
Vandaag, woensdag 21 augustus 
is het zover, Klaas en Truus vie-
ren hun 60-jarig huwelijk. Met 
familie en vrienden maken ze er 
een mooie dag van, ze gaan uit-
eten en krijgen bezoek van de lo-
coburgemeester. ‘We gaan er een 
mooie dag van maken!’ 

Heel wat jaren geleden
Klaas en Truus kennen elkaar al 
bijna hun hele leven. ‘Ik ben ge-
adopteerd toen ik één of twee 
jaar oud was, wat heel uitzonder-
lijk was in die tijd. Klaas werd 
toen mijn neef, maar bloedver-
wanten waren wij natuurlijk niet. 
Klaas zijn ouders waren dus eerst 
mijn oom en tante en later wer-
den dit mijn schoonouders’, aldus 
Truus. Klaas vervolgd: ‘Toen we 
trouwden zat het hele gemeente-
huis vol, een neef en nicht die 
met elkaar trouwden was natuur-
lijk interessant!’ Men wist niet 
dat de twee geen bloedverwanten 
waren. 

 Van Assendelft naar Andijk
Klaas en Truus hebben jaren in 
Assendelft (en nog even in 
Krommenie) gewoond. ‘Toen As-
sendelft veranderde in Zaanstad 
voegde dat ons niet zo, maar we 
hadden geen serieuze verhuis-
plannen. Onze zoon Hans was 
vaak weg voor zijn werk en toen 
hij een keer thuis kwam vroeg hij 
of wij mee gingen als hij ging ver-
huizen. Hierover twijfelden we, 
maar toen hij het nog een keer 
vroeg zijn we overstag gegaan.’ 
Truus vertelt lachend dat zij het 
huis hier in Andijk hebben uitge-
zocht omdat Hans er niet was. 
‘Hans zei: ‘als jullie maar leuk 
wonen’, en dat doen we!’ Klaas en 
Truus wonen bij Hans in. 

Een bewogen leven
Het echtpaar heeft in al die jaren 
heel wat meegemaakt. ‘We zijn 

heel veel met de caravan op pad 
geweest en ook met onze sloep. 
Ik hou erg van fotograferen en 
deed dit dan ook veel, onderweg 
maakte ik veel mooie foto’s’, ver-
telt Truus. Ze gingen nooit twee 
keer naar dezelfde plek, tot ze in 
Overijssel een prachtig gebied 
tegenkwamen. ‘Daar hebben we  
zestien jaar gestaan met de cara-
van.’ Helaas is dit niet meer mo-
gelijk in verband met gezond-
heidsproblemen. Nadat Klaas 
van de trap is gevallen moesten 
ze de auto, caravan en sloep he-
laas weg doen. 

Klaas kreeg op zijn 43e een hart-
infarct en was toen opgegeven. 
Inmiddels is hij 89 jaar. ‘Onkruid 
vergaat niet, ze willen me boven 
nog niet hebben’, lacht hij. Toen 
klaas 86 werd en dus twee keer zo 
oud als dat de verwachting was, 
hebben ze dit extra gevierd. 
Vorig jaar is er een blikseminslag 
in hun huis geweest, ze waren 

toen alle drie thuis en niemand 
van hen is gewond geraakt, ter-
wijl de gaten in de betonnen 
vloer zaten. Vlak daarna is er een 
autobrand op de parkeerplaats 
naast hun huis geweest, de wind 
stond gelukkig de andere kant op. 
‘We hebben heftige dingen mee-
gemaakt, maar gelukkig ook veel 
leuke dingen. Je moet er zelf wat 
van maken.’

Tegenwoordig
Het echtpaar vertelt dat ze het nu 
ook nog leuk hebben. ‘We maken 
graag legpuzzels van 1000 stuk-
jes.’  Truus maakt graag crypto-
grammen. Klaas kijkt graag tele-
visie. ‘Het is een heel ander leven 
maar wel de moeite waard!’ Be-
kenden vragen wel eens waarom 
ze niet kleiner gaan wonen maar 
het stel redt zich, met behulp van 
anderen, nog prima en willen 
graag blijven wonen waar ze wo-
nen. ‘Onze zoon kookt voor ons 
en we hebben een huishoudelijke 

hulp, daarnaast krijgen we thuis-
zorg van de Omring waar we heel 
erg blij mee zijn.’

Het geheim
‘We lachen heel veel! Mijn man 
heeft heel veel humor, ik minder 
hoor’, lacht Truus. ‘En je moet 
vooral niet denken dat je iemand 
kan veranderen, iemand is zoals 
die is.’ Klaas vervolgd dat hij niet 
weet waarom ze zo lang samen 
zijn maar Truus weet het wel. ‘Ik 
verwen hem veel te veel, dat hoor 
ik ook vaak van anderen, maar ik 
doe het graag!’ Het echtpaar is 
het ermee eens dat ze elkaar niet 
kunnen missen. 

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS INLOOP: 
10/9 Benningbroek en 19/09 
Andijk van 9-17 en 19-21 uur. 

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Klaas en Truus Kelder vieren diamanten huwelijk 

Toen wij trouwden zat het gemeentehuis helemaal vol. Foto Koos Dol/de Andijker.

De redactie van De Andijker 
is tot en met 31 augustus 

alleen op maandag en dinsdag 
van 9.00 tot 12.00 uur geopend. 

Overige dagen op afspraak! 
59 36 05 of info@andijker.nl

Dijkprint is tot en met 31 augustus 
alleen op afspraak geopend! 

59 29 34 of info@dijkprint.nl.

In de natuur gaat alles z’n eigen gangetje, waarbij de 
ene struik soms de andere verdringt, maar in onze 
tuinen willen wij mensen de boel graag een beetje 
netjes, fleurig en gevarieerd hebben. Geen zee van 

hetzelfde kleurloze groen, maar een keur aan bloe-
men in tal van kleuren. Hortensia, Blauwe regen, 
Sneeuwbal, Lavendel, vlinderstruiken, tuinen kun-
nen soms echte paradijsjes in het klein zijn. Die pa-
radijsjes echter vergen wel het een en ander aan 
onderhoud, en in de herfst betekent dat: snoeien!
 
Op zondag 1 september, het begin van de meteoro-
logische herfst, komt Hovenier Sander Hoogland, 
van Floridus Tuin & Groen naar IVN West-Fries-
land in het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel 
voor een speciale “snoei-middag”. Hoe moet je pre-
cies snoeien? Wat moet je allemaal snoeien? En 
wanneer moet je dat dan snoeien? Tussen 14:00 en 
16:00 uur kunt u met al uw “snoei-vragen” terecht 
bij de speciale inloop. Iedereen is van harte welkom, 
tot snoeis!!

‘Snoei-inloop’ bij IVN West-Friesland

Hortensia. Foto: Toos Brink
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 14 juli 10.00 uur: 

Zaterdag 24 augustus 19.00 uur: 
Eucharistieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor J. van Dril.
Thema: “Ik ken uw werken”.
De collecte is voor onze kerk.
Tevens is er een deurcollecte voor 
de MIVA. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Na de viering is de jaarlijkse 
deurcollecte voor de MIVA (Missie 
Verkeersmiddelen Actie) .
Deze is dit jaar bestemd voor: 
Zr Clementine In Bangang in 
Kameroen.
Zij bezoekt kansarme gezinnen 
en weeskinderen en geeft ze de 
zorg, die zo hard nodig is.
Auto’s zijn daar van levensbelang, 
daarom van harte aanbevolen.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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redactie: Jolien Harders 
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Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

 Als leven lijden geworden is 
 en de kans op beter worden er niet meer is,
 dan maar naar een plek toegaan
 waar ziekte en pijn niet meer bestaan.

Na enige moeilijke jaren hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, mijn broer, onze zwager en oom

Gerrit Prins
echtgenoot van Truus Prins-Verbruggen

           Andijk,                                                             Hoorn,
31 juli 1934                                                14 augustus 2019

  Truus
  Familie Prins
  Familie Verbruggen

Sorghvlietlaan 92, 1619 XC Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden 
op de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Veel dank aan de teams van woonzorgcentrum Sorghvliet Andijk en verpleeg-
huis De Hoge Hop, afdeling ’t Kofschip Hoorn voor alle goede zorgen.

Na een maandenlange strijd is van ons heengegaan 
onze geliefde zus, schoonzus en tante

Marijke Gutter
In de leeftijd van 76 jaar

    Wim en Johanna Gutter
    Eef en Diny Gutter
        neven en nichten

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur 
info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en 

geboorteberichten) 
tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

Correspondentieadres:
Postweid 42
1606 NH Venhuizen

Willy en Erik
Michelle
Joël

Arianne en Michel
Esmee 
Amy
Thijn

Natasja en Sam
Sanna
Nathan

Marijke Gutter
Andijk                                                                                     Schagen
26 december 1942                                                    18 augustus 2019

Verdrietig zijn we na het overlijden van onze trotse moeder, 
schoonmoeder en liefste oma 

We hebben veel van je geleerd
behalve hoe we je moeten missen

Marijke is overgebracht naar het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 in Andijk.
We nemen daar afscheid van haar tijdens een plechtigheid op vrijdag 
23 augustus om 13.00 uur. Aansluitend zal ze begraven worden op de
Oosterbegraafplaats aan De Weet in Andijk.
Hierna is er gelegenheid tot condoleren en het ophalen van herinneringen 
onder het genot van een hapje en drankje vanaf 15.00 uur in restaurant 
Het Kerkje, Buurtje 4 te Andijk. 

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Als na een periode van lijden
de dood mij komt bevrijden

dan dank ik U, mijn God en Heer
voor het leven hier op aarde 
en alle mensen om mij heen

die lief en leed met mij aanvaardden

Verdrietig delen wij u mee, dat na een goed en werkzaam 
leven is overleden mijn lieve Harry, onze trotse vader en opa

Harry Wierstra
Zoon van Sybren Wierstra en Antje Kooiman

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

17 oktober 1938                                          17 augustus 2019

Zijn hart heeft voor ons geklopt
zijn handen hebben voor ons gewerkt

 Tiny Wierstra - de Vries 
 
 Marleen en John Gutter - Wierstra 
     Wim, Jelle, Yara 
 
 Sybrand en Christie Wierstra - Boer 
     Dennis, Nick, Pien 
 
 Anita Wierstra  
     Ramon, Elena, Gina 
 
 Heidi en Anne Veninga - Wierstra 
     Tony, Sem

Sorghvlietlaan 128
1619 XZ Andijk

Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in huiskamer Rubato 
van het uitvaartcentrum aan de Ibislaan 3 te Andijk.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 22 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in de 
Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.

De dankdienst voor het leven van Harry wordt gehouden op 
zaterdag 24 augustus om 13.30 uur in bovengenoemde kerk. 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk. 

Voorafgaand aan de dienst is er van 13.00 tot 13.20 uur 
gelegenheid tot condoleren voor de mensen van veraf, 
ingang onder de toren.

Veel dank aan het team van Verpleeghuis Nicolaas te 
Lutjebroek, afdeling Lutjeborgh, Lommerrijck voor de 

liefdevolle zorg en aandacht.

Ik heb de vaste grond gevonden.

De Here heeft tot zich genomen, onze broer, zwager en oom

Harry Wierstra
    Wim † en Nelie †
    Douwe † en Maartje † 
    Jan † en Marijtje
    Maaike † 
    Alie en Jaap †
    Piet en Afke
    Wietse en Truus
        Neven en nichten

We wensen Tiny, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte en Gods zegen toe.

De repetities zijn weer gestart en 
het Andijks Gemengd Koor heet 
iedereen van harte welkom om 
lekker te komen zingen! Noten 
lezen hoeft niet. We geven ieder 
jaar een eigen concert en we doen 
aan allerlei activiteiten mee. Het 
repertoire is heel divers, klassiek 
en volksliedjes in allerlei talen, 
maar ook musicalnummers en 
Nederlands. Leden kunnen zelf 
ook nummers inbrengen.
 
Onze dirigent is Margreet Drijver 

en Edwin Hinfelaar de pianist.   
We repeteren op maandagavond 
in het gezellige Cultura om 20.00 
uur. Dus kom gerust eens luiste-
ren en meedoen, je eerste kopje 
koffie of thee staat klaar en is 
gratis. Bovendien hoef je de eer-
ste maand niet te betalen en pa-
ren krijgen korting.
Onze leden komen niet alleen uit 
Andijk maar uit heel Westfries-
land, dus meerijden met elkaar 
kan altijd.  Info op www.andijks-
gemengdkoor.nl

Wie zingt er met ons mee?

www.andijker.nl
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Els van den Bosch

Terras of een korte 
geschiedenisles

We spraken af bij het 
bronzen beeld van 

Columbus in Barcelona. 
Kan niet missen, want 

dit monument is wel 30 
meter hoog. Opgetogen 
constateerde ik dat mijn 
zus en haar oudste alles 

over Columbus wis-
ten, met dank aan een 
toets die haar dochter 

(VWO5) recent deed en 
haar moeder-mijn-zus 

haar overhoorde. Liever 
geen geschiedenisles, 

we kiezen voor een ter-
ras op de Ramblas en 

brengen een bezoek aan 
de ongelooflijk specta-

culaire Boqueria Markt, 
één van de grootste ver-
smarkten van Spanje en 
ter wereld. Het enorme 

aanbod aan fruit, groente, 
vis, vlees en kaas wordt 
overspannen door een 
mooie 19e-eeuwse giet-

ijzeren overkapping. 
Met mijn drang tot ken-
nisoverdracht kon ik het 

niet laten om door de 
mooie wijk Barri Gòtic 
te slenteren. Je vindt 

in deze oudste wijk van 
het stadscentrum mooie 
pleinen, een kathedraal 
en overblijfselen vanuit 
de Middeleeuwen en de 
Romeinse tijd orakelde 
ik maar door. Als van-

zelfsprekend volgden ze 
me door een steeg met 
Catalaanse vlaggen en 

gelukkig overviel mij een 
moment van zelfreflectie. 

Mijn geldingsdrang en 
eindeloze neiging tot het 
overbrengen van infor-

matie hoeft niet altijd en 
overal. Ik wil graag men-
sen vertegenwoordigen, 
mensen aan het denken 

zetten. Maar dat kan 
straks wel weer, na het 

reces. Opgetogen kochten 
we samen slippers in zo’n  
leuke Ale Hop souvenir-
winkel en namen nog een 
roseetje op nog een ter-
rasje. En wat héb ik een 

leuke dag gehad!

SCHENKTIPS WAARMEE U IEDEREEN BLIJ MAAKT
Tijdens alle kermissen schenkt men met grote blijdschap en plezier. 
In deze column geven we tips over het schenken van geld. Dat is het 
makkelijkst als uw geld ‘vloeibaar’ ofwel liquide is. 

Tip 1: Schenk alleen geld waar u bij kunt
Zit het grootste deel van uw geld vast in uw huis of beleggingen? Dan 
is het verstandig om pas te schenken als het geld ook echt uw bank-
rekening staat. Wilt u toch schenken? Kies dan voor de schenking op 
papier.

Tip 2: Denk ook aan u zelf!
Leuk dat u geld of spullen wilt schenken, maar denkt u ook aan uzelf? 
Welke plannen heeft u? Houdt u genoeg over om onverhoopte te-
genslagen op te vangen? Bij de notaris kunt u regelen dat u uw 
schenking kunt terugdraaien als uw omstandigheden veranderen 
(herroeppingsclausule). Vertel dit wel aan de ontvanger. Dan weet hij/
zij dat hij het bedrag niet zomaar kan opmaken.

Tip 3: Houdt rekening met de omstandigheden van de 
ontvanger
Een schenking komt niet op ieder moment goed uit. Bijvoorbeeld als 
de ontvanger een uitkering heeft. Dan bestaat de kans dat hij of zij 
minder uitkering krijgt. Houd ook rekening met het bedrag dat u 
schenkt. Boven het belastingvrije bedrag is er schenkbelasting ver-
schuldigd.

Voor alle 8 tips ga naar www.mantelovertoom.nl daar staat ook een 
link naar bron van deze column op notaris.nl.

GRATIS INLOOP: 10/9 Benningbroek en 19/09 Andijk van 9-17 
en 19-21 uur. U kunt ook een andere dag een afspraak maken voor 
een gratis afspraak.

Middenin het West-Friese land 
bij Oostwoud, verstopt tussen de 
akkers, ligt een verborgen stukje 
natuur. Omringd door water en 
omzoomd door bomen biedt dit 
gebied, het Egboetswater gehe-
ten, een thuis aan talloze dieren 
en planten. Om iedereen van dit 
moois te laten meegenieten orga-
niseert het IVN (afdeling West-
Friesland) op zaterdag 24 augus-
tus een speciale natuurdag, boor-
devol activiteiten.
 
Tussen 11:00 en 16:00 uur is ie-
dereen van harte welkom in de 
Egboet (Liederik 15, 1678 JC te 
Oostwoud), volwassenen én kin-
deren. Er zijn rondleidingen 
langs de bomen en planten, na-

tuurexcursies, een vaartocht 
door de sloten rondom het ge-
bied (onder voorbehoud), speur-
tochten voor de kinderen en er is 
een imker die van alles weet te 
vertellen over bloemen, bijen en 
bestuiving. Kortom: één groot 
natuurfestijn! Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen 
met Ruud Dijkstra, via de mail 
(r.dijkstra@ivn-westfriesland.nl) 
of per telefoon (06-12509953).
 
Wilt u misschien meehelpen met 
het zorgen voor dit gebied, of met 
het geven van rondleidingen? 

Meld u dan aan als ‘Egboetvrij-
williger’ bij r.de.graaf@ivn-west-
friesland.nl, wie weet tot ziens!

Vleermuiskast. Foto: aangeleverd

Natuurdag in het Egboetswater

Libellen zijn er in alle soorten, 
maten en kleuren. Blauw, rood, 
geelzwart of gespikkeld. Ze wa-
ren er al in de tijd van de dinosau-
russen en vliegen tot op de dag 
van vandaag rond langs sloten, 
plassen en beekjes. En wat te 
denken van vlinders, met hun 
soms prachtige kleuren en teke-
ningen? Ook zij zijn er in talloze 
soorten en maten, maar waar 
vind je ze? En waar kun je goed 
libellen spotten?

Zondag 25 augustus geven Wil 
Stelling en Hans Verhoeven, twee 
gidsen van het IVN, een speciale 
vlinder- en libellenrondleiding 
door het Streekbos. Vanaf 14:00 
uur laten ze hun geoefende ogen 
over het landschap glijden, langs 

de bloemen, struiken, rietplui-
men en het wateroppervlak. 
Waar leven de fleurige fladde-
raars, hóé leven ze, en hoe zorgen 
ze voor nieuwe vlinder- en libel-
lengeneraties? Wandel mee en 
leer van alles over deze fascine-
rende insectengroepen – de 
rondleiding begint bij het Streek-
bos Paviljoen.

Nóg meer willen weten over in-
secten of over andere dieren in 
het Streekbos? Wilt u misschien 
meehelpen met het zorgen voor 
dit gebied, of met het geven van 
rondleidingen? Meldt u dan aan 
als vrijwilliger bij IVN West-
Friesland, dit kan via secretaris@
ivn-westfriesland.nl, wie weet tot 
ziens!

Vrouwtje Bloedrode heidelibel. Foto: Hans Verhoeven

Fleurige fladderaars spotten

Verkoopdag hobbymaterialen
zaterdag 24 augustus 10-16 uur

Bibliotheekzaal, Dorpshuis centrum
zie redactioneel artikeltje

Kerkdiensten, zondag 25 augustus

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. B.H. Steenwijk te Nijkerk

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  ds. G. Heijkamp

16.00 uur ds. G. Heijkamp 

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Drs. Carla Fredriks uit Enkhuizen   

 Organist: Wim Broer

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer, Inzegening kerkelijk werker

R.K. Kerk, zaterdag 24 augustus

Bangert 6, Andijk

19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, de Vriendenkring 

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Oscar Lohuis

Toeristenkerk Onderdijk West Friese dienst

Sportlaan 10 te Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Ina Broekhuizen - Slot 

 Muzikale Medewerking: Tiny Vlaar - Irgolitsch
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching 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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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
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

“Elke tweede vrijdag van de 
maand rond 19.30 uur komen we 
met een grote groep bord-spel-
liefhebbers –jong en oud- bij el-
kaar in de Bonte Veer (Wielewaal 
1, Enkhuizen) in Enkhuizen,” be-
gint Tanja van der Pal haar ver-
haal. “Het is vrijblijvend en gratis, 
dus wie zin heeft? Kom gezellig 
kennis maken.”

Koffie en thee, fris en bier of wijn 
zijn voor wie dat wenst aan de 
bar op eigen kosten te bestellen. 
Iedereen neemt de spellen mee, 
die hij zelf ook graag wil spelen. 
“Naast de vaste avonden hebben 
we ook een whatsapp-groep 
waarin mensen kunnen aangeven 
welk bordspel ze willen spelen. 
Ook kun je via die groep een af-
spraak maken om nog eens extra 
af te spreken voor een potje Sa-
grada, Skipbo of Keezen. Afspre-
ken doe je dan bij iemand thuis 
bijvoorbeeld.

Streek en regio
Het is begonnen bij de Spellen-
hoorn in Hoorn, dat is speciaal-
zaak voor bordspellen. Je kunt 
daar uitleg krijgen over het spel 
dat je wilt kopen. Ze hebben een 
heel uitgebreid assortiment. 
“Daar hebben ze ook spellen-
avonden en die zijn heel leuk. 
Maar wij wilden meer, dus van-
daar dat we het zelf zijn gaan or-
ganiseren . De mensen van onze 

groep komen uit de Streek en de 
hele regio er omheen. Er zijn 
spelletjesfanaten uit Groote-
broek, Bovenkarspel, Hoogkar-
spel, Wervershoof, Hoorn, Me-
demblik en Wognum. Uiteraard 

komen er ook flink wat deelne-
mers uit Enkhuizen!”

Spellenspektakel
“Vorig jaar zijn we met een grote 
groep een weekend naar Eindho-

ven geweest voor het spellen-
spektakel. We hebben overnacht 
in een hotel in de buurt. Het ho-
tel had s avond een zaal beschik-
baar voor ons om de nieuw aan-
geschafte spellen meteen te kun-

nen spelen. Sommige spellen-
beurzen zijn enorm. ‘Spiel’ in Es-
sen is de grootste beurs voor zo-
ver ik weet.”

Tweehonderd spellen
Tanja heeft een flinke voorraad 
spellen: “Bijna 200 heb ik er zelf, 
maar er zijn ook mensen die er 
wel 600 hebben. Mijn drie kinde-
ren en mijn kleinkinderen vinden 
het ook leuk om een spelletje te 
doen. Dat is wel een tijdje anders 
geweest. Op de camping speel-
den alle kinderen van het veld 
spelletjes met mij, lekker voor 
hun ouders. Maar mijn eigen kin-
deren wilden niet meer. Ook als 
ik thuis wel eens vroeg of ze s 
avonds een spelletje wilden doen 
zeiden ze: “Nee hoor, we moeten 
morgen vroeg naar school ! Ik 
wilde zelf zo graag, dat ik voor-
stelde dat ik ze ziek zou melden 
en dan wilden ze meestal wel!”

Speel je mee?
Mede door de Bonte Spellen-
avond kun je veel andere ‘spellen-
gekken’ leren kennen. Ze hopen 
dan ook dat er nog meer mensen 
bij komen. Ze hebben nu onge-
veer 70 leden , maar gemiddeld 
komen er tussen de 15 en 25 
mensen op  de vrijdagavonden. 

Kijk ook eens op facebookpagina 
de Bonte Spellenavond voor 
meer info. “Of schuif eens aan?!”

Bordspelliefhebbers uit de hele regio. V.l.n.r. Leonie Wognum (Bovenkarspel), Jessica van Ooijen en Tanja 
van der Pal (Enkhuizen), Niels van Diepen (Wervershoof) en Corrien Bleeker (Wognum). Tekst en foto: OdB

Wie heeft er zin in een spelletje?
0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 34 Pagina 4



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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

• 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
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Wist u dat...
... Piet en Diny Boeder op 

17 augustus 40 jaar getrouwd 
waren?

...Wim en Ellen vrijdag gaan 
trouwen en dat ze tot vlak van 

te voren de trouwlocatie ge-
heim hebben gehouden?

… de redactie op zoek is naar 
kermisfoto’s van Lutjebroek en 

Grootebroek?

… de kermiskrant van 
Lutjebroek volgende week 

woensdag voor u klaar ligt bij 
de redactie van de Andijker?

… op diverse kruisingen in ons 
dorp voorrang moet worden 

verleend aan verkeer dat van 
rechts komt?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen in deze 
krant en online gratis worden 

geplaatst?

… a.s. zaterdag het Woodstock 
700 festival gehouden wordt?

… Theo Peerdeman van 
Streekbos Outdoor een com-

pleet daggie uit kan verzorgen?

Kom eens helpen en ontdek hoe 
leuk het is om samen een hooi-
berg te maken! Zaterdag 24 au-
gustus is de jaarlijkse IVN-hooi-
dag in het Ecoproject van het 
Streekbos. IVN West-Friesland 
ontvangt de deelnemers om 9.00 
uur met koffie in het Streekbos 
Paviljoen te Bovenkarspel. Start 
9.30 uur. Volwassenen die mee 
willen doen, graag digitale opga-
ve bij Willem Kaagman, w.kaag-
man@ivn-westfriesland.nl of an-
ders 0228 516367 (na 19.00 uur). 

Hoe meer hoe beter 
Het is redelijk licht werk dat met 
een groep van 10 mensen binnen 

een paar uur is gepiept. Natuur-
lijk is er ook tijd voor een ‘natje 
en droogje’. Medewerkers van het 
Recreatieschap Westfriesland 
zorgen ervoor dat de kruidachti-
ge vegetatie is gemaaid. Moeilijk 
bereikbare plekken worden met 
de zeis aangepakt. De harken en 
draagberries worden beschikbaar 
gesteld door Landschap Noord-
Holland. Na afloop wandelen we 
door het Ecoproject om de resul-
taten te zien die de vorige werk-
dagen hebben opgeleverd. Bij de 
maandelijkse inventarisatie is 
vastgesteld dat plantenvariatie 
toeneemt en dieren er ook baat 
bij hebben.

Hooiteam. Foto: Toos Brink

Hooidag Ecoproject

De Museumgroep van de Vrou-
wen van Nu Andijk-West ging 
op 14 augustus op bezoek in ’s-
Hertogenbosch. Na de koffie 
met Bossche Bol, die natuurlijk 
niet mocht ontbreken, werden 
we opgehaald door een gids van 
de Kring Vrienden van ’s-Her-
togenbosch voor een wande-
ling van twee uur door de histo-
rische binnenstad.

De stad is al sinds de stichting in 
de twaalfde eeuw een belangrijke 
vestingstad op de grens van 
Noord en Zuid Nederland. Mu-
ren, wallen, kanonnen en water 
beschermden de stad eeuwen-
lang tegen indringers. Door mili-

taire ontwikkelingen werden de 
verdedigingswerken van de stad 
steeds uitgebreider. Van eenvou-
dige versterkte muren groeide de 
stad in de loop der tijden uit tot 
een vesting met complete mili-
taire bouwwerken als bastions, 
lunetten en ravelijnen. De stad 
werd daardoor ook bekend als 
“De onoverwinnelijke moeras-
draak”.  Zo liepen we door de 
smalle karakteristieke straatjes, 
over pleinen en langs de bekende 
Bossche monumenten met ver-
halen uit het verleden en heden.

Hierbij ontbrak natuurlijk de be-
kende Sint-Janskathedraal niet, 
een laat gotisch, rijk versierde 

kerk gebouwd tussen 1390 en 
1530 en sinds de 19e eeuw voort-
durend ingrijpend gerestaureerd. 
Een bouwwerk dat volstrekt 
uniek is in de Nederlandse kerke-
lijke architectuur. We liepen met 
de gids om de kerk heen over het 
oude kerkhof, aangezien hij niet 
binnen mocht gidsen. Hij wees 
ons op de zogenaamde lucht-
boogfiguren, menselijke en dier-
lijke wezens op weg naar de he-
mel, maar daarbij gehinderd door 
de duivel die als waterspuwer 
onder de rand van het dak uit-
steekt. 

Na afscheid van de gids te hebben 
genomen werd besloten om de 
kathedraal zelf van binnen te be-
kijken. Het interieur is overwel-
digend, wat een rijkdom met o.a. 
een koperen doopvont uit 1492, 
veel altaarretabels (een schilder- 
of beeldhouwwerk om op een al-
taar te plaatsen), een orgel uit de 
Renaissance, koorbanken uit de 
15e eeuw en prachtige glas-in-
loodramen uit de 19e eeuw. 

We kwamen niet meer toe aan 
een vaartocht of een bezoek aan 
een museum, reden te meer om 
de stad van Jeroen Bosch nog-
maals te bezoeken.

Op bezoek in ‘s Hertogenbosch. Foto aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

Woningstichting “het Grootslag” 
heeft toekomstplannen met re-
novatie van woningen en heeft 
een QuickScan laten uitvoeren 
door  Jansen & Jansen Groenad-
vies uit Holten naar huismussen, 
dwergvleermuizen, zwaluwen en 
gierzwaluwen die ook bij de wo-
ningen zijn aangetroffen.

De nest/verblijfkasten die voor-
noemd bedrijf zelf heeft ontwor-
pen zijn door hun opgehangen. 
In verschillende dorpen waar 
‘’het Grootslag’’ actief is ziet u 
deze aan de te renoveren wonin-
gen hangen. Sommige zullen in-

gemetseld worden waardoor ze 
minder opvallen. Hierdoor krij-
gen deze dieren een prachtige 
gelegenheid om in te verblijven 
omdat wij als mens alle ruimte 
opeisen en elke kier dicht maken. 

Inmiddels lopen Jansen en Jansen 
alweer nieuwe rondes voor ge-
plande renovatie van 2020 - 2021. 
Ziet u in de schemer mensen met 
een opvallend hesje aan en een 
Batdetector spreek ze gerust aan 
voor nadere uitleg. Op een van de 
foto’s ziet u dat de mus tevreden 
is met de nieuwe woning inde 
Beatrixstraat. Douwe Greydanus.

Collage: Douwe Greydanus

Collage vreemde kasten

De collecteweek van KWF Kan-
kerbestrijding start dit jaar op 
zondag 1 september t/m zaterdag 
7 september. In deze week gaan 
ruim 80.000 collectanten de 
straat op om zoveel mogelijk geld 
op te halen voor kankeronder-
zoek. In Andijk lopen 50 collec-
tanten langs de deuren. Elke euro 
die deze collectanten ophalen, 
draagt bij aan onze missie: min-
der kanker, meer genezing en een 
betere kwaliteit van leven voor 
kankerpatiënten. Zo brengen de 
collectanten en gevers in deze 
grootste collecte van Nederland 
de dag dichterbij dat er niemand 
meer sterft aan kanker. NPO Ra-
dio 2 doet verslag van onze actie.

Kanker raakt ons allemaal 
1 op de 3 mensen krijgt kanker, 
daarmee raakt kanker ons alle-
maal. Iedere collectant loopt met 
een eigen motivatie, zoals ook ie-
dereen met een speciale reden 
iets in de collectebus doet. 

Feiten & cijfers
Kanker raakt ons allemaal. Enke-
le feiten en cijfers over kanker:

- 1 op de 3 mensen krijgt ooit  
 kanker
- Jaarlijks overlijden ongeveer  
 45.000 mensen aan kanker
- Dankzij onderzoek is de  
 5-jaars overlevingskans 
 gestegen van 25% in 1949 tot  
 64% nu
- KWF financiert ongeveer 50%  
 van alle onderzoeksprojecten  
 in Nederland

- Per jaar zijn er circa 400 
 lopende onderzoeksprojecten,  
 waaraan circa 800 weten- 
 schappers fulltime werken
- Een onderzoek duurt 
 gemiddeld 4 jaar en kost 
 gemiddeld 500.000 euro

Samen komen we steeds dich-
terbij
Samen met miljoenen mensen 
dromen wij van een wereld waar-
in niemand meer sterft aan kan-
ker. Wereldwijd werken weten-
schappers naar die dag toe. Zo 
snel als zij kunnen. Zo snel als wij 
hen in staat stellen. Help daarom 
mee en geef tijdens de collecte-
week. De collectant van KWF 
komt in de week van zondag 1 
t/m 7 september bij u aan de deur 
of u komt onze collectanten te-
gen in winkelcentra, op drukke 
plekken in het stadshart of bij 
evenementen. Elke collectant kan 
zich legitimeren en is te herken-
nen aan het rood-wit-blauwe 
logo met de krab en aan het 
Keurmerk van het Centraal Bu-
reau Fondsenwerving.

Heeft u belangstelling om de af-
deling Andijk te helpen, we zoe-
ken nog collectanten. 

U kunt zich aanmelden bij Ank 
Goudsblom: ank.goudsblom@
gmail.com of 06 49762011.

Collectant gemist? Dan kunt u 
toch een bijdrage leveren door 
online te doneren via kwf.nl/do-
neer.

KWF-collecteweek 1 t/m 7 september, 
ook dit jaar in Andijk

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde

PERENPLUKKERS/STERS voor hele dagen.

Het gaat om een periode van 2 weken. 

We starten +/- 2 september

    Info:  Peter Fischer Pears
    Tel:  06 54 31 49 36
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke donderdag t/m 5 september Zomeravondbridge in Sarto. 

Per paar aanmelden voor 19.30 uur.

AUGUSTUS
Donderdag 22 augustus
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 24 augustus  
• Verkoopdag hobbymaterialen, 

Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum 10-16 uur

SEPTEMBER
Zondag 1 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 3 september
• Start sjoelclub ” De Skuivers” in Dorpshuis.14.30
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur. 
Zaterdag 07 september
• Boekenmarkt Cantabilé in Cultura. Aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 10 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Workshop, Dorpshuis 19.45 uur
Donderdag 12 september 
• Jaarvergadering BC Andijk in Sarto aanvang 19.30 uur
Vrijdag 13 september
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum 
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country Collage Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon be-

spreekt haar werk met een � inke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 19 september
• Start wintercompetitie BC Andijk in Sarto 
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
Zondag 22  september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 23 september 
• Start bridgecursus voor gevorderden in Sarto 19.30 uur 
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 25 september
• Gratis kennismakingsles Bridge voor beginners. Sarto 19.30
Vrijdag 27 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 28 september
• Rockin’Bach door Hoebe Muziekprojecten m.m.v. Excelsior

RK kerk Andijk, aanvang 20.00 uur
• “Flavium” bij Club Jazz& Pop in Cultura

OKTOBER
Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 4 oktober
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 5 oktober
• Einddrive zomercompetitie in Sarto Aanvang 10.30 
Zondag 6 oktober 
• Cultura Plus schrijverscafé met Özkan Akyol. Aanvang 15.00 uur
Donderdag 10 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna,  de hr. P. Smith 

vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
Dinsdag 15 oktober       
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur Org. 

KBO-SBA. 
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur 

met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura
Zondag 20 oktober
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Sarto:  Sixties Again - Met The Very Sixties.  Aanvang 15.00 uur
Vrijdag 25 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 30 oktober
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Vrijdag 1 november 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 2 november 
• Cultura Plus: “Westfriese avond” in Cultura
Dinsdag 12 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Boekbespreking over “Dansen met 

de vijand”, (Tante Roosje) , Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Woensdag 13 november
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 16 november
Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 17 

te Wervershoof. 

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

Oud papier: Zaterdag 24-08, 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 
 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 3-09, 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 23-08, 20-09, 

18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Op 24 augustus 2019 wordt het Wood-stock 700 
festival gehouden. Op dit éénmalige festival wordt 
door diverse bands uit de regio muziek gespeeld dat 
ook op het originele Woodstock festival in 1969 te 
horen was. Dit ter gelegenheid van het 700-jarig 
bestaan van Hoogkarspel en ter ere van het 50-jarig 
jubileum van het oorspronkelijke Woodstock Festi-
val in de VS. Het festival start om 14:00 uur en 
wordt gehouden op het IJsbaanterrein in Hoogkar-
spel (Sluisweg 6). 

Jimi Hendrix, The Who, Creedence Clearwater Re-
vival, Sly & the Family Stone en Joe Cocker zijn nog 
maar enkele van de legendarische bands die hebben 
gespeeld op Woodstock Festival. Op het Woodstock 
700 festival worden onder andere deze bands ver-

tolkt. De bands die komen optreden zijn the Chal-
lenge & Friends (vele Woodstock bands), Mad Dogs 
& the Englishmen (Joe Cocker), Voice Over (Cros-
by, Stills, Nash & Young), Substitute (CCR en the 
Who), Carpet Burns (Jimi Hendrix en Santana). 
Wanneer de bands aan het ombouwen zijn nemen 
de dj`s Bob & Dylan de honneurs waar. Ook zij 
draaien muziek uit de tijd van Woodstock. 

Het lijkt de organisatie van Woodstock 700 leuk als 
iedereen in Flower Power kleding komt! 

Voor meer informatie en tickets: 
www.woodstock700.nl
Tickets kosten in de voorverkoop € 15,00 en aan de 
deur € 20,00. 

V.l.n.r.) Arthur Burgmeijer, Carin Wagenaar en Kevin Groot van de organisatie, zij staan op de IJsbaan 
waar het festival plaatsvindt. Foto aangeleverd

Woodstock 700 festival komt eraan!

Zo, de vakantie zit er bijna op. 
Dus nu weer tijd om te knutselen. 
Om de vakantiesfeer nog even 
vast te houden heb ik een aardige 
serie kaarten met strand, bootjes, 
meeuwen en zeehonden ge-
maakt.
De kerstkaarten kunnen zo lang-
zamerhand ook weer gemaakt 
worden. Daarom een serie om als 
voorbeeld te inspireren. Er zijn 
diverse materialen voor kerst, 
zoals snij-embossingmallen, pak-
ketjes Dots en Do, Stitch en Do, 
knipvellen.
Omdat de laatste markten waar 
ik aanwezig was door de weers-

omstandigheden geen goede ver-
koop opleverden, kan ik deze 
verkoopdag leuke aanbiedingen 
maken: bij diverse artikelen 1e 
artikel 30% korting, 2e artikel 
35% korting, 3e artikel 40% kor-
ting. Dots en Stitch pakketjes 2 
voor 7 euro en nog steeds veel 
knipvellen 5 voor 1 euro.

Bij besteding van minimaal 10 
euro mag u van de tafel met gratis 
artikelen een keuze maken van 2 
stuks. U ziet, het is de moeite 
waard om zaterdag 24 augustus 
in de Bibliotheekzaal van Dorps-
huis centrum te komen kijken.

Verkoopdag hobbymaterialen
 
Andijkertjes

Iets te koop?
Plaats een Andijkertje!

5 regels voor 5 euro

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

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

***VERS VAN HET LAND*** 
Beste Aardappelen  

Diverse soorten  
Jan&Tineke van der Jagt 

Middenweg 39 tel 593245 
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Uw
persoonlijke keuken
bij Keukencentrum Stedebroec

U wilt graag een mooie nieuwe keuken. 

Maar mooi is persoonlijk en voor iedereen 

anders. Dat hangt af van diverse factoren 

zoals uw persoonlijke smaak, woonstijl, 

trends en budget. Bij Keukencentrum 

Stedebroec hebben we voor iedereen 

een mooie Keller keuken. Die maken we 

speciaal voor u op maat. Wij hebben alles 

in huis om uw persoonlijke droomkeuken te 

realiseren en helpen u met het maken van 

de juiste keuzes. Zo maken we een mooie 

Keller keuken voor iedereen bereikbaar. 

Kijk op keukencentrumstedebroec.nl of 

kellerkeukens.nl

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

 9 Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres
 9 Moderne keukens
 9 Eigentijds design
 9 Uitsluitend topmerken
 9 Ruime keuze uit nieuwste trends
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