zijn weer 
veel mooie, leuke, lekkere, aparte koopjes beschik-
baar gesteld door verenigingen, bedrijven en parti-
culieren, iedereen bedankt hiervoor.
Bijvoorbeeld; 2 burgers naar keuze bij Buurtjes 
Burgers, volledig verzorgde 4 gangen lunch voor 2 
personen in ’t Kerkje, Zeilen op het IJsselmeer met 
lunch aan boord, karten, schaatsen, disco zwem-
men, bekende fietspuzzel tocht met BBQ, mooie 
tuin set industriele look met kussens, diner voor 2 
bij 1619 eten en drinken, workshop keramieken, 
verzorgde proefles roeien, broeder eten, avondje 
Keezen, Biljarten/Poolen, Kolven met 3 gangen 
verrassingsmenu, verzorgde avond voetbal WK 
kijken bij Sporting, kaarten voor Jan Akkerman 
met band in Cultura, wordt u de Maestro bij Can-
tabile? Kortom, voor iedereen is er wel iets!
Dus komt u allen, want we hebben wel kopers no-
dig om de avond tot een goed einde te brengen, wij 
maken er een gezellige avond van met een hapje en 
een drankje, zoals u van ons gewend bent. Ook 

Veiling Cultura zaterdag 5 november

Inmiddels is de unieke samenwerking met 
Yvonne van Orthoptie Purmerend en Bril-
jant Optiek & Sieraden wel bekend. De 
expertise van Yvonne op het gebied van de 
ogen wordt erg gewaardeerd door ons en 
onze klanten. Donderdagochtend 24 no-
vember a.s. is Yvonne weer bij ons in de 
winkel.

Wat is orthoptie?
Een orthoptist houdt zich bezig met pro-
blemen op het gebied van de oogstand, 
oogbewegingen en de samenwerking tus-
sen beide ogen. Ook de visuele ontwikke-
ling bij kleine kinderen  vormt een aan-
dachtsgebied van de orthoptist. Een or-
thoptist onderzoekt en behandelt klachten 

of problemen bij kinderen én volwassenen 
op het gebied van:
•	 scheelzien	(strabismus)
•	 lui	oog	(amblyopie)
•	 dubbelzien	(diplopie)
•	 oogbewegingsstoornissen
•	 brilsterkte zoals:	verziendheid,	
 bijziendheid en cilindrische 
 refractie- afwijkingen bij kinderen
•	 specifieke	hoofdpijnklachten
•	 leesklachten	(dyslexie)
•	 convergentie	insufficiëntie

De controle gaat op afspraak en de eerst-
volgende keer is donderdag 24 november 
a.s.! Tel 0228-581258, app 06 33 00 66 38.
info@briljant-optiek.nl.

Chris en Yvonne werken samen. Foto aangeleverd

zijn er bij de koopjes een aantal 
leuke geldprijsjes te winnen als de 
wekker afloopt.
Bij elke 25 euro van een koopje 
krijgt u een muntje welke u in een 
koker van uw favoriete vereni-
ging kunt doen, zodat die hier 
een extra bijdrage door krijgt.

We starten de veiling met een 
aantal nummers speciaal voor de 
kinderen, hierna kunnen de kin-
deren nog even blijven in een an-
dere ruimte, om spelletjes te 
doen, met wat lekkers. Er zijn ook 
weer nagekomen koopjes aange-
boden, dus hebben we een sup-
plement, dat op enig moment op 
de avond aan bod zal komen.

Wilt u nog een catalogus ontvan-
gen, of wilt u een koopopdracht 
geven, u kunt dan contact opne-
men met het secretariaat, Mevr. 
R.van der Thiel; 0228 59 32 29. 
veilingcultura@gmail.com. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
We rekenen op uw komst, zodat 
de afslagers Peter Swart en Ri-
chard de Beer er samen met u en 
ons een mooie avond van kunnen 
maken.

Foto: Gerard Ooteman
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