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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl
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    Bel ons voor een 

gratis advies 

Verhuisplannen?

Deze maand  op 16 november, 
vieren de Vrouwen van Nu An-
dijk-West hun 85 jarig jubileum. 
We gaan genieten van een heer-
lijk feestbuffet en een optreden 
van zangeres Eva Lena van den 
Braber.

Wij zijn begonnen in 1937 als 
Nederlandse Bond van Boerin-
nen en andere Plattelandsvrou-
wen, hier in het dorp op Andijk 
West.
Tijdens de bezetting verdwenen 
we wat uit beeld en na de oorlog 
zijn we verder gegaan als Neder-
landse bond van Plattelandsvrou-
wen. 
We hielden ons toen bezig met 
het werken aan de verbetering 
van de culturele, maatschappelij-
ke, hygiënische en economische 
toestanden op het platteland en 
in het bijzonder het vakonderwijs 
in de landbouwhuishouding. Een 
hele mond vol! In de onderwer-
pen en cursussen stond de vrouw 
centraal als huisvrouw en moe-
der.
Wij vonden onderdak in de oude 
kleuterschool die toen op het 
huidige terrein van Cultura stond 
en zorgden zelf voor de thee en 
koffie, namen in de beginjaren 
zelf ons kop en schoteltje mee 
van thuis. Toen Cultura gebouwd 
werd zijn we mee verhuisd naar 
het nieuwe onderkomen. 

De tijd gaat door. In de jaren 
1945-1970 waren er nog veel 

vrouwen met een agrarische ach-
tergrond lid van onze bond. De 
onderwerpen veranderden wel, 
meegaan met je tijd en modern 
zijn. Onderwerpen als woningin-
richting, kleding, reizen, maat-
schappelijk werk, vrede en veilig-
heid en niet te vergeten het 
emancipatieproces bij de leden 
bevorderen. En dat alles in Cul-
tura. Er kwamen subgroepen bij, 
de leeskring, museumclub en op 
stap gaan met elkaar. 

In de periode jaren 1970-2000 
vond er een verschuiving plaats. 
Het dorp werd groter er kwamen 
veel meer inwoners die geen 
agrarische achtergrond meer 

hadden. Nieuwe inwoners van 
overal vandaan. Vrouwen die ook 
welkom zijn bij de plattelands-
vrouwen. Maar was dat dan nog 
wel een passende naam? 

Vanaf 2010 gebruiken we dan 
ook de naam Vrouwen van Nu. 
En is iedere vrouw welkom bij 
ons. Vooral na de corona tijd 
merkten we dat er ook een duide-
lijke behoefte is aan het samen-
komen en gewoon even je ver-
haal kunnen doen. 

Wij zijn niet de enige Vrouwen 
van Nu in ons dorp. Op oost is 
onze zusterafdeling Vrouwen van 
Nu Andijk-Oost actief. Zij hou-
den hun avonden in het Dorps-
huis. Op bestuurlijk niveau wer-
ken wij naar een wat nauwere sa-
menwerking toe met beide afde-
lingen, wat resulteert in af en toe 
een gezamenlijke avond of uit-
stapje. 

Onze avonden vinden plaats in 
Cultura van september tot en 
met mei en zijn vrij toegankelijk 
om eens te kijken of het mis-
schien ook wat voor u is. De jubi-
leumavond is alleen voor onze 

geregistreerde leden. 
Vanaf januari gaat er weer een 
heel nieuw programma van start. 

Er is vast iets voor u bij!

Het bestuur v.l.n.r. : Marijke de Heij - Nel Dop - Hetty Schriek -  
Corry Ruitenberg - Ank de Boer. Tekst aangeleverd, foto: de Andijker

Vrouwen van Nu Andijk-West 85 jaar jong!

Route optocht. Start 17.00 uur - einde ca. 19.30 uur bij Cultura.

Beste kinderen en inwoners van Andijk,
Het is alweer bijna zover. Nog een paar nachtjes slapen en ik kom weer 
naar Andijk. Mijn pieten zijn alweer hard aan het werk om alles 
klaar te maken voor ons bezoek. We hebben kilo’s pepernoten gebak-
ken, chocoladeletters gemaakt en goed geoefend om weer op de daken 
te lopen. Wisten jullie dat mijn pietenorkest alweer hard aan het oefe-
nen is op de Sinterklaasliedjes? Zij zijn er dit jaar ook weer bij!
Ook heb ik de DJ pieten meegenomen. Zij zorgen in de optocht voor 
extra gezelligheid.

We hoorden dat het de dag voor de intocht Sint Maarten is in Andijk 
en de kinderen een mooie lampion maken hiervoor. Willen jullie je 
lampion in de optocht aan mij laten zien? Het lijkt mij zo mooi om die 
lichtjes van jullie te zien schijnen!
Ook mag je je tuin versieren als je aan de route woont. Ik weet het 
nog van vorig jaar, Andijk zag er toen zo mooi uit! Mijn pieten en ik 
hebben er heel veel zin in! Tot zaterdag!

Lieve groeten van Sinterklaas en al zijn pieten.

Mocht je het Sinterklaas comité Andijk een warm hart toe willen dra-
gen, kan dit door een bedrag, groot of klein, over te maken op onder-
staand rekeningnummer tnv Sinterklaasintocht 2022, 
NL RBRB 0706 2963 03

Afgelopen zaterdag 5 november vond een succesvolle opruimactie van Andoik Skoôn plaats.  
Alle vrijwilligers hartelijk bedankt!

19 van de 21 vrijwilligers. Foto’s aangeleverdPlastic uit de slootkant

Goede vangst voor Andoik Skoôn
Vrijwilligers op pad voor een schoner dorp
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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 13 november: geen vie-
ring. Wel is er om 10.00 uur een 
eucharistieviering in Onderdijk 
met pastores J. Correa en J. van 
Dril.  Welkom, ook bij het koffie-
drinken. De intenties worden 
verschoven naar zondag 27 no-
vember.
Dinsdag 15 november 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Donderdag 17 november 
19.30 uur: Filmavond in ’t Tref-
punt in Onderdijk. Het gaat over 
het verhaal van Jezus en zijn leer-
lingen op een hedendaagse ma-
nier vertelt. Gratis entree en ie-
dereen 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

We huilen omdat je zo plotseling bent heengegaan,
jouw dood heeft ons zo verrast.

We huilen om de stilte na jouw bestaan,
het verdriet omdat er geen afscheid was.

Echtgenote van Piet Sas

Berkhout, 1 november 1937                Andijk, 3 november 2022

Kleingouw 120, 1619 CJ Andijk

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden. 

Piet 

Ruud en Daniëlle
    Jens
    Finja 

Mariska en Bart
    Mattheo
    Zerena

Met dankbaarheid voor alles wat zij voor ons en anderen heeft 
betekend, moeten wij onverwacht afscheid nemen van mijn 

lieve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Gerie Sas-Leeuw

Wij, Peter en Corry Ruitenberg willen iedereen bedanken 
die ons gesteund heeft in de zware tijd die wij gehad hebben. 
Via een kaart, bloemen, praatje, telefonisch en appjes.

Afgelopen 1 november mocht de vlag uit want ik ben eindelijk 
klaar met de chemo’s en bestralingen. De tumor is uit mijn 
borst verdwenen, nu nog maar 5 jaar onder controle dan zijn 
we echt klaar. Bedankt allemaal, het deed en doet ons heel 
goed dat jullie ons gesteund hebben.

Groetjes, Peter en Corry

Met droefheid delen wij u mee dat na een ernstige ziekte door de 
Heere uit dit leven is weggenomen onze lieve zus, schoonzus en tante 

Dieuwertje van den Bergh - van Dalfsen
- Dinie - 

Sinds 5 december 2006 weduwe van Paulus Johannes van den Bergh
 

Andijk, 11-3-1944                            Andijk, 5-11-2022
 
 Barneveld: C. van Dalfsen - Boeder  
 Genemuiden:  B. van Dalfsen - van Dijk
 Andijk: L.I. Bos - van Dalfsen
  L. Bos
 Beekbergen: A. van Dijk - van Dalfsen
  B. van Dijk  
  Neven en nichten 

In liefde gedenken wij aan hen die ons zijn voorgegaan.
Ze laat een grote lege plaats achter in onze familiekring. 

Correspondentieadres: Hornpad 35, 1619 BP Andijk
 
Dinie is thuis opgebaard. 
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
D.V. vrijdag 11 november van 19.00 tot 19.45 uur 
in de Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12 te Enkhuizen. 
Tevens is er gelegenheid tot condoleren 
voorafgaand aan de rouwdienst van 10.15 tot 10.45 uur. 
De rouwdienst wordt gehouden D.V. zaterdag 12 november 
om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. 
De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden omstreeks 13.00 uur 
op de Algemene Begraafplaats aan de Almersdorperweg 24 te 
Opperdoes.  
De rouwdienst is mee te luisteren via gergemenkhuizen.nl/luistermee 

 
Onze welgemeende dank voor de liefdevolle verzorging van 

Dinie gaat uit naar het team van de Omring en huisartsenpraktijk 
D e Blokkendoos.

Geen bloemen

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden ons oud-lid

Piet de Boer
Piet heeft jarenlang met veel plezier en succes gevoetbald in 
het eerste team van A.V.V. Andijk. Na zijn actieve carrière als 
voetballer bleef hij een ontzettend trouwe super-supporter van 
jong en oud van A.V.V. Andijk en later van Sporting Andijk.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.

 Bestuur, leden en vrijwilligers van Sporting Andijk

In memoriam Piet de Boer
Ons bereikte het droevige bericht dat onze oud-speler Piet de 
Boer op de gezegende leeftijd van 93 jaar is overleden.
Piet is vlak na de Tweede Wereldoorlog lid geworden van de voor-
loper van Sporting Andijk. 
Met zijn toenmalige teamgenoten heeft hij nog gevoetbald tegen 
de bevrijders als ontspanning voor deze soldaten. 

De vader van Piet had een bakkerij en Piet bezorgde het brood in 
Andijk. Zijn vader was er dan ook niet erg voor dat Piet ging 
voetballen want wat als Piet geblesseerd raakte?
Piet heeft jarenlang gevoetbald in het eerste team van A.V.V. 
Andijk. En waar zijn vader al voor gevreesd had, gebeurde in een 
wedstrijd in en tegen Medemblik. Hij brak zijn been… De scheids-
rechter van deze wedstrijd was op de fiets uit Volendam geko-
men en de ouderen onder ons zullen zich deze scheidsrechter 
nog zeker kunnen herinneren. Het was Jan Keizer, de Volendamse 
scheidsrechter die op diverse EK’s en WK’s heeft gefloten. Hij is 
zelfs nog bij Piet op ziekenbezoek geweest. Enkele jaren geleden 
gaf deze oud-scheidsrechter een lezing bij Herensociëteit De 
Roos in Wervershoof. Hij sprak me aan en vroeg of ik Piet de Boer 
kende en gaf mij een speldje van Ajax voor Piet mee. Piet was er 
ontzettend blij mee en trots op.

Na zijn sportieve carrière bleef hij een zeer trouwe supporter 
van onze vereniging. Hij stak zijn mening over het voetbal dat 
gespeeld werd of over de prestaties van sommige spelers niet 
onder stoelen of banken. Hij werd daarover ook wel eens door de 
scheidsrechter op aangesproken. Op latere leeftijd bezocht hij 
niet alleen de wedstrijden op zondag maar was hij bij de jeugd 
ook een trouwe supporter en pikte hij de jonge talenten er al 
snel uit.

Met enkele van zijn oude teammaten heeft Piet nog jaren bij de 
Grijze Panters gespeeld in gymzaal “De Krimper”. Bij het 200-ja-
rig bestaan van ons dorp speelden zij een wedstrijd tegen de F 
pupillen van A.V.V. Andijk en Asonia op het land van boer Van der 
Meer. Dat was genieten voor jong en oud!

Piet was altijd een trouwe bezoeker van Gemeenschapsveiling 
Cultura. De chemie tussen Piet en de afslagers zorgden vaak voor 
bijzondere momenten op de veiling. Afgelopen zaterdag werd hij 
dan ook nog gememoreerd door deze afslagers.

Ook Sporting Andijk en haar rechtsvoorgangers heeft Piet op ve-
lerlei wijzen ondersteund. Toen hij 90 jaar werd, stelde hij zelfs 
zijn cadeauwens in het teken van Sporting Andijk.

Piet, je was een echte voetballiefhebber en vooral van je eigen 
cluppie. Je bezocht bijna tot het einde toe elk weekend de wed-
strijden. Je zult gemist worden langs de lijn en in de kantine.

Een laatste groet en rust zacht.
Bestuur, leden en vrijwilligers van Sporting Andijk
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Dat de R al een tijdje in de maand 
is zal u niet ontgaan zijn. De tem-
peratuur gaat steeds een beetje 
verder omlaag en de dagen lijken 
al korter te worden; vooral nu de 
we op 30 oktober de zomertijd 
ingeruild hebben voor de winter-
tijd is het wel heel vroeg donker. 

Dat moet wel weer  even wennen. 
Op tijd de gordijnen dicht, het 
licht aan en een muziekje erbij 
helpt dan wel om in huis een 
knusse sfeer te ervaren en het 
sombere gevoelens weg te hou-
den.                                                                                                          
Liefhebbers van operamuziek 

hebben daarbij een streepje voor, 
want zij kunnen op zondagmid-
dag  20 november in de Gerardus 
Majellakerk in Onderdijk genie-
ten van het jaarlijkse concert van 
operakoor Westfrisia Cantat. Na 
een jaar vlijtig repeteren onder 
leiding van dirigent Wim Dijkstra 
heeft het koor een gevarieerd re-
pertoire opgebouwd met koor-
stukken en aria’s uit diverse ope-
ra’s. Koor en solisten zetten hun 
beste beentje voor in een pro-
gramma dat wordt geopend met 
feestelijke muziek van Verdi, Bel-
lini, Offenbach en Tsjaikovski: 
maar ook de gevoelige kant van 
de muziek wordt niet vergeten 
met Casta Diva uit Norma, duet 
uit de De Parelvissers en delen uit 
I Lombardi  en Orfeo ed Euridice. 

Na de pauze kunt u genieten van 
delen uit de opera Attila van Ver-
di. Het verhaal van de Hunnenko-
ning met zijn onstilbare landhon-
ger die uiteindelijk na tal van in-
triges ten onder ging. De solisten 
die u deze middag kunt beluiste-
ren zijn de sopraan Fenna 
Ogransjek, de tenor Jan Willem 
Schaafsma en de bas/bariton 
Martijn Sanders. Zij staan, samen 
met het koor, dirigent Wim Dijks-
tra en begeleider Willem Woes-
tenburg aan de vleugel, garant 
voor een middag luisterplezier.

Dit alles vindt plaats op zondag-
middag 20 november in de  (ver-
warmde) Gerardus Majellakerk 
in Onderdijk. 
De aanvang is  15.00 uur.
Kaarten a € 19,=  bij de kerk zijn 
inclusief een programmaboekje 
en een consumptie. In de voor-
verkoop kosten de kaarten € 
17,50. Te bestellen via de mail: 
kaarsemaker@quicknet.nl  of te-
lefonisch bij Joke Kaarsemaker, 
0613695882  en Tilly Stammes, 
0228 581307 of via de website 
www.westfrisiacantat.nl.

Concert Operakoor Westfrisia Cantat

Helaas geen column van Hart 
voor Medemblik deze week.

Westfrisia Cantat. Foto aangeleverd

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

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 24-11 en 8-12
Benningbroek: 15-11 en 29-11

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

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 13 november
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat met Willie Visser. Viering Heilig Avondmaal.  
 Met medewerking van Living Proof.

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Ton Heijboer, Organist: Andrew Orme

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 Hanemaaier, doopdienst

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

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

Geen viering in Andijk, wel in Onderdijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Arie de Jong
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 Eredienst, voorganger is Rob Boersma

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. 

Laatste groet

Piet brengt jullie een laatste groet
Jullie foto op de vensterbank doet hem erg goed
Zijn hart ligt nog steeds bij het het voetbalveld in Andijk
De vereniging steunen met woord, gebaar en geld maakte hem zijn hele leven lang blij

In één van mijn laatste gesprekken heeft hij gevraagd 
of ik met jullie samen een rondje bier wilde drinken
Om voor laatste keer op hem te klinken
Hij wenst jullie mooie resultaten
En moet de voetbalclub en jullie in verdriet achterlaten

Hij heeft op zaterdag en zondag intens van jullie genoten
Soms ook wel een ruzie met zijn vrouw gehad omdat hij in de kantine teveel had gezopen
Ik heb de laatste maanden veel van die verhalen gedeeld
En dat heeft mij nooit een minuut met hem samen verveeld

Hij kon fantastische verhalen vertellen
En ook vaak heel lang met zijn steun en toeverlaat bellen 
Ja, zijn vriendin Nel wil ik ook graag in dit verhaal vermelden
Zij heeft jarenlang de zorg van kok op zich genomen
Daar wordt ze enorm voor bedankt 

Iedereen die ik voor hem nog ben vergeten, bedankt!
Piet we gaan je ontzettend missen!
Je hebt nu je welverdiende rust verdiend
Een laatste groet van een goede vriend                                                            Arie Bakker
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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

Op de foto staan 2 bestuurders van Stichting Wings of Change (Léon Arends en Nancy 
Konijn) en een aantal sponsors: Autoservice Andijk, van de Gruiter Zeildoekproducten, 
Drogisterij Vroegop, Peeters Bedrijfswagens en de Kleine Speeltuin. (ontbrekende spon-

sors op de foto zijn: Loon- en aannemingsbedrijf van Etten, Jumbowood en Vitasys). 
Foto aangeleverd

Onlangs heeft Stichting Wings of Change 
een prachtige bus in gebruik genomen. De 
aanschad van deze bus is tot stand geko-
men door de inzet van Saam, de sponso-
ring van omliggende bedrijven en de toe-
kenning van bedragen door een aantal 
fondsen. 

Wings of Change biedt op een prachtige 
locatie in Andijk, naast de opvang voor 
roofvogels, zorg aan kwetsbare doelgroe-
pen. Deze doelgroepen, die uit de gehele 
regio West Friesland komen, zijn deels af-
hankelijk van vervoer naar dagbesteding 
en het inloophuis De Sociale Huiskamer. 
Het huidige vervoer was hierin niet toerei-
kend en daarom heeft Saam de vervoers-
behoefte geïnventariseerd. Saam zet zich 
in om organisaties te ondersteunen in het 

realiseren van een voertuig tegen zo laag 
mogelijke kosten.

Autoservice Andijk, Jumbowood, van de 
Gruiter Zeildoekproducten, loon- en aan-
nemingsbedrijf van Etten, Drogisterij 
Vroegop, Vitasys, Peeters Bedrijfswagens 
en de Kleine Speeltuin dragen Wings of 
Change een warm hart toe en waren be-
reid om de bus te sponsoren. Tezamen met 
de toegekende bijdragen van het Dr. C.J. 
Vaillantfonds, het Pasman fonds en de 
Tiny en Anny van Doorne Fonds kon de 
bus worden aangeschaft en de weg op! 
Wings of Change is erg dankbaar dat ze 
middels deze ondersteuning het vervoer 
van de deelnemers dagbesteding en het 
inloophuis kan blijven waarborgen.
Meer informatie: www.wingsofchange.nl 

Wings of Change neemt nieuwe 
gesponsorde bus in gebruikEen goedgevulde Kapel leefde vrijdag 4 

november mee met de expedities en avon-
turen van beroepsavonturierster – en 
dorpsgenoot - Bernice Notendorp. 
Ondersteund door prachtige beelden op 
het grote scherm in de Kapel vertelde zij 
over haar belevenissen op Antarctica tij-
dens expedities in 2007, 2010, 2014 en 
2017. 

Boeiend, indrukwekkend en soms ook 
knap gevaarlijk. We zagen hoe een scheur 
in het ijs ontstaan was, precies onder een 
tent. We zagen haar door het ijs zakken, 
wat dankzij het overlevingspak goed af-
liep. We zagen de expeditieleden moei-
zaam tegen windkracht 10 in worstelen bij 
50+ graden onder nul …. De Noorpoolex-
peditie in 2014 moest zelfs vroegtijdig 
worden afgebroken omdat het écht niet 
ging. Vorderingen van twee tot drie meter 
per dag…. (Onder andere bij Pauw en Wit-
teman deed Notenboom daar verslag van, 
zie het YouTube-kanaal van Kunst en 
Landschap.)  

Waarom deze expedities? Het gaat Noten-
boom niet alleen om het avontuur en de 
uitdaging. Als klimaatjournaliste en film-
maakster wil ze ons de pracht en de 
schoonheid van deze natuur laten zien en, 
meer nog, om de gevolgen van de opwar-
ming van de aarde onder de aandacht te 
brengen. Ondersteund met beelden, kaar-
ten en grafieken vertelde zij over oorzaak 
en gevolg. Indrukwekkend én zorgwek-
kend.

Enkele producties van Bernice Noten-
boom: de televisieserie ‘Klimaatjagers’, die 

in 46 landen is uitgezonden (hier uitge-
zonden door de VPRO, nog te zien op 
NPO start), haar boek “Arctica, mijn bio-
grafie van de Noordpool”, de films The 
Arctic March, Sea Blind, Sky Gods - The 
Price of Our Love of Flying en  artikelen in 
National Geographic. Regelmatig geeft ze 
lezingen over Climate Awareness.

Dit jaar was zij de drijvende kracht achter 
de ‘Winds of Change‘ expeditie op de 
Groenlandse IJskap. Met haar team heeft 
zij van 6 mei tot 1 juni de Groenlandse 
ijskap van zuid naar noord geskied met 
behulp van vliegers. Doel van deze uitda-
gende 2000 km lange ski-kite tocht was: 
aandacht vragen voor de onbekende po-
tentie van kite-power als energiebron. Het 
succes van de expeditie was voor 100% af-
hankelijk van de wind, dat bleek ook wel 
uit de snelheden die bereikt werden: van 
30 km per uur tot 30 km per dag. Deze 
expeditie zal onderdeel zijn van de docu-
mentaire die in 2023 uitgezonden zal wor-
den. Vrijdag heeft zij prachtige filmbeel-
den laten zien van deze tocht. Skiën – en 
sleeën trekken – achter vliegers van 18 
meter hoog aan 50 meter lange lijnen! 

Meer horen, lezen, zien? Google, ook bij 
YouTube,  eens op Bernice Notenboom. 
En geniet, zoals de aanwezigen vrijdag in 
de Kapel van haar en haar avonturen heb-
ben genoten! En er komen meer interes-
sante middagen van de PCOB afdeling 
Andijk. Ook niet-leden zijn welkom, vraag 
dan eens wat de PCOB voor u kan beteke-
nen. Zie ook www.pcob.nl/afdelingen/
Andijk. 

Verslag: Jan R. Koen

PCOB: Poolmiddag in De Kapel
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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

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Vorige week werd de splinter-
nieuwe duurzame en energiezui-
nige Volvo FM truck door de le-
verancier afgeleverd bij de Mate-
rieeldienst van de Scholtens 
Groep. Chauffeur Martijn Lig-
thart mocht, samen met Leo van 
Schaik, de sleutels in ontvangst 
nemen. 

De mannen zijn blij met de aan-
schaf van deze nieuwe vrachtwa-
gen die voldoet aan alle huidige ei-
sen waaronder de huidige emissie-
norm. Leo: ‘Het proces van aan-
schaf tot oplevering heeft zo’n an-
derhalf jaar geduurd; het is een 
mooi stukje techniek geworden!’ 
Voor de truck is de keuze gevallen 
op Volvo. Aansluitend zijn de wen-
sen verder uitgewerkt en ontwik-
keld met als resultaat een prachtige 
Volvo truck met carrosserie op-

bouw en hybride autolaadkraan die 
opgeladen wordt met accu’s. De 
vrachtwagen sluit naadloos aan op 
de behoefte van de Materieel-
dienst. Tevens is de vrachtwagen 
ontworpen om automatisch zo ef-
ficiënt mogelijk te rijden onder 
zware omstandigheden, zoals bij-
voorbeeld een maximale belading. 
Dit resulteert in een aanzienlijke 
brandstofbesparing. 

We wensen Martijn vele goede en 
veilige kilometers toe op de weg. 
Met de aanschaf van deze vracht-
wagen zal ook het laden en lossen 
van het materieel op de bouw-
plaatsen op een veilige en ade-
quate manier plaatsvinden. Mar-
tijn: ‘Ik mag morgen gelijk naar 
Haarlem project De Meester; leeg 
heen en maximaal beladen terug. 
Ik heb er zin in!’

 
Wist u dat...

...  natuurlijk gras duurza-

mer is dan Kunstgras?

... het vrijdag Sint Maarten is 

en dat er weer kinderen aan 

de deur komen zingen?

... zaterdag Sinterklaas weer 

in het land komt?

... Mevr. Ria Mol- 

van Oeffelen donderdag 

10 november 90 jaar wordt?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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

Zaterdag 5 november zijn in de 
brandweerkazerne van Andijk, 
verschillende mannen in het 
zonnetje gezet. Om 18.00 uur 
verzamelde het hele korps met 
aanhang in de kazerne, daar 
hadden we eerst een heerlijke 
bbq. Nadat iedereen lekker had 
gegeten was het officiële gedeelte, 
van deze avond. 
De medailles werden uit gereikt 

door Maartje Verkerk, plaats-
vervangend commandant brand-
weerzorg team Westfriesland en 
onze eigen korpschef Eric Prins.

Na het officiële gedeelde mocht 
iedereen zich omkleden in de 
aprèski kleding om zich in de 
remise staande aprèskitent te 
voegen voor een gezellige avond. 
Het was nog lang onrustig.  

Door het werk van onze wijklopers en de gulle gif-
ten van vele mensen is er weer een mooie catalogus 
tot stand gekomen, waarmee de afslagers Peter 
Swart en Richard de Beer zaterdag 5 november wel 
raad wisten. De veiling begon echter met 25 num-
mers speciaal voor de kinderen, Marryelle Deen en 
Martin Aker maakten er een leuk feestje van voor 
de kinderen, wat daarna voor hun op een andere 
plek in Cultura nog even verder ging, zodat de ou-
ders lekker in de grote zaal konden blijven. Na een 
woordje van Koen den Hartog, voor een tot onze 
vreugde goed gevulde zaal en onder toezicht van 
notaris Mevr. Rinske Mantel, gingen de koopjes grif 
van de hand.
De sponsormuntenactie werd weer gehouden, er 
stond een bouwwerk met voor iedere vereniging 
een plastic buis waarin munten gedaan konden 
worden door de kopers, zij kregen bij iedere 25 euro 
van hun koopje een munt, die zij naar eigen inzicht 
in een buis konden stoppen, het zorgde weer voor 
leuke reacties, 2 buizen stroomden bijna over. Voor 

de verenigingen heeft ieder muntje dan een waarde 
van 2 euro. Hieruit zijn de volgende scores geko-
men; St Nicolaas comité 114 euro - Volksdansgroep 
Andijk 4 euro - Sporting Andijk 238 euro - De Weid 
214 euro - Tennisvereniging Atlas 26 euro - Jazz en 
Pop 104 euro - Andijker Toneel 32 euro – Vrouwen 
van Nu West 84 euro - Gymvereniging VVW 6 euro 
- Excelsior 120  euro - Cantabilé 124 euro - Kolfclub 
de Vrouwenkliek 146 euro - De Zonnebloem 74 
euro - Schilderclub Andijk 2 euro - Biljartclub Cul-
tura 8 euro - Huttendorp 254 euro - KVG 20 euro - 
Jeugdschaatsen 34 euro - VVN 8 euro - KBO 2 
euro - Vrouwen van Nu Oost 22 euro - Cultura Plus 
68 euro - Andijks Gemengd Koor 24 euro.

De prijs voor het originele koopje ging dit jaar naar 
Frits Muller, hij maakte een mooie tuinset, com-
pleet met kussens, waar flink op geboden werd. Het 
winnende lot voor de vroeg aanwezigen ging naar 
Piet den Hartog, deelname aan de Paasbrunch in 
Cultura voor 2 personen mocht hij hiervoor ont-
vangen.
Het laatste koopje ging om 11.30 uur onder de ha-
mer, het mooie bedrag van € 27.425,= stond toen op 
de teller, met de giften van voor in de catalogus dus 
bijna € 30.000,00, waar we uiteraard weer heel blij 
mee zijn. Koen den Hartog sloot af met een be-
dankje voor alle aanwezigen, de verenigingen zullen 
weer blij zijn met onze ondersteuning en zeg het 
voort, dat de veilingavond leuk is en nodig, zodat er 
volgend jaar misschien nog meer mensen bij zullen 
zijn. Hij dankte vooral ook nog Drukkerij Vijn voor 
het sponseren van onze banners, ze zagen er weer 
prachtig uit, het team van Cultura voor de goede 
verzorging en de inzet van de lopers in de zaal, ter 
elfder uren spontaan aangemeld.
Het bestuur bedankt iedereen die, op welke manier 
dan ook, heeft geholpen om deze avond tot stand en 
tot zo’n mooi einde heeft weten te brengen. 

De 58ste veiling volgt alweer snel, op 22 april 2023, 
dus weer gewoon in het voorjaar.
Wij zijn nog op zoek naar wijklopers, denk hier eens 
over na en neem contact op met het secretariaat of 
een van de bestuursleden voor aanmelding of voor 
informatie. Riet van der Thiel

Het bestuur van Gemeenschapsveiling Cultura bedankt iedereen!!

V.l.n.r.: Staand achter: Pascal Aker 12,5 jaar dienst, Rob Abberkerk 
25 jaar, Dion Chan diploma brandwacht, Eric Prins korpschef, 

Tweede rij; Frank Spruit afgezwaaid na 10 jaar brandweerman, 
Robert-Jan Niejenhuis 12,5 jaar dienst, Peter Jansma 30 jaar, Jeroen 
Abbekerk 12,5 jaar, Maartje Verkerk plaatvervangend commandant 
brandweerzorg team Westfriesland. Voorste rij knielend; Paul Collet 

afgezwaaid ivm studie 1 jaar dienst, Robert Werkhoven 30 jaar 
dienst, Richard Sijtsma 12,5 jaar dienst. Foto aangeleverd

Jubilea Brandweer Andijk

Ankie van Lier

CU
LT

UU
R CULTURA

Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHM

UZ
IE

K

Impressionistische realist 
Peter Keeman

Kleingouw 112  1619 CH Andijk Scan Me

culturaplus2.0@gmail.com

Zaterdag 19 november
Zaal open 2030 uur Aanvang 2100 uur
Deur prijs € 1750 Voorverkoop € 1500

Voorverkoop: www.ticketkantoor.nl/shop/cultura-plus

Koop je ticket

Het is bijna weer tijd voor een 
BDW maaltijd. 
Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 24 november 
De maaltijd vindt plaats in de 
Lichtboei op Hoekweg 12A.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 7,50. U kunt zich 
opgeven vanaf woensdag 9 no-
vember bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109 of 06 - 40076565). 
U kunt zich opgeven tot zaterdag 

19 november. Als vervoer een 
probleem is lossen we dat op en 
kan u ook opgehaald worden.  
We verheugen ons erop om el-
kaar weer te  zien.
 
Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

De nieuwe Volvo voor de Scholtens Groep. Foto aangeleverd

Nieuwe duurzame en energiezuinige 
Volvo voor materieeldienst Scholtens
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• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Ko�  eochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in Huiska-
mer van Andijk, Sportlaan 1A. Iedere woensdag, 9:30 - 11:00 uur. 

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

NOVEMBER
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
Donderdag 24 november  
• Breek de Week, Hoekweg 12 a. 18.00 uur
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.
Zaterdag 17 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, 15.00 - 19.00 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

JANUARI 2023
Woensdag 4 januari 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Zondag 8 januari
• Sarto Andijk - Nieuwjaarsborrel Met The Blue Devils. Aanvang 

15.00 uur. Gratis Entree.
Woensdag 18 januari      
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 20 januari

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

Voetbal Zaterdag 12 november 14:30 uur
 Sporting Andijk 1 - De Kennemers 1

Sporting Andijk

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Klaas Tanja
06 -53 56 02 96

Na de Nederlandse Kampioen-
schappen in 1971 in Andijk vond 
Rie Lof het wel eens tijd om een 
dameskolfclub op te richten. En 
zo geschiede. We zijn begonnen 
met een club van 23 dames. Nu 
hebben we nog 17 dames, waar-
van 15 nog actief spelend.

In 50 jaar gebeurt er natuurlijk 
best veel. Wij hebben 5 Neder-
lands Kampioenen in de boeken.
1982 Nel Hemke, 1983 Rie Lof. 
1995 Wil Bakker en 1997 en 1998 
Aafke Bankert. Elly Vink heeft in 
1987 als enige vrouw de magi-
sche 60 punten geslagen. Nooit 
meer door een van ons geslagen.

We namen deel aan heel veel 
wedstrijden, N.K., Klasse Kampi-
oenschappen, 30-slagen, zes-tal-
wedstrijden, Gouden Tientjes, 
Wormer Open. En regelmatig 
met succes. Op de club kolven we 
voor het clubkampioenschap. 
Altijd weer spannend.

Met Pasen strijden we om een 
speciale beker. We organiseren 
wat leuks met Sinterklaas en 
Kerst. 

In de jaren ‘80 zijn we vier keer 
met een bus en met de trein naar 
Sevenum afgereisd. Daar hadden 
ze in een ‘hotel’ met evenemen-
tenzaal maar liefst 3 banen aan-
gelegd. Het leek ze wel leuk. Bij 
de 4e keer daarheen was er nog 
maar 1 baan. Wel een leuke erva-
ring.

We hebben 3 keer samen met de 
herenkolfclub de Nederlandse 
Kampioenschappen georgani-
seerd. In 1987, 2001 en 2013. 
Heel veel werk en spannend of 
alles gaat zoals in het draaiboek 
staat. Als het dan goed is gegaan 
dan valt er wel wat van je schou-
ders. Hetzelfde bij de Klasse 
Kampioenschappen.

Voor deze kampioenschappen en 
tevens voor de kas hebben we een 
aantal jaren op de jaarmakt in 

Andijk gestaan. Leuke opbrengst. 

In 1996 hebben we Meneer Wijd-
beens (Andre van Duin) nog op 
bezoek gehad. Algehele hilariteit 
natuurlijk. Aan de ene kant stijf 
van de zenuwen, aan de andere 
kant ook zo vreselijk leuk. Het is 
nooit uitgezonden omdat het, 
denken we niet leuk genoeg was!

In het begin van het kolven wa-
ren we vaak laat thuis. Niet alleen 
met de clubavond, ook met de 
wedstrijden. Deze konden zo-
maar tot heel laat in de avond 
duren. Het thuisfront was niet 
altijd blij met ons. 

Ook vele leuke en minder leuke 
dingen meegemaakt. Hilarische 
momenten in de baan, een bal de 
keuken in, met de kliek een lamp 
stukslaan maar ook onderweg, 
niet weten waar we precies naar 
toe moesten, dus verdwaald.

In de loop van de jaren veel vrou-
wen moeten missen door ziekte, 
overlijden, verhuizing of het ge-
woon niet meer zo leuk vinden. 
Dat laatste is bij onze club niet 
het geval. Wij hebben het heel 
gezellig met elkaar. Als er al pro-
blemen zijn lossen we dat samen 
op.
We hebben in de loop van de 50 
jaar een aantal jubilea gehad. Zo 
hebben we ons 15, 25, 30 en 40 

jarig jubileum gevierd. Respectie-
velijk, bowlen in Het Grootslag, 
Bakkerijmuseum Medemblik, 
Een gezellige avond in Cultura 
met oudhollandse spelletjes en 
Het Museum van de Twintigste 
Eeuw, Hoorn. En altijd lekker 
eten in Cultura. 

We hebben 3 jubilarissen in de 
club die 50 jaar lid zijn. Wil Bak-
ker ons oudste lid ooit, en Aafke 
Bankert vanaf de oprichting en 
Elly Vink werd een paar maanden 
later lid. En twee dames die 25 
jaar lid zijn, Corine Groot en 
Anja Minnes.

Deze keer zijn we 8 november 
naar het Oorlogs Museum in 
Medemblik geweest. Daarna 
weer lekker gegeten in Cultura.
We hebben er een leuke dag van 
gemaakt met een donkergrijs 
randje, omdat ons lid Gerie Sas 
net is overleden. We zullen haar 
herinneren als iemand met veel 
gevoel voor humor en haar rake 
opmerkingen

Mochten er dames zijn die, na dit 
stukje te hebben gelezen, nieuws-
gierig zijn geworden naar onze 
mooie oude sport “KOLVEN” en 
tevens een gezellige avond willen, 
kom dan eens aan op de dinsdag-
avond. Van kolven wordt je niet 
moe en je leert het snel maar het 
spel blijft je verrassen. Tot dan.

De dames op dinsdag 1 november jl. Foto: Jan Mulder

50 jaar Kolfclub  “De Vrouwenkliek”
19 september 1972 – 19 september 2022

De Andijker gym, dat is toch die 
oude vrouwen gym? Nou nee!
Het is een BodyShape training 
voor alle leeftijden. Het is een 
gezellige groep waar naast en tij-
dens het sporten ook lekker 
wordt gekletst en gelachen.

De training is net hoe zwaar je 
het voor jezelf wil maken. Ge-
wichtjes, elastieken, ballen, alles 
wordt gebruikt om te werken aan 
een betere conditie. Regelmatig 
gaan we 1 minuut planken (of tot 
hoe lang je het kunt volhouden). 
Er zijn in de oefeningen altijd een 
lichtere en een zwaardere variant 
mogelijk.

Voor de prijs hoef je het in ieder 
geval niet te laten. Het is goedko-
per dan de reguliere sportscholen 
in de buurt. En stiekem hopen wij 
dat als we 60-ers zijn, nog fitter 
en leniger door het leven gaan.

Else en Marianne 
(Marianne staat niet op de foto)

Kom een keer meedoen! 
U mag vrijblijvend twee keer een 
proefles volgen. 
Op woensdagochtend van 9.30 
tot 10.30 uur of van 10.30 tot 
11.30 uur in gymzaal de Krinper, 
Notaris Steenpoortestraat 42 in 
Andijk.

De Andijker gym

De twee groepen samen. Kom een keer met ons meedoen!  
Foto: GymVVW
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Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Vrijdag 18 november gaan we 
onze wintercollectie showen!

Diana, Consulente van Power Slim Food & Lifestyle verzorgt ons 
vandaag met een hapje en een drankje. Ook vertelt ze over haar 
producten. We showen in 2 sessies, 11.00 tot 13.00 uur en van 
19.00 tot 21.00 uur

Wil je aanwezig zijn, geef je dan op. We kunnen 25 mensen per sessie 
ontvangen. Tel. 06 37 44 83 64, Facebook of kom langs in de winkel.

Er worden onder de aanwezigen 2 cadeaubonnen t.w.v. €25,- verloot.

PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij enthousiast, gastvrij, ook in de weekenden 

beschikbaar en niet bang om de handen uit de 
mouwen te steken? Dan zijn wij op zoek naar jou!

WIJ ZOEKEN: HORECA PERSONEEL
Flexibel inzetbaar? 

Solliciteer direct met je cv: 
gezellig@dorpshuiscentrum.nl 

of bel : 06-12 58 12 55 

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die dit jaar 

uitkomt op woensdag 21 december aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particuliere 

Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle advertenties zijn 
120 mm breed x 80 mm hoog, de prijs is €49,- exclusief btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke advertentie u wenst 
(A of B) en de tekst die daar in dient te staan.

 Prijs advertentie A (€13,-) en advertentie B (20,-). 
 

Deze bedragen gelden bij contante betaling. 
Met factuur komen er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst uiterlijk 9 december a.s.) 
aanleveren op info@andijker.nl of op Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

De werkzaamheden aan de 
Oosterbegraafplaats in Andijk 
zijn afgerond. Met het plaatsen 
van een nieuw informatiebord 
is hier op symbolische wijze 
vorm aan gegeven. Wethouder 
Harry Nederpelt had de eer 
deze te onthullen samen met 
inwoner Marleen Gutter en 
voorzitter van de dorpsraad 
Andijk, Gerrit van Keulen. 

Het opwaarderen van de begraaf-
plaats was nodig. Zo waren de 
paden niet meer goed begaan-
baar en was er sprake van wortel-
opdruk bij het parkeerterrein. 
Verder was de waterhuishouding 
niet goed op orde. Afgelopen jaar 
is er op basis van een passend 
ontwerp uitvoering gegeven aan 
de werkzaamheden. De hele be-
graafplaats is gedraineerd, de pa-
den zijn versteend, er is nieuwe 
beplanting aangebracht en er zijn 
bankjes neergezet. Daarnaast is 
een verstrooiveld gecreëerd op de 
begraafplaats met een meerpaal 
waar gedenkplaatjes op geplaatst 
kunnen worden. Op het informa-
tiebord staan de namen van de 
overledenen vermeld en de loca-
ties van de graven. Het uitgangs-
punt is dat alle gemeentelijke be-

graafplaatsen in de toekomst een dergelijk bord 
krijgen. 

Wethouder Harry Nederpelt: “Het doel was om een 
toegankelijke en verzorgd ingerichte begraafplaats 
te maken waar bezoekers veilig kunnen wandelen 
en verblijven.” Dat dit doel behaald is, kan voorzitter 
van de dorpsraad -en tevens scootmobielgebruiker- 
Gerrit van Keulen beamen. Hij sprak zijn compli-
menten uit. Ook Marleen Gutter die regelmatig een 
bezoek brengt aan de begraafplaats is erg tevreden 
met de gerenoveerde begraafplaats. “Het is een stuk 
beter en verzorgder geworden.”

Harry Nederpelt, Gerrit van Keulen en  
Marleen Gutter. Foto aangeleverd

Groot onderhoud Oosterbegraafplaats 
Andijk afgerond

De Huiskamer van Andijk is een succes-
vol initiatief van de PCOB/KBO Andijk, 
de Zonnebloem Andijk, Samen Ouder 
Worden, de gemeente Medemblik en de 
Dorpsraad Andijk. De Huiskamer is een 
plaats van ontmoeting en biedt alleen-
staanden of mensen die eenzaam zijn 
een laagdrempelige mogelijkheid om 
anderen te ontmoeten onder het genot 
van een kop koffie of thee. Maar ook 
andere dorpsgenoten komen gezellig op 
de koffie om een praatje te maken, im-
mers, iedereen is van harte welkom! 
Ook jij!

Tot nu toe hebben we koffie of thee (nog) 
gratis kunnen houden door de geweldige 
sponsoring van Hart voor Medemblik en 
door een gift-in-natura van de DekaMarkt. 
We kregen ook een gift van het Beste-
Buurt-Idee van de Woningstichting Het 
Grootslag i.s.m. met de Huurdersvereni-
ging De Driehoek, én een gift van Dorps-
huisveiling. Daar zijn we ontzettend blij 
mee, want naast de koffie/thee maken we 
nog meer (huishoudelijke) kosten en ook 
om onze vrijwilligers zo nu en dan te trak-

teren voor hun geweldige inzet… En nee, 
we krijgen geen subsidie van de gemeente 
of wie dan ook.

Schenk eens een ‘kop koffie’
aan een dorpsgenoot!
Daarom vragen we jou eens een gift over 
te maken op de bankrekening van de 
Dorpsraad Andijk die de Huiskamer ex-
ploiteert, dat mag een klein bedrag zijn 
maar ook een groot bedrag. Alle giften zijn 
van harte welkom op NL19 RABO 0158 
5710 45, ten name Stichting Dorpsraad 
Andijk te Andijk, onder vermelding van 
“Huiskamer van Andijk”. Hartelijk dank, 
ook namens onze vrijwilligers én vooral 
namens onze bezoekers!

Openingstijden
De Huiskamer van Andijk is geopend op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 10.00 tot 12.00 uur en is gevestigd aan 
de Sportlaan 1A, in hetzelfde gebouw van 
het Jongerencentrum ‘The Future’. Je bent 
van harte welkom!
Dorpsraad Andijk, Op werkdagen: 06 438 
10 369, dorpsraadandijk@gmail.com

Schenk eens een ‘kop koffie’ 
aan een dorpsgenoot!

Voor de controle van je fiets:

- Zit je stuur goed vast?
- Zijn de handvaten heel?
- Zitten de handvaten 
 goed vast?
- Doet de bel het goed?
- Werken de remmen goed?
- Heb je een fietsslot?
- Werkt de koplamp?
- Werkt het achterlicht?
- Heeft je fiets een rode 
 reflector achter?
- Zitten er reflectoren 
 in de trappers?
- Zit er zijreflectie op 
 beide banden of wielen?

Ondernemersborrel Dag van de Ondernemer, 18 november 2022
Op de Dag van de Ondernemer organiseren wij een event voor alle onderne-
mers in en samen met de gemeente Medemblik. Een gezellig informele avond 
met een goede leuke spreker, deze keer Kevin Weijers. Ook reikt gemeente 
Medemblik die avond de Duurzaamheid award uit. Daarnaast geven wij de SOM 
graag het podium om het fonds te promoten.

Een avond waar je als ondernemer bij wilt zijn! Opgeven via: ofmedemblik.nl. 


