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Het zal een jaar of 25 terug geweest zijn dat 
de moeder van Elly Hauwert naar de Ro-
mantische markt in Medemblik ging, om 
daar een aantal ‘oude ambachten’ te de-
monstreren samen met anderen. “Moeder 
deed het kantklossen en een ander deed 
het kraaltjes breien.  Toen er een plekje vrij 
kwam op de markt, vroeg moeder mij om 
mee te gaan. Er werd wat geschoven met de 
plaatsen en zo zat ik opeens op de markt 

tussen de oude ambachten zoals kousen-
stoppen en kraaltjes breien. Ik nam het 
kantklossen voor mijn rekening.”

“Later kwam daar ook de markt in Schagen 
bij. De zomermaanden juli en augustus is 
daar de West Friese folklore Schagen en dan 
dragen we met elkaar de sfeer van vroegere 
tijden uit. Gekleed in kostuums en kleder-
dracht van de regio. Ontzettend gezellig en 

inmiddels niet meer weg te denken uit mijn 
zomerse schema. Ik ga er 2 keer naar toe,” 
vertelt Elly. “De eerste markt staat in het te-
ken van oude ambachten en daar zit ik te 
kantklossen. De derde markt staat in het te-
ken van het dier. Er is dan o.a. schapen sche-
ren en daar heb ik kaartjes Brad en stopwol 
mee om de sokken te stoppen. Of ik brei sok-
ken als alle sokken gestopt zijn.”

Creatief bezig
Elly is altijd creatief bezig geweest. “Naast 
breien en naaien, haak ik ook erg graag. Kant-
klossen heb ik lange tijd met veel plezier ge-
daan. Door het meewerken op de markten 
kwam ook het idee om een klederdracht te 
gaan dragen steeds  meer op de voorgrond. In 
1997 heb ik via het West-Fries Genootschap 
een model gekozen van de dagelijkse dracht 
uit de vorige eeuw. Mijn maten zijn opgeno-
men en een coupeuse heeft het patroon op 
maat voor mij getekend. Daarna heb ik de 
gelaagde rokken en het jack zelf in elkaar ge-
naaid.”

Details maken het af
In Berkhout is jaarlijks de mogelijkheid om de 
kleding te showen. Daar is ook de mogelijk-
heid accessoires uit te breiden. “Juist een 
zwart mutsje, hulletje en een boerenhoedje 
maken een dracht helemaal compleet. Wie 
kiest voor de zondagse look kiest vaak voor 
sieraden of een beugel met een kralentasje.” 
Op die dag in Berkhout is er de mogelijkheid 
dingen aan te schaffen  of contacten te leggen 

Elly Hauwert draagt met regelmaat 
‘West-Friese Dracht’ uit vorige eeuw

Elly in kostuum met hulletje en boerenhoedje op. “Dat is de daagse dracht, omdat ik aan het 
werk ben. Tekst: OdB en foto: KD/Andijker.

Afgelopen vakantie heeft het 
schoolplein van de Kuyper-
school een metamorfose on-
dergaan. Het oude grasveldje, 
wat vaak een modderpoel werd 
na een regenbui, is voorzien 
van een kunstgrasmat.

Met behulp van Loonbedrijf de 
Haas, de Kroon Hoveniers en 
Zwartgroen uit Andijk is dit ge-
lukt. 
De lokaal betrokken onderne-
mers hebben besloten om dit 
project deels te sponsoren waar-

door dit project financieel haal-
baar werd.
Directeur van de Kuyperschool, 
dhr A. Goverts is blij met het re-
sultaat: “Het veldje wordt inten-
sief gebruikt door drie kleuter-
groepen. Het gras was daar niet 

tegen bestand en in overleg met 
de plaatselijke ondernemers was 
het haalbaar om een duurzame 
investering te doen. Ik ben dan 
ook super blij dat deze samen-
werking dit mooie resultaat heeft 
opgeleverd!”

Oude situatie. Foto’s aangeleverd Situatie na oplevering

Nieuw speelplein voor kids Kuyperschool, 
Andijker ondernemers sponsoren mee.
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en afspraken te maken iets nieuw 
te vervaardigen naar oud model. 

Sfeer van toen
“Samen bezig zijn in de kleding 
van toentertijd, met oude am-
bachten die mij erg goed liggen 
zoals het handwerken is een leu-
ke manier van bezig zijn met je 
hobby. De reacties van mensen 
zijn ook erg leuk. Voorlopig zal ik 
nog met regelmaat in kleder-
dracht verschijnen op markten en 
mijn handwerkkunsten laten 
zien,” aldus Elly. “Zolang ik er van 
geniet, ga ik er mee door.”
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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: 

Zondag 8 september 10.00 
uur: Maria Geboorte. Tevens 
Ziekenzondag.
Mariaviering met Gemengd koor; 
voorganger: pastor J. Suidgeest.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Jan van Schaik en 
Afie Commandeur-Wittenberg.

*Zondag is het Nationale 
Ziekendag, een dag waarop extra 
aandacht wordt gevraagd voor 
onze zieke en hulpbehoevende 
medemens. Zij kunnen niet zon-
der gezonde mensen; met elkaar 
kunnen wij hun leven draaglijker 
maken.

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

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

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 8 september

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal 
 in verzorgingshuis Sorghvliet

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Gert Scholten STARTZONDAG   
 Organist: Andrew Orme 

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Salomo’s ontrouw  
 Startdag en viering van het avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Mariaviering, pastor J. Suidgeest, Gemengd koor

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

‘Bij Jezus thuis’

Dankbaar voor haar leven, nemen wij in liefde afscheid  
van onze zorgzame moeder en oma

Tiny Vriend-van Werkhoven
Catharina Margaretha Dieuwertje

echtgenote van Jan Dirk Vriend, † 1997

 Warmond  Andijk
 15 februari 1936  30 augustus 2019

Christine 
  Nils

Jeannette en Leon 
   Oscar

Steven en Cindy 
   Marit 
   Carsten

Correspondentieadres: 
De Hop 169, 7609 EM Almelo

Onze moeder en oma is opgebaard in huiskamer Rubato van 
het uitvaartcentrum, Ibislaan 3 te Andijk. U bent welkom 
om ons te condoleren en afscheid te nemen op vrijdag 
6 september tussen 11.00 en 12.00 uur in de Gereformeerde 
kerk, Middenweg 4 te Andijk, ingang onder de toren. 

Om 12.15 uur vindt de dankdienst voor het leven van onze 
moeder en oma plaats in bovengenoemde kerk. Aansluitend aan 
de dienst is de begrafenis op de Westerbegraafplaats aan de 
Dijkweg 346 te Andijk.

Veel dank aan het team van  
woonzorgcentrum Sorghvliet voor alle goede zorgen.

Stil 
sta ik bij wat jij in beweging bracht
in hart, in lijf, in leven
Bewogen 
word ik door tranen om wat niet meer is
en door vriendschap, die steeds is gebleven

lieve Cunera rust zacht
we gaan je erg missen

    Sophie en Chris Buijs
    Corry en Cees † Tuitel
    Zwantien en Simon † Nijdam
    Betty en Cor Gorter
    Winnie en Harry Scheerman

DAGMAR 

“Oh, i’ll get by 
with a little help from my friends“

Jenny Meijers -van Akkeren 
Báirbre ní Ghallchobháir

,,De mooiste bloemen worden het eerst geplukt”
 
Intens verdrietig maar met diep respect voor de manier 
waarop zij omging met de ondraaglijke ziekte, 
nemen wij afscheid van onze lieve schoonzus en tante

Dagmar Schenk
 
Wij wensen Peter en Cindy heel veel sterkte toe 
met dit grote verlies.
 
   Martine en Henk Zwiggelaar
   Mariska en Niels
   Ilse
   Hans Groot

Nooit verwacht dat het leven zo zou lopen, maar dankbaar 
voor alle liefde die ze ons gegeven heeft, nemen wij met veel 
verdriet afscheid van mijn lieve vrouw en mijn lieve moeder

Dagmar Schenk-Spanova

       Teplice                                                        Andijk
* 10 juni 1959                                         † 2 september 2019

We hebben bewondering voor de warme, 
zorgzame vrouw die zij was. 

We zijn trots op de moed en kracht 
waarmee ze haar ziekte heeft gedragen.

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.

    Peter

    Cindy en Elom

Kleingouw 14 | 1619 CA | Andijk

Dagmar is thuis, waar we deze dagen in kleine kring 
samen willen zijn. 

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op donderdag 5 september tussen 19.00 en 20.00 uur.

Het afscheid en de begrafenis vinden plaats in besloten kring.

Dagmar heeft veel steun gehad aan alle kaarten die zij heeft 
gekregen, dank aan een ieder die aan haar en ons heeft 

gedacht en veel dank aan het thuiszorgteam van de Omring 
voor alle liefdevolle zorg!
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NIEUWE CHECKLIST TESTAMENT - 
EEN HANDIG HULPMIDDEL

Sommige gebeurtenissen zorgen voor grote veranderingen in ie-
mands leven. Bijvoorbeeld het ontmoeten van een nieuwe liefde, het 
eerste (klein)kind of het onfortuinlijk stuklopen van een relatie. 
Meestal wordt dan niet aan een testament gedacht, terwijl dat wel 
zou moeten!

Waarom een testament?
De wet regelt van alles als u zelf niets heeft vastgelegd. Of de wet in 
uw situatie de door u gewenste efgena(a)m(en) “aanwijst” en uitwer-
king heeft, is de vraag en let ook op de fiscale gevolgen. Ons kantoor 
geeft al 12 jaar lezingen over testamenten. Er is nu een nieuwe 
checklist die makkelijk is in te vullen.

Ga naar www.mantelovertoom.nl/checklist/testament
Direct na het invullen ontvangt u een overzicht met de belangrijkste 
aandachtspunten op basis van uw antwoorden. U kunt dit overzicht 
online lezen of printen en gebruiken als voorbereiding op uw be-
spreking bij ons kantoor.

Neem de uitkomst van de checklist mee, 
dan krijgt u 10% korting op uw testament. 
Tip: Maak gebruik van de mogelijkheid voor het gratis half uur be-
spreking in Benningbroek of Andijk. De korting is geldig t/m 30 no-
vember 2019. 

Gratis inloop zonder 
afspraak: 10/9 Ben-
ningbroek 19/9 Andijk 
9-17 en 19-21 uur. U 
kunt bij ons op af-
spraak ook voor kan-
toortijd, ’s-avonds of 
op zaterdag terecht. 

Ria Manshanden

Verstening en hitte 
Tot nu toe viel het mee de hitte 
deze zomer. Alleen tegen het 

eind van juli sneuvelden hittere-
cords en vorige week toch nog 
een korte hittegolf. Een geplan-
de fietstocht met een vriendin 
eind juli werd verplaatst. Kort 
daarna zijn we wel naar mijn 
oom te Appelscha gegaan om 
daar een paar dagen in echte 
stilte te zijn. Deze oom woont 
prachtig afgelegen in een boer-
derijtje met een grote tuin tus-
sen akkers en eindeloze velden. 
De tocht erheen viel mee met 
aircondition in de auto. Maar 

vlak voor Appelscha te Nijeber-
koop, waar we altijd koffie drin-

ken in een leuk cafeetje, sloeg 
de hitte meedogenloos op ons 

neer toen we uitstapten. We wa-
ren benieuwd hoe heet het in 
Appelscha zou zijn. Ook daar 
heb je niet het altijd koele IJs-
selmeer briesje. Het  viel mee. 
Het huis van mijn oom staat 

tussen veel groen, struiken en 
hoge bomen in de volle scha-

duw. De zon staat niet te bran-
den op het dak en er is nauwe-

lijks bestrating, wel enkele 
zand, grind en houtpaden. We 

hebben genoten in de koelte on-
der bomen en de zeldzame rust 
die daar heerst. Meer dan ooit 

drong deze vakantie tot me door 
hoe belangrijk het is dat mensen 
hun tuinen niet verstenen, maar 
inrichten met gras,vaste plan-
ten, bomen en struiken. Ze ge-
ven verkoeling en regenwater 

wordt beter geabsorbeerd door 
de vegetatie en de bodem. Tij-

dens zomerwandelingen of fiets-
tochten zult ook u gemerkt heb-

ben hoeveel koeler het onder 
bomen en struiken is en hoeveel 

heter op parkeerterreinen en 
pleinen. Ook de gemeente kan 

hier veel aan doen. In het open-
bare gebied, op pleinen, straten, 

terreinen, op daken en langs 
muren moet veel meer groen 

komen. Meer dan ooit blijkt hoe 
belangrijk bomen zijn. Ze geven 
schaduw en verkoeling,nemen  
water en CO2 op en zijn goed 
voor de biodiversiteit. Wij zul-

len erop toezien dat er meer 
groen komt en blijft. We hopen 

dat u dit ook zult doen.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/GLMedemblik                                                                           

Deze muzikale voorstelling be-
staat uit door Bach gecompo-
neerde stukken, die gezongen 
worden door het projectkoor van 
Hoebe Muziekprojecten en solist 
Enrico Kors. Dit alles wordt be-
geleid door een negen-koppig 
orkest.
De muziekstukken worden afge-
wisseld met drie-stemmig gezon-
gen vertellingen, zogenaamde re-

citatieven, over het leven van 
Bach. De teksten hiervan zijn van 
Mariken Elsen en muziek van 
Frank Hoebe.
Voor en na de pauze verleend 
Muziekverenging Excelsior me-
dewerking aan dit project. 

Op zaterdag 28 september wordt 
dit in Andijk opgevoerd in de RK 
kerk. Aanvang 20.00 uur.

Save the date: 
28 september - Rockin’ Bach

Toneelgroep Europa uit Wervers-
hoof heeft dit motto al jaren als 
leidraad voor haar leden. Zowel 
in stukkeuze, in spel maar ook in 
regie en decor streeft Europa er-
naar om de bezoekers, onze gas-
ten, telkens weer te verrassen. 
Dat dit blijkbaar lukt, blijkt wel 
uit de toegenomen belangstelling 
voor het toneel.
 
Door omstandigheden was Euro-
pa genoodzaakt om de traditio-
nele voorjaarsvoorstelling te ver-
plaatsen naar het najaar. Tevens 
moest een heel nieuw stuk wor-
den ingestudeerd. In de vakantie 
gingen de repetities onder leiding 
van Marjan Vlam dan ook ge-
woon door. Het resultaat mag 
dan ook weer gezien worden. 
Op zaterdag, zondagmiddag en 
maandag 5, 6 en 7 oktober speelt 
toneelgroep Europa in De Schoof 

in Wervershoof het boeiende to-
neelstuk “Craquelé”. Zonder nu al 
te veel te vertellen, kunnen we 
verklappen dat de toneelbezoe-
ker een avond( middag) lang 
wordt meegenomen in de per-
soonlijke verwikkelingen van ge-
wone mensen in hun soms onge-
wone omstandigheden.

Boeiend, herkenbaar, hilarisch, 
vilein,  doldwaas. Kortom: genie-
ten op de punt van uw stoel. 
Voor de toneelliefhebber en 
mensen die van een gezellig 
avondje uit houden: een must. 

U kunt nu al reserveren op de 
website van toneelgroep Europa 
of via de mail: toneeleuropa@
ziggo.nl met daarin dag van re-
serveren en het aantal personen.  
Toneelgroep Europa heet u meer 
dan van harte welkom.

Wegens groot succes in juli jl. 
komt taxateur Arie Molendijk 
terug in de Westerkerk, Wester-
straat 138 op  vrijdag 6 septem-
ber, tussen 14.00 en 16.30 u. 

Denkt u zeldzame boeken (bij-
voorbeeld (staten)bijbels, oude 
(met de hand ingekleurde) atlas-
sen, geïllustreerde werken, reis-
boeken, etc., handschriften, of 
documentatiemateriaal uit de 
Tweede Wereldoorlog, oude 
brieven, foto’s, ansichtkaarten of 
prenten in uw bezit te hebben? 
Schroom dan niet om naar de 
Westerkerk te komen voor een 
taxatie bij de  landelijk bekende 
taxateur van oude boeken Arie 
Molendijk uit Rotterdam. Meer 
dan 2000 taxatiedagen heeft hij 
inmiddels op zijn naam staan. 
Tot zelfs in Canada, de Verenigde 
Staten, Australië, etc. is hij op dit 
gebied een (internationaal) be-
grip.

2000 taxatiedagen
Op 1 december 2018 heeft hij 
zijn jubileum van ruim 2000 
taxatiedagen gevierd in de fraaie 
Oude Pilgrimsfatherkerk in 
Delfshaven. De taxaties die hij 
verricht, zijn zo mogelijk geba-
seerd op opbrengsten van verge-
lijkbaar materiaal op recente vei-

lingen. Jarenlang werkt hij al sa-
men met de Vrije Universiteit, de 
Koninklijke Bibliotheek en ande-
re overheidsinstellingen. Regel-
matig wordt hij gevraagd biblio-
theken te taxeren voorafgaand 
aan een veiling. Twee jaar gele-
den was hij  te gast in het Plantijn 
Moretus Museum in Antwerpen 
met 2 andere experts. De taxaties 
vinden alleen plaats op onze 
taxatiedagen, dus niet middels 
foto’s, telefoon of per mail.

Kosten voor een taxatie zijn 5 
euro van 1 tot ca. 10 boeken of 
seriewerken. De taxatiekosten 
van grotere partijen/bibliothe-
ken, die meer tijd in beslag ne-
men, variëren van 25 tot 50 euro. 
U krijgt altijd alle aandacht en 
uitleg. Een taxatierapport is  ook 
mogelijk, maar alleen voor waar-
devolle boeken met een waarde 
vanaf 200 euro en tegen een van 
tevoren afgesproken tarief.

Wij staan u heel graag te woord 
eventueel voor verkoop of in-
breng voor de veiling. Iedereen is 
van harte welkom !!!! Nauwkeu-
righeid is onze kracht. Laat uw 
kostbare boeken niet verloren 
gaan !!!!  Een deskundige restau-
ratie indien nodig is zeker op zijn 
plaats voor zeldzame boeken.

Taxateur Arie Molendijk komt weer 
naar de Westerkerk in Enkhuizen.

Europa wil verrassen

Wij zoeken een

Medewerker voor de Schoonmaak

Met ingang van direct zijn wij op zoek naar een 
medewerker voor de schoonmaak van het Dorpshuis.

Dus heb je zin om een paar uur per week het Dorpshuis 
schoon te maken dan horen we dat graag.

Welke kwaliteiten moet je bezitten:
- Precies zijn
- Vrolijk
- Schoonmaken leuk vinden
- Samen kunnen werken
- Verantwoordelijk
- Zelfstandig kunnen werken
- Flexibel
Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje met een cv 
naar: info@dorpshuiscentrum.nl
Wilt u eventueel meer weten? Dan kunt u bellen naar 
06-12 58 12 55 (Henny van Bragt, beheerder dorpshuis 
Centrum Andijk)

Dorpshuis Centrum/Sportlaan 1/1619 XE/Andijk
dorpshuiscentrum.nl/0228 591289

Wij zoeken een

Medewerker voor de Schoonmaak

Met ingang van direct zijn wij op zoek naar een medewerker 
voor de schoonmaak van het dorpshuis.

Dus heb je zin om een paar uur per week het dorpshuis 
schoon te maken dan horen we dat graag.
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- Precies zijn
- Vrolijk
- Schoonmaken leuk vinden
- Samen kunnen werken
- Verantwoordelijk
- Zelfstandig kunnen werken
- Flexibel

Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje met een cv naar:
info@dorpshuiscentrum.nl
Wilt u eventueel meer weten? Dan kunt u bellen naar 
06-12581255 ( Henny van Bragt, beheerder dorpshuis Centrum 
Andijk )

Dorpshuis Centrum/Sportlaan 1/1619 XE/Andijk/dorpshuiscentrum.nl/0228591289

De gehele maand september:
Elke woensdag Mosselen 

eten voor: €10,00
Met frites, sausjes 

en een salade.

Wel minimaal een dag van tevoren aangeven 
of u woensdag komt eten… 

Dorpshuis Centrum/Sportlaan 1/1619 XE/Andijk
dorpshuiscentrum.nl/0228591289
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- Precies zijn
- Vrolijk
- Schoonmaken leuk vinden
- Samen kunnen werken
- Verantwoordelijk
- Zelfstandig kunnen werken
- Flexibel

Heeft u interesse? Stuur dan een mailtje met een cv naar:
info@dorpshuiscentrum.nl
Wilt u eventueel meer weten? Dan kunt u bellen naar 
06-12581255 ( Henny van Bragt, beheerder dorpshuis Centrum 
Andijk )
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De gehele maand 
september:

Elke woensdag Mosselen eten voor: 

€ 10,00
Met frites, sausjes en een salade.

Wel minimaal een dag van tevoren aangeven of u 
woensdag komt eten… 
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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 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

• 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

De mbo-studenten Robin Berkhout en Bas 
Klarenbeek van het Horizon College heb-
ben een onvergetelijke week achter de rug. 
Zij reisden naar Kazan in Rusland voor 
WorldSkills, het wereldkampioenschap 
voor beroepen. Vier dagen lang werkten 
Robin (timmerman) en Bas (patissier) aan 
hun opdracht en werkstukken. Dinsdag-
avond 27 augustus was de prijsuitreiking 
met een grootse afsluitingsceremonie. Bas 
en Robin behaalden geen medaille, maar 
zijn wel een gouden ervaring rijker, zoals 
Robin na afloop vertelde.
 
Uitslagen
Timmerman Robin eindigde op de 13e 
plaats. Alex Bruns uit Duitsland won het 
goud. Bij de timmermannen streden 15 
deelnemers om de medailles. Patissier Bas 
Klarenbeek uit Hillegom eindigde op een 
16e plaats. Ji-Yun Han uit Korea won het 
goud. Bij de patissiers streden 23 deelne-
mers om de medailles. In totaal kwamen 
1600 studenten uit 60 landen naar Kazan 
en werd er in 56 beroepen gestreden om 
een medaille. Nederland deed mee in 27 
beroepen.
 
Pittige competitie
Robin Berkhout, woonachtig in Andijk, 
volgt zijn opleiding bij het Horizon Colle-
ge en opleidingspartner ESPEQ in Heer-
hugowaard. Zijn leerbedrijf is bouwbedrijf 
Desaunois uit Zwaagdijk. Robin vond 
WorldSkills een fantastische happening 
die veel weghad van een Olympische Spe-
len voor mbo-studenten. ‘Het was een 
unieke ervaring met een hele goede sfeer. 
De competitie was pittig en ik heb een 
paar tegenslagen gehad, maar ik kon me-

zelf weer herpakken. Ik heb heel veel ge-
leerd en enorm genoten en dat is ook heel 
belangrijk. We hebben helaas geen goud 
gepakt, maar het was wel een ervaring die 
goud waard is.’
 
Koffer vol ervaringen
Het Horizon College, met vestigingen in 
Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en Pur-
merend, vindt het belangrijk dat mbo-stu-
denten het beste uit zichzelf halen. Ingrid 
Mathot is docent bij het Horizon College 
en coördineert voor de school de Skills-
wedstrijden. ‘Wat een ervaring, wat een 
talent en wat een vakmanschap van al die 
mbo-studenten die met trots hun vak uit-
oefenen. Prachtig om te zien dat het mbo 
er toe doet, wat je allemaal kunt bereiken 
met het mbo en wat een ervaring je op kan 
doen als je aan deze wedstrijden meedoet. 
Supertrots ben ik op al die jonge vakmen-
sen met zo veel talent!’
 
Komend schooljaar worden bij het Hori-
zon College bij meerdere opleidingen op-
nieuw Skills-wedstrijden georganiseerd en 
kunnen studenten meedoen aan regionale 
en landelijke wedstrijden. In 2021 is er 
weer een WorldSkills, in China.

Robin in actie. Foto aangeleverd

Studenten Horizon College wereldse ervaring rijker

Zwemplezier tijdens de mooie dagen van de afgelopen weken. Foto: Piet H. Vriend

Op zondag 8 september komt “Zo Was Ût” naar 
Wervershoof voor een concert waarbij oude tijden 
herleven. De band staat bekend om de nummers uit 

Feest der herkenning!

Op zondag 8 september komt “Zo Was Ût” naar Wervershoof voor een concert waarbij oude tijden 
herleven. De band staat bekend om de nummers uit de oude doos en de geweldige leuke en vrolijke 
show die zij er omheen bouwen. Mooie luisterliedjes zullen de revue passeren maar ook de rock ’n 
roll van voorheen zal te horen zijn! Het beloofd een prachtige middag te worden. Omdat wij graag 
willen dat iedereen ervan kan genieten vragen wij voor deze middag helemaal geen entree. Neem 
vrienden en bekenden gerust mee en kom genieten op 8 september. Zaal open om 13.30 uur, 
aanvang 14.00 uur. In de Schoof. Kerkelaantje 1 in Wervershoof. 

Foto aangeleverd

Feest der herkenning! 
de oude doos en de geweldige 
leuke en vrolijke show die zij er 
omheen bouwen. Mooie luister-
liedjes zullen de revue passeren 
maar ook de rock ’n roll van voor-
heen zal te horen zijn! Het be-
loofd een prachtige middag te 
worden. Omdat wij graag willen 
dat iedereen ervan kan genieten 
vragen wij voor deze middag he-
lemaal geen entree. Neem vrien-
den en bekenden gerust mee en 
kom genieten op 8 september. 

Zaal open om 13.30 uur, aanvang 
14.00 uur. In de Schoof. Kerke-
laantje 1 in Wervershoof. 

Langs de weg... 
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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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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 

 

 

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

...  er nog veel gevonden 
voorwerpen liggen bij 
Zwembad de Weid ?

.... deze na 15 september 
naar Dorcas gaan?

... kater Tijger weer bij 
zijn eigenaar terug is?

... berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... de redactie nog op zoek is 
naar kermisfoto’s?

... dat wij mensen zoeken die 
hun kermisverhaal met de 

Andijkers willen delen?

... Jax Hoogendoorn  op 8 sep-
tember twee jaar wordt?

... de scholen en het voetbal-
seizoen weer zijn begonnen 
en dat er nog steeds veel te 
hard wordt gereden op de 

Kleingouw?

... wanneer u snel ergens moet 
zijn beter de doorgaande 

polderwegen daarvoor kunt 
gebruiken?

... daar ook uiteraard een 
maximum snelheid geldt!!!

Iedere kern telt is het motto van 
PW2010. 
Vanaf januari 2019 vergadert PW 
2010 op wisselende locaties. Wij 
gaan daadwerkelijk naar de men-
sen in de verschillende dorpsker-
nen toe, om zoveel mogelijk van 
de plaatselijke problemen te ho-
ren en van de vragen die er leven. 
Zo heeft PW2010 gezorgd dat er 
wat gedaan wordt om de lange 
wachtlijsten bij de WMO aan te 
pakken en dat er voor senioren 
een apart ouderenbeleid opgezet 
is in de nieuwe welzijnsnota. 

Het gaat soms over drempels, 
verkeeroverlast, vergunningen, 
bereikbaarheid voor HVCwagens 
etc. Het fractieberaad is al in Ab-
bekerk, Wognum, Midwoud, 
Zwaagdijk, Onderdijk, en Wer-

vershoof geweest. Het komende 
fractieberaad is dinsdag 10 sep-
tember in het Dorpshuis Cen-
trum Andijk. 

We starten met een inloop vanaf 
19 uur, om iedereen aan elkaar 
voor te kunnen stellen, zodat we 
vanaf 19.30 uur kunnen vergade-
ren. Het eerste half uur tot drie 
kwartier maken we ruimte voor 
uw vragen en problemen, waarbij 
allerlei zaken aan de orde kunnen 
komen, van WMO, buurt- of 
bouwproblemen, weg en open-
bare ruimte, hinder, klachtenver-
werking of noem maar op. Daar-
na worden de agendapunten van 
de commissie/ raadsvergadering 
besproken. 

Zoals de agenda eruit ziet, ko-
men o.a. de voortgang van beslui-
ten, inspraakthema’s van burgers 
en organisaties, de lange termij-
nagenda, een parapluplan voor 
parkeren in de gemeente, visie-
vorming rond accommodaties en 
jeugdhulp, bouwplannen voor 
een zwembad en een voorstel 
bestedingsbudget voor organisa-
tieontwikkeling. 
Dat laatste woord is al een mond-
vol en of alles ruim besproken 
kan worden hangt van ’t specia-
lisme van de aanwezigen af en de 
tijd. Iedereen is van harte wel-
kom om bij een kopje koffie of 
thee, deze avond met ons mee te 
maken. 
Groeten, Ineke Dudink-Neefjes

Ineke Dudink-Neefjes.  
Foto aangeleverd

Open vergadering PW 2010 in 
Dorsphuis Centrum 

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 Aardappelen

Div. soorten
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

Snel naar de bel: inschrijven maar!
Zondag 15 september 

Snel naar de bel is weer terug in De Weid! 
Op zondag 15 september aanstaande, vanaf 13.00 uur is het zover. 

Tegenover de glijbaan hangt de bel boven het water. De equipe 
die het snelst in een rubberboot de glijbaan af komt en de bel lelt 
is de winnaar. Schrijf je in als team: maximaal 2 personen als er 
een volwassene deelneemt of maximaal 3 kinderen 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: tot zondag 15 september 13:00 uur aan de kassa. 
Kosten: 2,50 euro per team. VOL=VOL!

Discozwemmen
Echt een leuk en spannend laatste weekeinde volgende week; 
De Weid begint met discozwemmen op vrijdagavond de 13e. 
Vanaf 19:00 tot 21:00. Kom gezellig langs! 
Op zaterdag dan het afzwemmen van de A/B/C-leszwemmers en de 
snorkelgroep van dit jaar en zondag dus het hilarische Snel naar de 
bel. We hopen op mooi weer!

Vrijwilligersborrel op 20 september aanstaande
Voor de vrijwilligers, sponsoren, zwemdocenten en toezichthouders 
is de vrijwilligersborrel op vrijdag 20 september. Iedereen die zich 
(weer)  heeft ingezet voor de zwemmende jeugd, volwassenen en 
senioren ontvangt via de mail een uitnodiging.

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Van 8 t/m 14 september is de col-
lecteweek van het Prinses Beatrix 
Spierfonds in Andijk Het is de 
grootste jaarlijkse actie voor 
mensen met een spierziekte in 
Nederland. Ruim 30.000 vrijwil-
ligers gaan op pad om geld op te 
halen voor wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten. 

Het Prinses Beatrix Spierfonds 
zet zich in voor alle mensen met 
een spierziekte in Nederland. Dat 
zijn ruim 200.000 mensen. Het 
doel van het fonds is om alle 
spierziekten de wereld uit te krij-
gen, het middel is wetenschap-
pelijk onderzoek. Het Prinses 
Beatrix Spierfonds financiert en 
stimuleert onderzoek naar gene-
zing en, omdat dit vaak een lange 
weg is, ook naar verbetering van 

de kwaliteit van leven van patiën-
ten nu. Het fonds krijgt geen 
overheidssteun en is afhankelijk 
van donaties en de inzet van vele 
vrijwilligers. De collecte is één 
van de belangrijkste inkomsten-
bronnen. 

Steun de strijd tegen spierziekten 
en geef aan de collectant bij u in 
de buurt. Mist u de collectant? 
Doneren kan ook via de online 
collectebus van het fonds. Ga 
naar www.prinsesbeatrixspier-
fonds.nl/collectebus en doneer 
een bedrag naar keuze.

Spierziekten
Er zijn 600 verschillende spier-
ziekten. Sommige zijn dodelijk, 
sommige zijn erfelijk, maar ze 
hebben allemaal een verlam-
mend effect op de spieren. De 
spieren in een mensenlichaam 
sturen alles aan; lopen, zwaaien, 
lachen, ademen. Een ziekte die 
spieren aantast, tast het hele li-
chaam en daarmee ook het hele 
leven van een persoon aan. 

Lees meer over het Prinses 
Beatrix Spierfonds op www.prin-
sesbeatrixspierfonds.nl. 

Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds 
gaat 8 september van start

Tot 15 oktober is de Koopmanspolder 
open voor publiek mits u de hond thuis 
laat. Vanaf Wervershoof kunt u, als u de 
tweede ring rechtsaf aanhoudt, het terrein 
doorlopen tot het dijkje en de vooroever 
aan de andere kant. Bij de molen kunt u 
dan het hek over en weer de Koopmans-
polder inlopen, en zo weer terug lopen 
naar de Dijkweg. 

Het natte deel van het gebied is niet toe-
gankelijk, vanwege de vele vogels die hier 
regelmatig verblijven. Delen van het dro-
gere deel zijn in juli gemaaid, maar andere 
(schralere)delen niet om leefgebied in 
stand te houden voor insecten en andere 
dieren. Dit resulteerde bijvoorbeeld in 
enorme aantallen vlinders begin augustus. 

Zo telden we toen bijna 1000 atalanta’s, en 
honderden kleine vossen en distelvlinders.
Ook nachtvlinders en andere insecten zijn 
ook nu nog volop aanwezig. Ondertussen 
hebben we ook dit jaar al weer een slordige 
150 plantensoorten geteld. De bijzondere 

soorten vinden we vooral in het natte deel. 
Zo gaat het goed met klein vlooienkruid, 
een soort die nauwelijks in Noord-Hol-
land voorkomt maar weer wel in de uiter-
waarden van de grote rivieren. 
Dan vraag je je af: hoe komen deze soorten 
hier ineens terecht? Zaaien doen we niet 
en dan zijn er twee antwoorden: Zaad zat 
in de aangevoerde grond. Dat kan want 
een deel van de grond is aangevoerd uit 
het IJsselmeer.
Zaad komt “aanwaaien” dat wil zeggen 
middels wind, vogels of ander dieren.
Wie zal t zeggen, maar het klein vlooien-
kruid neemt nog steeds toe in het natte 
deel.

Daarnaast treffen we hier kleinere aantal-
len aan van Liggende ganzerik waar het-
zelfde voor geld als voor vlooienkruid.
Merkwaardigerwijs komen we ook enkele 
planten tegen die duiden op zoute invloed 
zoals Strandkweek, breidt zich sterk uit op 
de drogere delen, en zulte of zee-aster in 
het natte deel. Minder gewenst zijn de bo-
men en struiken die spontaan opkomen, 
want we willen het gebied open houden. 

Op dinsdagmiddag 17 september, vanaf 
13.00 uur gaan wij weer aan de slag.
We kunnen nog wel wat handen gebrui-
ken. Dus als u zich geroepen voelt mee te 
helpen, kan dat, middels een mail aan:
marcovanderlee@quicknet.nl

Marco van der Lee, beheerder Koopmans-
polder, Agrarische Natuurvereniging Hol-
lands Noorden

Koopmanspolder, wilgen trekken

Foto aangeleverd
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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
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
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 november  
• KVG Andijk, Workshop o.l.v. Gertruud Hartog. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 20 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 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 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Heb jij tijd én vind je het leuk om 
kinderen te helpen?
Wordt dan vrijwilliger bij de Biebclub 
in Andijk op vrijdag van 14:30 tot 16:00 uur.

In de Biebclub verzorgen jeugdige biebclub-
medewerkers de uitlening én organiseren 
leuke activiteiten om andere kinderen aan 
te zetten om te lezen. De Biebclub is in het 
Dorpshuis.

In overleg maken we een rooster zodat je 
samen met andere vrijwilligers de kinderen 
helpt.

Wil jij deze kinderen ondersteunen 
en begeleiden? 
Neem dan contact op met Diane Ensing, 
densing@westfriesebibliotheken.nl 
of 0228 743 943.

De Biebclub: kinderen, lezen, feestelijke 
uitlening, leuke talige activiteiten.

www.westfriesebibliotheken.nl/biebclub

Heb jij tijd én vind je het leuk om kinderen te helpen?
Wordt dan vrijwilliger bij de Biebclub in Andijk op vrijdag van 14:30 tot 
16:00 uur.

In de Biebclub verzorgen jeugdige biebclubmedewerkers de uitlening én organiseren 
leuke activiteiten om andere kinderen aan te zetten om te lezen. De Biebclub is in het 
Dorpshuis.

In overleg maken we een rooster zodat je samen met andere vrijwilligers de kinderen 
helpt.

Wil jij deze kinderen ondersteunen en begeleiden? Neem dan contact op met Diane 
Ensing, densing@westfriesebibliotheken.nl of 0228 743 943.

De Biebclub: kinderen, lezen, feestelijke uitlening, leuke talige activiteiten.

www.westfriesebibliotheken.nl/biebclub

SamenLoop voor Hoop West-Friesland wordt 14 en 
15 september voor de 3e keer georganiseerd in het 
Streekbos. Het is een evenement van KWF voor ie-
dereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende 
een 24-uurs wandelestafette staan we samen met 
lotgenoten stil bij kanker én vieren we het leven. 
Tijdens het evenement lopen deelnemers in teams 
en lossen elkaar af, zodat uit elk team altijd iemand 
aan het wandelen is. Ondertussen zorgen indruk-
wekkende ceremonies, een gezellige braderie, food-
trucks en veel activiteiten ervoor dat het voor zowel 
de bezoekers als de deelnemers een onvergetelijk 
evenement is. De openheid, saamhorigheid en 
eensgezindheid maken van een SamenLoop een 
evenement dat niemand onberoerd laat.
De SamenLoop voor Hoop wordt volledig door vrij-
willigers georganiseerd en heeft dus altijd zijn ei-
gen, lokale karakter met vaste ceremonies. 

Openingsceremonie: 
zaterdag 14 september 14:00 uur
Onder warme aanmoediging van alle aanwezigen 
lopen mensen die kanker hebben gehad of nog in 
behandeling zijn - onze eregasten- samen met hun 
naasten de eerste ronde over het parcours. Met de 
openingsceremonie laten we zien dat we er voor 
elkaar zijn en dat er hoop is. Uniek deze keer is dat 
we alle burgemeesters van West-Friesland bereid 
hebben gevonden om ook het eerste uur met ons 
mee te wandelen. 

Kaarsenceremonie: 
zaterdag 14 september 23:00 uur
Als de avond valt steken we de kaarsen aan waar-
door de kaarsenzakken met daarop een persoonlij-
ke boodschap het parcours verlichten. Een emotio-
neel moment waarbij iedereen even stil staat. We 
steunen elkaar, herdenken mensen die zijn overle-
den aan kanker en steken mensen die ziek zijn een 
hart onder de riem. 
KinderLoop, zondag 15 september 11:00 uur 
Ook dit jaar organiseren we speciaal ism de lagere 
scholen in West-Friesland een KinderLoop. Deze 
start 11:00 uur en duurt 24 minuten. Kinderen krij-

gen bij inschrijving een leuk t-shirt en kunnen zich 
laten sponsoren door familie en vrienden. Na af-
loop van de KinderLoop zijn er leuke optreden van 
de finalisten van the Voice Kids (Robin Tinge, Wie-
ke en Claude) en zijn er op het kinderplein allerlei 
activiteiten die kinderen kunnen ondernemen. 

Slotceremonie zondag 15 september 14:00 uur
Na 24 uur lopen alle deelnemers begeleid door 
sfeervolle muziek en gehuld in hun paarse shirt de 
laatste ronde samen. Daarna wordt op het podium 
bekend gemaakt hoeveel geld er in totaal is opge-
haald. We hopen dat we ook deze editie weer een 
hele mooie cheque kunnen overhandigen aan de 
inloophuizen in Hoorn en Medemblik en natuurlijk 
aan KWF Kankerbestrijding. 

Inmiddels hebben 21 teams zich al ingeschreven. 
Inschrijven kan tot een dag voor de Samenloop. 
Ook individuele wandelaars zijn van harte welkom. 
Die kunnen aansluiten bij de bestaande teams (wij 
helpen hierbij) of op de dag zelf langskomen en de 
sfeer komen proeven op de baan. Meer informatie 
staat op de site  www.samenloopvoorhoop.nl/
westfriesland 

SamenLoop voor Hoop West-Friesland

Foto aangeleverd

Fiets kwijt/gestolen
Aluminium grijze Trekking fiets 

met rood Spar zadeldekje 

Gestolen in de nacht van 
30-31 augustus 

op de Klamptweid 23. 

Vindersloon €25,-

daevy@live.nl
06 37 13 35 09

Vispaleis Klein-Volendam
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Op huizenjacht of uw huis verkopen?
We staan graag voor u klaar!

devestingmakelaars.nl

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties

De Vesting Makelaars Molenweg 5, 1601 SR Enkhuizen

T. 0228 712 300   info@devestingmakelaars.nl   www.devestingmakelaars.nl

Dé makelaar 
met persoonlijke 

aandacht

Westerstraat 260 
te Enkhuizen
€ 595.000,- k.k.

 ∞ Vrijstaande woning

 ∞ Woonoppervlakte: 197 m2

 ∞ Perceeloppervlakte: 297 m2

 ∞ 6 slaapkamers

Aan vaarwater

Stullenbaan 13 
te Enkhuizen
€ 285.000,- k.k.

 ∞ Geschakelde woning

 ∞ Woonoppervlakte: 116 m2

 ∞ Perceeloppervlakte: 180 m2

 ∞ 4 slaapkamers

Gelegen in hartje 
binnenstad 

Meidenmarkt 10
te Enkhuizen 
Bieden vanaf: € 290.000,- k.k.

 ∞ Vrijstaande woning

 ∞ Woonopervlakte: 93 m2

 ∞ Perceeloppervlakte: 139 m2

 ∞ Mogelijkheid slaapkamer b.g.g.

Met garage en diepe tuin

Bijna vijftig monumenten en 
beeldbepalende panden in de ge-
meente Medemblik zetten tij-
dens de Open Monumentendag 
op zaterdag 14 september (11-17 
uur) hun deuren open. 
‘Plekken van plezier’ is het thema 
dit jaar. Daarbij valt te denken 
aan plaatsen waar mensen sa-
menkomen: een park, een kerk, 
een café, een station. Maar ook 
de pronkkamer of de zomerstal 
van een stolpboerderij kan een 
plek van plezier zijn, zowel vroe-
ger als nu. Op veel locaties wor-
den activiteiten georganiseerd 
die garant staan voor plezierige 
momenten.

Veel te doen
Zo zijn er rondwandelingen met 
een gids in het Emmapark in Me-
demblik en kan men even tot rust 
komen in de paradijselijke tuin 
achter de boerderij aan Oostein-
de 30 in Oostwoud. Of een kijkje 
nemen in de boomgaard van de 
Oldenhoeve, de ‘mooiste stolp 
van Noord-Holland’, aan de 
Dorpsweg 69 in Twisk. Sommige 
fruitbomen daar zijn honderd 
jaar of ouder. 
In de protestantse kerk van Ben-
ningbroek is de tentoonstelling 
Dierenplezier te bewonderen met 
schilderijen van koeienschilder 
Ruud Spil en ruimtelijk werk van 
Koos Kenter. In het Groene 
Kerkje van Lambertschaag staat 
de expositie Vijf eeuwen plezier 

en zorgen opgesteld over de ge-
schiedenis van deze kerk aan de 
hand van archiefstukken, bijbels 
en kerkboeken. In de Dorpskerk 
van Opperdoes geeft Emmie de 
Wijk een workshop keramiek 
voor kinderen. Zij kunnen onder 
haar leiding een eigen ‘potje’ ma-
ken.
Ook in Andijk zijn er veel plek-
ken van plezier. Neem een kijkje 
bij Fabulous Fords and Buicks 
aan de Ged. Laanweg 64 waar al-
lerlei oude Amerikaanse auto´s te 
zien zijn of rij een klein stukje 
door naar boerderij Kerkeveld op 
de Rikkert. Daar wordt gekookt 
op originele petroleumstellen, 
wol gesponnen, gemaaid met de 
zeis en krombekken gedorst. 
Tussen 13 en 15 uur komt de 
hoefsmid de paarden en de ezel 
bekappen. Tussen de monumen-

ten rijdt Piet Kuin met zijn paar-
dentram, iedereen kan gratis bij 
Piet opstappen.

Bier en wijn
Wijn en bier geeft plezier! Een 
bezoek aan een brouwerij en een 
wijngaard horen dus bij deze 
Open Monumentendag. De 
stadsbrouwerij Radboud aan het 
Gedempt Achterom in Medem-
blik is gevestigd op een toepasse-
lijke locatie. Het westelijke en 
kleinste pand van de huidige 
brouwerij was ooit onderdeel van 
Het Anker, een van de vijf Me-
demblikker bierbrouwerijen in 
de Gouden Eeuw. Een gastheer 
vertelt de bezoeker over de Stads-
brouwerij en natuurlijk is er gele-
genheid een biertje te proeven.
Een andere historische plek van 
plezier is de kelder bij wijngaard 
Saalhof aan de Oosteinderweg in 
Wognum. In die kelder werd in 
1910 een kolenkachel geplaatst 
om de druivenkassen te verwar-
men. Onlangs is de kelder leeg-
gehaald en nu is deze ruimte in 
gebruik voor wijnopslag. Te be-
kijken samen met de watertoren 
en de enige authentieke druiven-
kas die er nog is.

Alle inwoners van de gemeente 
Medemblik ontvangen met de 
Medemblikker van 5 september 
de Monumentenkrant met be-
schrijvingen, foto’s en een platte-
grond. 

Plekken van plezier tijdens Open Monumentendag

Plezier op een station van de 
Stoomtram Hoorn-Medemblik. 

Foto: Conny Butter

Volkssterrenwacht Orion in Bo-
venkarspel is vrijdag 6 sept. 2019 
open voor publiek van 19.00 tot 
22.00 uur. Bezoekers kunnen in 
de koepelruimte door de grote 
telescopen naar het heelal gluren; 
bij helder weer is de maan met 
zijn kraters te zien. Door de grote 
telescopen kan met eigen camera 
of mobiele telefoon een foto van 
de maan gemaakt worden. Ook is 
de planeet Saturnus met zijn rin-
gen en Jupiter met zijn wolken-
band te bewonderen.
 
Op het dakterras van Orion staan 
ook een aantal telescopen opge-
steld waar publiek ’s avonds bij 
helder weer doorheen kan kijken 
om te turen naar de maan, ster-
renhopen en sterrennevels. Er 
wordt bovendien uitleg gegeven 
over sterrenbeelden. 

In het planetarium worden met 
een speciale planetariumbeamer 
een aantal mooie presentaties 
gegeven over het heelal en de 
ruimtevaart. Ook wordt een 
overzicht gegeven van sterren-

beelden. Verder kan er inge-
zoomd worden op de maan, pla-
neten en de actuele sterrenhemel. 
In de expositieruimte is er van al-
les te zien en te beleven over ster-
renkunde, ruimtevaart en geolo-
gie. Ook kunnen bezoekers leuke 
doe-dingen verrichten zoals het 
doen van
Tevens wordt uitleg gegeven over 
de breking van licht, statische 
elektriciteit en magnetisme. Tot 
slot kan er gekeken worden door 
microscopen en een interactief 
reisje worden gemaakt door het 
heelal via het grote touchscreen. 
Vrijwilligers van Orion zijn aan-
wezig om uitleg en informatie te 
geven.
 
De toegang voor de sterrenwacht 
is gratis en er hoeft niet van tevo-
ren te worden aangemeld. 
Meer informatie: 06-48850445 of 
www.volkssterrenwachtorion.nl. 
Volkssterrenwacht Orion is te 
vinden in het recreatie/natuurge-
bied het Streekbos Paviljoen (eer-
ste verdieping) aan Veilingweg 
21b in Bovenkarspel.

Gluren naar de maan bij Orion

Volkssterrenwacht Orion. Foto aangeleverd
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