
Gert-Jan de Jong en zijn Willy van 
der Blom bezitten een paar bij-
zondere voertuigen waar ze maar 
wat graag over vertellen. Arend 
Arendz is hun vriend en mede-
sleutelaar en hoort er dus ook bij 
zodra het over de auto’s gaat. “Net 
als de hond Chanty, die is altijd 
mee en kan dus niet op het plaatje 
ontbreken. Hoewel zijn bijdrage 
aan het verhaal uit wat geblaf en 
gesnurk zal bestaan.” 

Als jonkie al kon het Gert-Jan al-
lemaal niet hard genoeg gaan en 
deed hij mee aan de autocross 
met kleine autootjes. “Maar ik 
wilde met de grote jongens mee-
doen en wilde een dikke Ameri-
kaan. Zo geschiedde. En inmid-

dels zijn er al heel wat auto’s ge-
komen én ook weer gegaan. Ik 
heb er genoeg kapot gereden, zeg 
maar!” aldus Gert-Jan. “Nu zijn er 
de grote GMC, de snelle Corvette 
en de camper die van een oude 
brandweerauto is gemaakt.”

De brandweerauto
De DAF 2200 DKD was een 
roestbak met gaten in de bodem. 
Daarbij had Gert-Jan helemaal 
niks met brandweerauto’s. “En 
toch wilde ik hem hebben,” be-
gint hij te vertellen. “Inmiddels 
hebben we hem 16 jaar in eigen-
dom en is er het nodig aan ge-
beurd. Dat we hem ophaalden uit 
Scherpenzeel heeft Willy op een 
gegeven moment haar voeten 

maar opgetild. “Want ik kon de 
straatstenen onder de bodem 
door zien schieten en had er een 
hard hoofd in,” vertelt ze.

Nostalgie
“Mijn vader had een auto, precies 
als deze. Het is het type auto 
waarmee ik zelf voor het eerst 
naar het buitenland heb gereden. 
Dat doet toch iets met je. Dat er 
maar één DAF van dit type be-
staat die als schuimblusvoertuig 
is gebouwd maakt hem uniek. 
Daarom heb ik hem ook maar in 
het brandweer-rood gelaten. Na 
25 jaar trouwe dienst bij de Q8 

van Pernis hoort dat een beetje 
bij de auto.” De brandweerauto is 
inmiddels helemaal gestript en 
her-opgebouwd en heeft de func-
tie van een camper gekregen. 
“We vallen wel op als we ergens 
neerstrijken. Elk momentje dat 
het mogelijk is trekken we er op 
uit. De auto is van alle gemakken 
voorzien.”

De Corvette
“Die kocht ik in ‘endjes-en-brok-
jes’. Eigenlijk heb ik alleen de bo-
dem gekocht en de rest moest 
weer helemaal opgebouwd. Met 
de motor is twintig jaar gecrost 
en hij heeft ruim twee ton gelo-
pen omdat hij ook in een taxi 
heeft gezeten. Het chassis heeft 
om een boom gekruld gezeten. 
Als deze Corvette kon praten was 
hij voorlopig nog niet klaar met 
zijn verhaal!” “Op onze leeftijd is 
het niet meer de makkelijkste 
auto om in en uit te kruipen,” 
lacht Willy.

De GMC
“Deze heb ik pas een half jaar. Hij 
is al wel 46 jaar oud en valt dus 
ook onder de oldtimer regeling. 
Deze heb ik ’kant en klaar’ ge-
kocht. Hij rijdt geweldig. Maar de 
dagelijks rit naar de supermarkt 
doen wij in onze moderne KIA, 
ook niks mis mee!”

De rol van Arend
Via via hebben Gert-Jan en 
Arend elkaar getroffen en de lief-
hebberij voor ‘goede projecten’ 

en het sleutelen aan bijzondere 
karretjes heeft de mannen steeds 
nader tot elkaar gebracht. Arend 
vertelt: “De eerste keer was met 
de DAF op de testbaan. Ik wilde 
wel even mee en bovenop ‘het 
plankie’ bij de spuit was plek. Ik 
heb genoten, het kan mij niet 
hard genoeg gaan. Inmiddels ben 
ik met de VUT en dit is voor mij 
puur hobby voor erbij. Het is ont-
zettend leuk om samen met 
Gert-Jan te sleutelen, een extra 
(rechter)handje erbij is altijd 
prettig. We hebben een goede 
klik en vullen elkaar goed aan. Ik 
verwacht dat we nog wel wat pro-
jectjes te gaan hebben samen!”

Zoveel auto’s met een verhaal. Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

V.l.n.r. Arend Arendz, Willy van der Blom, hond Shanty en Gert-Jan de Jong. Tekst en foto: OdB

Gratis inloop: 
10/9 Benningbroek 

19/9 Andijk 9-17 en 19-21 uur.

Kunstschilder Visser uit Amsterdam is naar de Oosterdijk gekomen 
om dit mooie vergezicht met de vuurtoren de Ven op doek vast te leg-

gen. Foto: Koos Dol/De Andijker

Langs de weg...

De GMC, Daf 2200 en de Corvette. 
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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

Vrijdag 30 augustus 9.00 uur:
Jaaropening van r.k. basisschool 
“De Bangert” in onze kerk. 
Iedereen welkom.
Zondag 1 september 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Doe maar gewoon”.
De collecte is voor onze parochie. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.
*Overleden: Jan van Schaik.  
*De kermis en de meeste vakan-
ties zijn weer voorbij. De basis-
scholen zijn weer begonnen.
Ook de koren en de werkgroepen 
pakken de draad weer op. Allen 
een goede start toegewenst! 

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

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.

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 1 september

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat, bevestiging nieuwe ambtsdragers
19.00 uur ds. J. Staat, Roept u maar-zangdienst

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 Pastor Gert Scholten     
 Organist: Andrew Orme

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Salomo’s wijsheid  
 Start bijbelleesrooster

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg

 Van ons is heengegaan onze zwager 

Harry Wierstra

Wij wensen onze zus Tiny en haar gezin 
veel troost en sterkte toe de komende tijd.  

Simon en Dirkje de Vries - Tensen 
Jaap de Vries  

Openbaring 21:4

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

Wij zijn dankbaar voor het medeleven tijdens de ziekte 
en het afscheid van mijn man, onze pa, opa en oude opa                         

Pieter Schenk
Het heeft ons heel goed gedaan. 
In het bijzonder bedanken wij de verzorgsters en vrijwilligsters 
van “de Wilgenhof” voor de liefdevolle en warme zorg.

    Annie Schenk-Kofman
    Kinderen en kleinkinderen
Wervershoof, augustus 2019

Wij zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres is 
Narcis 18, 1619 BC  Andijk

Jaco, Mirjam en Iris Tensen

Mijn genade is u genoeg
2 Korienthiërs 12: 9a

Kort na ons 50-jarig huwelijksjubileum 
is toch nog onverwachts van ons heengegaan 

mijn lieve vrouw, onze zorgzame (schoon)moeder en oma

Cunera Niejenhuis - Vis
Wilnis, 21 juni 1945 Hoorn, 24 augustus 2019

Bert

Johan
Martin en Everycke
Laura, Senna, Elvira, Isolde
Robert Jan
Hermen en Mariska
Noah, Mees

Cunera is overgebracht naar het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te 
Andijk. Daar is gelegenheid om afscheid van haar te nemen en ons 
te condoleren op woensdag 28 augustus van 19.00 tot 19.45 uur.
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op 
donderdag 29 augustus om 13.15 uur in de Gereformeerde Kerk, 
Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk. Na de begrafenis 
ontmoeten wij u graag in zaal 3 van de Gereformeerde Kerk.

Voorafgaand aan de dienst is er van 12.30 tot 13.00 uur nog gelegenheid 
tot condoleren voor de mensen van veraf, ingang onder de toren.

Viskuil 5, 1619 AS Andijk

Nieuws of tips? 
Mail: info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

“Geborgen in Gods hand.”

Geheel onverwachts is uit ons midden
Thuis gehaald ons geliefd humoristisch lid

 

Cunera Niejenhuis-Vis
 

We wensen Bert, de  kinderen en kleinkinderen
veel sterkte in deze dagen.

           Namens de Geref. Vrouwen Ver. afd. C

Veel fijne herinneringen
Verzachten de smart

Voorgoed uit jullie midden
Voor altijd in jullie hart.

We wensen jullie als familie heel veel sterkte toe 
nu jullie afscheid hebben moeten nemen van uw vrouw, 

jullie moeder en oma.

Cunera Niejenhuis – Vis

We zijn er voor jullie.

Namens de vrienden van Hermen en Mariska.

Rust zacht lieve buurvrouw Cunera

uw buurtjes van de Viskuil

Vispaleis Klein-Volendam

Wegens vakantie gesloten:
Van 7 t/m 23 september
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Vanaf 1 september 2019 kun je 
weer meedoen met een nieuw 
seizoen CHAKRA YOGA met 
Nicolette. Je hebt de keuze uit 
yoga les op woensdagochtend 
of op donderdagavond in het 
Dorpshuis Centrum, Andijk. 

Chakra Yoga is een ontspannen 
vorm van yoga. Door middel van 
o.a. yoga houdingen, ontspan-
ningsoefeningen, mantra’s en vi-
sualisaties werk je aan de belang-
rijkste energiepunten (chakra’s) 
in je lichaam. Daardoor gaat je 
energie beter stromen, kom je 
dichter bij je gevoel en raakt je 
systeem meer in balans. Hierdoor 
voel je je prettiger, zowel geeste-

lijk als lichamelijk. De nadruk ligt 
op de energiepunten maar we 
werken ook regelmatig aan een 
bepaald thema in de les zoals bij-
voorbeeld: de rug, de maan, ge-
dachtenkracht, ... De lessen kun-
nen gevolgd worden door ieder-
een. Er is geen ervaring nodig. 
Doe ook mee met onze leuke 
groep vol lieven mensen. Kom op 
een rustige manier lekker bewe-
gen en ontspannen en breng je 
lichaam en geest in balans. Je be-
paalt zelf de diepgang in de hou-
dingen. Je volgt je eigen gevoel. 
Alles mag, niets moet. Gun jezelf 
ook een uur genieten en ontspan-
nen door middel van yoga. De 
lessen vinden plaats in gemoede-
lijke sfeer. Iedereen is welkom. 
Meld je direct aan of neem eerst 
een gratis proefles. De lessen zijn 
woensdagochtend van 9.00 tot 
10.00 uur en donderdagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur in Dorps-
huis Centrum, Andijk. 

Meer informatie vindt je op de 
website www.enjoylife.life. 
Aanmelding via de website of 
mail naar Chakrayoga7@gmail.
com.

Chakra Yoga in Andijk

Nicolette. Foto aangeleverd

DUT IS GIEN BLOIVERTJE – EEN VERHAAL OVER 
EEN VAKANTIELIEFDE

Een liefde die gedoemd is te mislukken en ouders die dit van tevoren 
al voorspellen. Het komt natuurlijk voor dat je ver van huis - op va-
kantie - veelal in een zonovergoten land, de liefde van zijn leven 
ontmoet, maar dat je naaste omgeving daar een andere mening over 
heeft. “Dut is gien bloivertje”, zeggen de ouders: “Die jongen die 
werkt op de camping en heeft vast oog voor alle meisjes”. Is het 
echte liefde of hebben al die anderen toch gelijk is de vraag? Zal het 
nooit wat worden met deze vakantieliefde of blijft er een levenslang 
gevoel van spijt als je je hart niet volgt? De wereld is toch klein? We 
hebben internet en social media. Toch blijft de feitelijke afstand groot 
en vindt men elkaar na die vakantieperiode bij een volgende ont-
moeting ook nog zo leuk? Wie is bereid om naar het land van de 
ander te verhuizen en de eigen familie te verlaten? De taal van de 
liefde is universeel, maar echt elkaars taal leren spreken is zo mak-
kelijk nog niet. Wie zal er gelijk krijgen, de ouders of de dochter? 
Beiden zijn in volle overtuiging van de juistheid van hun visie. De 
toekomst zal het leren. Als het wel een bloivertje is. Regel 
dan je zaken goed bij de notaris.

10% Korting op uw samenlevingscontract en een gratis 
pensioenverklaring. Op vertoon van deze column, gel-
dig in september en oktober.

Gratis inloop zonder afspraak: 
10/9 Benningbroek 
19/9 Andijk 9-17 
en 19-21 uur.
U kunt bij ons op 
afspraak ook voor 
kantoortijd, 
’s-avonds of op 
zaterdag terecht. 

Andrea van Langen

Witte rook

In het college zijn we op dit 
moment druk bezig met de 
begroting en dat levert de 
nodige hoofdbrekens op. 
De financiën staan onder 
druk, onder andere door 

de stijgende zorgkosten en 
dat heeft ertoe geleid dat 

we simpelweg teveel plan-
nen hebben voor het geld 
dat er is. Net zoals je dat 
zou doen binnen je gezin 

gaan we nu met het college 
om tafel om de gemeenteraad 

in het najaar een sluitende 
begroting aan te kunnen bie-
den. De raadsleden hebben 
straks het laatste woord en 
ook vooraf heeft de raad al 
mee kunnen denken, via de 
kadernota. Een stuk waarin 
globaal wordt aangegeven 

welke kant we als gemeente 
op willen.  Sommige plannen 
zijn wettelijke verplichtingen 

dus daar kunnen we niet 
omheen. Denk hierbij bij-

voorbeeld aan de invoering 
van de Omgevingswet.  Er 

zijn ook wensen zoals 
het nieuwe zwembad in 

Wervershoof, een dorpshuis 
in combinatie met een nieu-
we school in Abbekerk of 

een extra sporthal in 
Wognum. Maar wel wensen 
waar een raadsmeerderheid 
zijn goedkeuring aan heeft 

gegeven.  Hoe gaan we daar-
mee om? Kunnen we één 
of meer van deze plannen 

uitstellen of zelfs aanpassen? 
Of gebruiken we de welbe-
kende kaasschaafmethode: 
alles kan wel ietsje minder? 

Hoe gaan we om met de 
wens om de lasten te verlich-
ten? Moeilijke keuzes waar 

we de nodige discussies over 
voeren… Hopelijk komt er 
binnenkort witte rook zodat 
we in september de stukken 
naar de gemeenteraad kun-

nen sturen. Ondertussen 
willen we graag doorgaan 

met het bouwen van wonin-
gen want dat levert extra 
inwoners op en dus extra 
inkomsten uit het gemeen-

tefonds en extra ozb! Het is 
bovendien belangrijk voor 
een gezonde toekomst van 

onze dorpskernen. Hiervoor 
is echter ook nodig dat de 

provincie ons de ruimte geeft 
en de stikstof geen roet in 

het eten gooit.

Andrea van Langen, 
wethouder. 

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

Varkens grazen on de zonnepanelen langs de Gedeputeerde Laanweg. 
Foto: Petra van der Spoel. Binnenkort het volledige verhaal over deze 

varkens in de Andijker!

Grazige weiden in Andijk

Van bridge krijg je geen dementie 
en het is ook geen geneesmiddel 
tegen deze veelvoorkomende 
aandoening. Wat is dan het ver-
band tussen deze twee ogen-
schijnlijke tegenstellingen.

Professor Erik Scherder, Neder-
lands bekendste Neuropsycho-
loog, heeft twee jaar geleden al 
betoogd dat bridge je vier jaar 
langer beschermt tegen dementie 
met de vermelding dat ‘uitdaging’ 
daarbij het sleutelwoord is. Daar-
in heeft bridge natuurlijk niet het 
alleenrecht. Het geldt ook voor 
andere denksporten zoals scha-
ken en cryptogrammen. Eigenlijk 
alle activiteiten die het brein aan 
het werk zetten met bridge voor-
op natuurlijk, omdat dit een kort 
hevig denkspel is.

De Nederlands Bridgebond heeft 
een aantal jaren geleden in sa-
menwerking met de Nederlandse 
gemeenten het programma 
“Denken en Doen” geïntrodu-
ceerd. Ook dit jaar krijgt dat een 
vervolg in samenwerking met 
Sportservice West-Friesland.

Veel clubs starten weer een be-
ginnerscursus en 3 clubs uit Oos-
telijk West-Friesland (Enkhuizen, 
Bovenkarspel en Andijk) hebben 
besloten hierbij te gaan samen-
werken. We zijn tenslotte geen 
concurrenten van elkaar en wer-
ken al op verschillende manieren 
met elkaar samen. De beginners-
cursus zal worden gehouden in 
Andijk. De afstand van Enkhui-
zen en Bovenkarspel naar Andijk 
is natuurlijk niet onoverkomelijk. 

Nadeel is wel dat het niet zo goed 
is voor het klimaat omdat de 
meeste mensen met de auto zul-
len komen. Daarom hebben we 
besloten om de CO² uitstoot te 
compenseren en aan het eind van 
de cursus een Bridgeboom te 
planten. We zoeken nog naar een 
locatie. 

De ideale leeftijd om te leren 
bridgen ligt ongeveer tussen de 
30 en 75 jaar met natuurlijk uit-
schieters naar boven en beneden. 
5 jaar geleden meldde zich een 
man aan in Almere voor een be-
ginnerscursus. Hij was al 96 en 
zei dat hij graag wilde leren brid-
gen en vanwege zijn leeftijd dus 
snel moest zijn om daar nog wat 
jaren van te kunnen genieten. 

We beginnen op woensdag 25 
september met een gratis intro-
ductie les in Sarto, aanvang 19.30 
uur. Vanaf maandag 23 septem-
ber wordt ook een vervolgcursus 
gegeven. (Zie advertentie in dit 
blad). “Bridge is booming”. 
Inlichtingen bij Lolke Kooiman. 
Tel. 06 3038 5740 of l.kooiman@
quicknet.nl.

Bridge en dementie
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Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

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.

De wereld waarin wij wonen in West-Friesland
Hoe heten de vogels die ‘s morgens zo mooi zingen in de tuin? Hoe verhouden dieren in de sloot zich 
tot hun omgeving? Wat is het nut van insecten als wespen en muggen? Welke invloed hebben wij 
mensen op ons hedendaagse landschap? Hoe hou je alle verschillende soorten bomen uit elkaar? En 
wat zijn paddenstoelen eigenlijk precies?
Dit en nog veel meer kunt u allemaal te weten komen bij de zogeheten Natuurcursus van IVN-West-
Friesland. Ontdek wat een bonte verscheidenheid aan verborgen dieren hier voorkomt en leer het 
verschil kennen tussen giftige en geneeskrachtige kruiden. Wist u dat er in onze streken gele soldaat-
jes en landkaartjes leven? En dat hier judasoren en heksenboter groeit? Welke natuur gaat er schuil 
achter deze mysterieuze namen? En wat leeft, groeit en bloeit er allemaal nog meer in onze contreien?
 
Doe mee aan de Natuurcursus van het IVN en word ingewijd in de vele geheimen en wetenswaardig-
heden van de plaatselijke natuur. De cursus bestaat uit theorie én praktijk, alles  bij elkaar tien cursus-
data van 24 september t/m 5 november, en iedereen mag zich aanmelden via cursussen@ivn-west-
friesland.nl. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.ivn.nl/afdeling/west-friesland/cur-
sussen of bellen met Astrid Bijster, 06 25408745. Groenkijkers. Foto: Astrid Bijster

Op natuurcursus bij IVN

Denk je aan vleermuizen, dan denk je al 
snel aan sinistere bloedzuigers, aan vam-
piers, graaf Dracula, Batman. Maar hoe zit 
het écht? Wat voor dieren gaan er schuil 
achter deze spookverhalen? Wat blijft er 
van hun duistere imago over als je ze goed 
leert kennen?
 
Helemaal niets, zo weten ze bij IVN-West-
friesland maar al te goed. Op vrijdagavond 
6 september, vanaf 18:00 uur, organiseren 
twee gidsen van het IVN een speciale 
vleermuizenavond in het Egboetswater 
(Liederik 15, 1678 JC te Oostwoud), met 
detectoren om de kleine nachtvliegers 
goed te kunnen horen én uitleg over deze 
fascinerende dieren. Wist je bijvoorbeeld 
dat er 32 vleermuiskasten hangen die wor-
den ‘bewoond’ door de Ruige dwergvleer-
muis? En dat ze honderden tot zelfs dui-

zenden muggen per nacht eten? Hartstikke 
nuttige beestjes dus!  Alle reden om ze te 
koesteren in plaats van vrezen, en alle re-
den om meer over ze te weten te komen. 
Iedereen is van harte welkom bij de IVN-
vleermuizenavond!

Speuren naar vleermuizen 

Vleermuiskast. Foto: Toos Brink

Zondagmiddag 8 september, de zomerva-
kantie is alweer even voorbij, de scholen 
zijn weer volop bezig. Voor wie iets leuks 
wil doen met de (klein)kinderen, maar de 
Eftling te gortig vindt zo kort na de vakan-
tie, heeft IVN-West-Friesland een leuk, 

bescheiden en goedkoop alternatief. Voor 
2 euro per kind loopt er door het Streek-
bos namelijk een leuke route van circa 1,3 
kilometer: het Kabouterpad! Zet de rode 
kaboutermuts op (na afloop mag je ‘m 
houden!) en trek eropuit voor verschillen-
de spelletjes en opdrachtjes. Volg de ka-
bouterpaaltjes langs kriebelbeestjes, klim-
stammen en madeliefjes. Wie ziet de 
meeste figuren in de wolken? En wie 
maakt de snelste kikkersprongen?

Het Kabouterpad is alle dagen te lopen 
(folder, muts en wascokrijtjes zijn verkrijg-
baar bij  IVN in het Streekbos Paviljoen), 
maar op 8 september vanaf 14:00 uur zijn 
er drie gidsen aanwezig om de spelletjes en 
opdrachtjes nog wat leuker te maken, met 
verhaaltjes en extraatjes. Ook meelopen? 
Iedereen is van harte welkom!

Kabouterspelletjes in het Streekbos

Kabouters Heleen en Beppie.  
Foto: Toos Brink
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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

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

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

• 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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

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

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...

... de repetities van Popkoor 

Cantabile beginnen op vrijdag 

30 augustus in Dorpshuis 

Cultura om 19.30 uur en 

nieuwe leden welkom zijn?

... Fred de Boer a.s. vrijdag 

70 jaar wordt?

... er op 18 september een fami-

lie bedrijven korfbal toernooi 

gehouden wordt en dat u zich 

daarvoor nog kunt opgeven?

... de scholen weer zijn 

begonnen?

... ons kantoor vanaf maandag 

weer gewoon elke werkdag van 

9.00 tot 13.00 uur geopend is?

 

Andijkertjes
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 AardappelenDiverse 

soortenJan&Tineke van der Jagt 
Middenweg 39 tel 593245 

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

YOGA ANDIJK
Vanaf 1 september 2019 start 
het nieuwe seizoen Chakra 

Yoga in Andijk. Kom ook ont-
spannen met Yoga. Iedereen 

kan meedoen. Je bent welkom 
op woensdag van 9.00 tot 

10.00 uur of donderdag van 
19.30 tot 20.30 uur in 

Dorpshuis Centrum Andijk.

 Meer informatie: 
www.enjoylife.life. 

Aanmelding bij Nicolette 
chakrayoga7@gmail.com

Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in 
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

De eerste van een nieuw seizoen “Breek de Week” breekt weer aan. 
Wij hebben er weer zin in en hopen weer gezellige en smakelijke maal-
tijden met elkaar te gaan hebben.

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op 
donderdag 12 september 2019. 

De maaltijd vindt plaats in “de Lichtboei”, Hoekweg 12. 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 € 6  U 
kunt zich opgeven vanaf maandag 26 augustus 2019 via breekde-
weekandijk@gmail.com of bij Gerda Gorter (tel. 592594) of Sjanni de 
Vries (tel. 720179). 

U kunt zich opgeven tot 7 september 2019.
We hanteren geen “vaste gastenlijst” meer, dus opgave is echt noodza-
kelijk. Bel op tijd, want vol is vol.

Als vervoer een pro-
bleem is, lossen we dat 
op. Samen eten is gezel-
lig! De volgende “Breek 
de Week” is op 14 no-
vember 2019

Gerda Gorter, Sjanni de 
Vries, Clementine 
Bultsma, Annet Kwan-
tes en Jacquelien Vriend

Heerlijk zomerweer de afgelopen week! 
Hebben jullie ook zo genoten? Noteer de 
laatste zwemzondag alvast goed in je 
agenda. Misschien komen jullie wel als 
snelste equipe de glijbaan af! Schrijf je in 
als team: maximaal 2 personen als er een 
volwassene deelneemt of maximaal 3 kin-
deren per bootje. Naast de prijs voor de 
snelste boten is er ook weer de originali-
teitsprijs voor diegene die het grappigst 
uitgedost de boot in gaat!
Inschrijven: vanaf woensdag 4 september 
tot zondag 15 september 13:00 uur aan de 
kassa. 

Zaterdag 14 september; afzwemmen
De leskinderen en docenten doen reuze 
hun best om klaar te staan voor het zwem-
examen op zaterdag 14 september. Opge-
let! Dit jaar niet in de ochtend maar in de 
middag. In verband hiermee is het zwem-
bad op deze laatste zaterdag geopend voor 
publiek tot 16.30!
Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Zet ‘m in je agenda:
Snel naar de bel: Zondag 15 september

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week! 

Bridgecursus 2019
Woensdag 25 september start beginnerscursus i.s.m. 
EBC Enkhuizen, ’t Roode Hert Bovenkarspel en BC Andijk. 

Maandag 23 september cursus voor gevorderden. 

Aanvang 19.30 uur. 

Info l.kooiman@quicknet.nl of tel. 06 30 38 57 40.

Roeivereniging de Kogge houdt 
open huis op zaterdag 7 septem-
ber a.s. van 10.00 tot 14.00 uur en 
nodigt iedereen die kennis wil 
maken met de roeisport uit om 
langs te komen op bovenstaand 
adres. Bezoekers krijgen de mo-
gelijkheid om een proefvaart te 
maken onder leiding van een in-
structeur en zo te ervaren hoe het 
is om in een team van 3 of 5 leden 

te roeien in een slanke snelle 
boot. 
Roeien is een veilige sport voor 
alle leeftijden en is dan ook niet 
voor niets de sport die door art-
sen en fysiotherapeuten aangera-
den wordt als veilige en gezonde 
lichaamsbeweging.

Ons adres:  Dirk Bijvoetweg 15a 
Onderdijk

Roeivereniging de Kogge houdt 
Open Huis op zaterdag 7 september

Sinds kort staat er op de Hoek-
weg een Minibieb. Nu staan er in 
Andijk al meerdere kleine biblio-
theekjes maar deze Minibieb 
(met boeken voor volwassenen) 
is tevens een weggeefkast met 
o.a. tijdschriften en is een kinder-
zwerfboekStation.

Wat zijn kinderzwerfboeken?
Zwerfboeken zijn van alle kinde-
ren! Je neemt het boek mee naar 
huis en als je het uit hebt, laat je 
het weer verder zwerven. Je vindt 
ze op school, in de wachtkamer, 
op de kinderboerderij, in de trein, 
in een KinderzwerfboekStation 
of…

Je herkent zwerfboeken aan de 
sticker op de kaft. Op die sticker 
staat: Neem me mee! Je mag het 
gratis mee naar huis nemen en 
lezen. Als je het uit hebt, laat het 
dan weer zwerven of breng het 
terug naar het Kinderzwerfboek-
Station. Dan kan een ander kind 
het ook lezen. Op de binnenkant 
van de kaft zit ook een sticker. Op 
deze sticker staat vaak een zwerf-
code. Met die code kun je de 
zwerftocht van het boek volgen. 
Steeds als deze code ingevuld 
wordt op de website van kinder-
zwerfboek.nl, krijg je een mailtje 
en weet je waar het boek is. Wist 

je dat sommige boeken zijn gaan 
zwerven in Utrecht en nu al in 
Leeuwarden zijn?

Hoe werkt de Minibieb? 
Wil je een boek lenen?  
Dat is gratis. 
Terugbrengen?   
Graag!
Zelf (kinder)boeken over? 
Zet ze in de kast** 
Ruilen?    
Zo vaak je wilt. 
Vind je een boek heel mooi? 
Dan mag je hem houden en ge-
niet er van. 
Kinderzwerfboek uitgezocht? 
Lezen, laten zwerven of terug-
brengen. 
Tijdschriften lezen?  
Neem er gerust eentje mee.

** Waar moet een (kinder)boek 
aan voldoen dat je wilt inleve-
ren?
Het boek moet er verzorgd, net-
jes en aantrekkelijk uitzien en het 
liefst van ná het jaar 2000. Je leest 
zelf toch ook het liefst een mooi 
schoon en recent boek?!

Minibieb Hoekweg Andijk heeft 
ook een Facebookpagina:  
@minibiebhoekwegandijk
Kom gezellig langs, we wensen je 
veel leesplezier!

Foto: aangeleverd

Langs de weg...
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

• 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.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 

Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

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
• Breek de Week, de Lichtboei, 17.30 uur
Vrijdag 13 september
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum 
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Snel naar de bel, de Weid, 13.00 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
• Film in De Kapel, “Still Alice”, aanvang 20.00 uur, entree gratis.
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
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.
• Theater in De Kapel. Thema: Alzh......enzo door Kees v.d. Zwaard

aanvang 20.00 uur, entree gratis.

NOVEMBER
Vrijdag 1 november 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 2 november 
• Cultura Plus: “Westfriese avond” in Cultura
Zondag 3 november 
• Sarto - The New Hurricanes - 60`s & 70`sMusic -  15.00 uur.
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. 
• Najaarsmarkt De Kapel van 11.00 tot 14.00 uur
Zondag 17 november

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

Oud papier:  Zaterdag 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 

 14 en 28-12.

Plastic:  Dinsdag 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 20-09, 18-10, 15-11, 

13-12 Meer informatie op hvcgroep.nl

Als een van de laatste afgelopen 
week ook in Andijk weer het hut-
tendorp als afsluiter van de zo-
mervakantie. Ruim 300 bouw-
vakkertjes van onder, midden en 
bovenbouw gingen onder veel 
deskundig toezicht en hulp aan 
de slag om prachtige bouwwer-
ken in elkaar te timmeren. En het 
resultaat mocht er zijn getuige de 
bijgestuurde foto´s. 

Gevonden
Tas met pompoenen

Gevonden bij hoek Dijkweg- Kleingouw

Op te halen bij Meander 15.

Kat vermist
Lieve mensen welke ons katertje Tijger afgelopen 
week onderdak en eten hebben gegeven, bedankt. We 
zijn alleen erg treurig dat hij niet meer bij ons huist. 
Zouden jullie een belletje willen geven!? Dan komen 
we hem dankbaar ophalen.

Tijgertje is een kleine speelse en aanhankelijke kater 
van een half jaar. Grijs met zwarte strepen, wit befje 
en pootjes en heeft relatief grote oren. Op zondag 
(18-08) is hij nog gehoord/gezien op de Kees Veer-
straat, Landstraat en Dijkweg.

06-23 24 05 60

Huttendorp Andijk

Het was prachtig weer tijdens het tiende huttendorp. 
Foto’s: Henk Groenewoud

Cantabilé, ons popkoor met ruim 
60 leden, heeft net als veel vereni-
gingen geen rijkgevulde vereni-
gingskas. Om toch de kosten van 
zaalhuur, arrangementen en be-
geleidingsband te kunnen blijven 
dragen bedacht het koor een acti-
viteit om de kas te spekken. Op 7 
september barst thuisbasis Cul-
tura uit zijn voegen met een 
tweedehands-boeken en cd-
markt. Bijeengebracht door de 
leden zijn honderden boeken en 
cd’s aan te schaffen voor hele 
kleine prijsjes. Boeken in vele 
genres, wat ouder maar ook vrij-

wel nieuwe. Naast boeken en cd’s 
liggen er ook nog dvd’s en LP’s 
voor de ware liefhebber. Een en 
ander wordt vrolijk omlijst met 
muziek van Perry Ligthart en 
Daan Appelman en onze nieuwe 
dirigent Jorim de Kroon laat mu-
zikaal van zich horen. Uitbater 
Peter zorgt voor de inwendige 
mens op het binnenterras en bij 
mooi weer staan de deuren open. 
Daarnaast is er een loterij met 
vele leuke prijzen.
Plaats: Cultura, Kleingouw 112 
Andijk zaterdag 7 september 
13.00-17.00 uur

Boekenmarkt Cultura Andijk
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 W
E HAVE MOVED                

Na ruim 27 jaar aan de Dijkweg

Zijn wij 
verhuisd

naar

 Industrieweg 7 
Andijk

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 35 Pagina 8


