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9-17 en 19-21 uur.

Vispaleis 
Klein-Volendam

Vanaf vrijdag 
27 september zijn wij 

geopend van 
09.00 uur tot 17.00 uur.              

Cadeaubon 

T.w.v.: € ________         

Zegge :____________________________________________ 

Vispaleis “Klein-Volendam” 
Gruttoplantsoen 3 
1131 ME  Volendam 
Tel.    0299-364155 
Mob.  06-26568616 

Uitgegeven op d.d. :__________________  
 
Handtekening :  _____________________  

               Voor de beste verhouding tussen kwaliteit en prijs,komt U naar ons Vispaleis. 

  Altijd vers , ons succes ! 
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Wilma Berkhout houdt wel van 
een nieuwe uitdaging. “Toen ik 
bij mijn nicht Jolanda van Zeelt 
zag hoe zij porseleinverf gebruik-
te om serviesgoed van een gezel-
lig stippen patroon te voorzien, 
dacht ik meteen: dat wil ik ook 
proberen.”

Jolanda komt uit Zaandam en 
geeft daar workshops porselein-
stippen via Jollydots. “Eigenlijk 
ben ik tijdens mijn workshop 
daar, onmiddellijk met het stip-
penvirus besmet geraakt. Het 
geeft me rust en is heel ontspan-
nend om te doen. Je houdt er ook 
nog iets moois en bruikbaars aan 
over. Ik heb de smaak te pakken,” 
aldus Wilma.

Speciale verf
Om op aardewerk en porselein te 
kunnen stippen gebruik je speci-
ale verf. Daarna kun je met elk 
gewenst ‘stokje’ de stippatronen 
maken. “Met het gummetje aan 
de achterkant van een potlood of 
een chinees eetstokje. Voor het 
mooiste effect moet je echter wel 
zorgen dat het echt rond -en niet 
stiekem een ovaaltje- is,” tipt 
Wilma. “De verf moet goed dro-
gen aan de lucht, voordat je er een 
tweede kleur op aan kunt bren-
gen. Als het hele werkstukje af is 
moet het gebakken in de oven. 
Dat kan in een gewone huishoud-
oven. Pas als het dan weer rustig 
afgekoeld is, is de verf niet meer 
zo kwetsbaar en kun je het schaal-
tje of bord gaan gebruiken.”

Waterval en recht stippen
Het moeilijkste is misschien wel 
het recht stippen. “Bij beginners 
zie je vaak dat ze het bordje niet 
recht voor zich leggen en het 

stokje vasthouden als een pen, in 
de schrijfhouding. Dan ga je au-
tomatisch scheef stippen. Ook bij 
een waterval-stippatroon (waar 
de stipjes van groot naar klein 
lopen) maken beginners regel-
matig de fout dat ze met te veel 
verf starten. Door eerst een paar 
keer met een ervaren stipster sa-
men te hobbyen kun je deze val-
kuilen voorkomen!”

Mandala of dier
Wie net start kan het beste be-
ginnen met een plat en klein op-
pervlak en een stippatroon dat 
steeds werkt met de windrichtin-
gen noord-zuid, oost-west. “Daar 
heb je houvast aan. Later kun je 

ook kiezen voor glooiende vor-
men zoals borden en nog weer 
later kan een bolle theepot of 
hoekig vaasje een mooie uitda-
ging zijn. Er zijn hele strakke 
vormen zoals een mandala te 
maken, maar ook een dier ‘stip-
pen’ kan heel leuk zijn. Zelf ben 
ik nu bezig met gebaksbordjes, 
waarop ik fruit ‘stip’. Een aardbei 
met heel veel kleine rode stipjes 
in diverse maten en banaantjes 
met diverse kleuren geel zodat er 
schaduw effect ontstaat.”

Ook eens proberen?
Samen stippen is nog leuker dan 
alleen. “Wil je het ook eens pro-
beren, maar wil je niet meteen 

alle materialen aanschaffen? Bel 
me dan gerust om het eens te 
komen proberen. Mijn telefoon-
nummer is 06-25585312 (ook 
whatsapp) Het leukste van het 
stippenvirus is misschien wel, om 
anderen er mee te ‘besmetten’.”

Wilma Berkhout heeft stippenvirus te pakken.

Wilma Berkhout stipt er vrolijk op los en wil anderen graag ‘besmetten’. Tekst en foto: OdB

Ook in Andijk wordt komende zaterdag 
aandacht gegeven aan de Open Monu-
mentendag. In het vernieuwde Dijkma-
gazijn naast het Poldermuseum zijn 
oude landbouwmachines uit de nalaten-
schap van Jan Buijsman te bewonderen. 
Er zijn nieuwe, andere oude, machines 
bijgekomen. 

Met goed weer worden de oude machi-
nes buiten opgesteld en zo mogelijk zijn 
ze in actie. Het is onze supervrijwilliger 
Piet Tensen wel toevertrouwd hier een 
mooi geheel van te maken! Het is zeker 
de moeite waard!

In de kleine zaal van het Poldermuseum is 
speciaal voor deze Monumentendag een 
tentoonstelling van diverse oude kaarten 

over de polder en de dijken ingericht. Er 
zijn unieke exemplaren bij, zeker het be-
zichtigen waard!
Het Dijkmagazijn en het Poldermuseum 
zijn deze dag gratis te bezichtigen van 11-
17 uur. Van harte welkom!

Zie ook de speciale krant die uitgegeven is 
over de Open Monumentendag. Hierin 
vindt u wat er verder in Andijk en omstre-
ken aan leuke en bijzondere monumenten 
te bezichtigen zijn. Heel wat mensen stel-
len zich beschikbaar om aan deze Monu-
mentendag mee te doen. Andijk heeft een 
ruim aanbod! Het is zeker de moeite 
waard. Het weer speelt deze dag een be-
langrijke rol, we hopen op een stralende 
dag, maar er zijn bij iets minder gunstig 
weer ook genoeg binnen activiteiten. 

Het Poldermuseum is zaterdag 14 september te bezoeken!

Welkom bij het dijkmagazijn. Foto aangeleverd
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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 15 september 
10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker. Thema: “Bekering 
brengt vreugde”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Dinsdag 17 september 
10.00 uur: Ontmoetingsochtend 
in de dagkerk.
Allen welkom.
*Overleden: Jan van Schaik en 
Afie Commandeur-Ruitenberg.
*Zaterdagavond 28 september is 
er in onze kerk een muzikale 
voorstelling bestaande uit door 
Bach gecomponeerde stukken, 
die gezongen worden door een 
projectkoor van Frank Hoebe. 
Ook muziekvereniging Excelsior 
zal medewerking verlenen. 
Zie verdere berichtgeving.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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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

Kerkdiensten, 15 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. J. Staat, startzondag

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Marijke Kraak uit Opperdoes   
 Organist: Wim Broer

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Arie Verduin

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemenegd koor

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

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen
die wij mochten ontvangen n.a.v. ons 60-jarig huwelijk.

21 augustus j.l. werd voor ons een prachtige dag.
Klaas en Truus Kelder-Kelder.

    Jouw wereld was wat kleiner, 
    anders, maar heel intens. 
    De wereld van
    een prachtig mens
 
Ons nichtje Inge is gestorven. De leegte die zij achterlaat is groot. 
Wij wensen onze zus Janny, haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte.
 
Ada Bootsman-Endendijk
Thijs Schneider 
Karel K. Bootsman 
Marianne Bakker 
Lidy Bootsman 
Marise Bootsman 
Andries de Grip

LIEVE INGE RUST ZACHT,
 
STIL
STAAN WIJ
BIJ WAT JIJ IN BEWEGING BRACHT
IN HART, IN LIJF IN LEVEN
 
BEWOGEN
WORDEN WIJ
DOOR TRANEN WAT NIET MEER IS
EN DOOR LIEFDE, DIE STEEDS IS GEBLEVEN
 
LICHT
MAKEN WIJ
VOOR JOU,
STIL EN BEWOGEN SAMEN.

      PAUL

Op 2 september is overleden onze lieve en attente buurvrouw 

Dagmar Schenk
Wij wensen Peter en Cindy veel sterkte in deze moeilijke tijd.

    Buren van de Kleingouw    

We willen Inge met jullie herdenken op dinsdag 10 september om 14.30 
uur bij Janny thuis op Dijkweg 56 in Andijk. 
Daarna brengen we Inge naar de Oosterbegraafplaats op de Weet.
Aansluitend ontmoeten wij jullie graag in het Dorpshuis, Sportlaan 1.

Correspondentieadres: 
Janny Kwantes-Bootsman, Dijkweg 56, 1619 HC Andijk

Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de specht

er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Inge Kwantes
Ons lieve meisje, onze zus en tante is niet meer bij ons.

5 september 2019 is Inge overleden. Zij is 44 jaar geworden. 
Nu is Inge bij papa Dirk.

Janny en Dirk in liefdevolle herinnering

San
Iza

Maaike en Mark
Tim, Floor
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Er moet een tuin zijn voor de merel,
er moet een boom zijn voor de specht

er moet een plek zijn op de wereld
waar niemand met je vecht.

Inge Kwantes
Ons lieve meisje, onze zus en tante is niet meer bij ons.

5 september 2019 is Inge overleden. Zij is 44 jaar geworden.
Nu is Inge bij papa Dirk.

   Janny en Dirk in liefdevolle herinnering

   San
   Iza

   Maaike en Mark
   Tim, Floor

Inge is in besloten kring begraven.

Correspondentieadres: 
Janny Kwantes-Bootsman, Dijkweg 56, 1619 HC  Andijk

Wij hebben als ijsclub Andijk een zeer gedreven 
oud bestuurslid van de club moeten loslaten

Dhr. Pieter Mantel
eenvoud - techniek - behulpzaam waren zijn dankbare gaves. 

Wij zijn hem dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor zijn ijsclub.

Wiecher en Bep veel sterkte met dit verlies.

Namens alle leden en vrijwilligers en 
Piet - Truud, Aafke - John, Ank - Jan

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel heeft zijn tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven, 

een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

Na een aantal jaren van afnemende gezondheid is overleden mijn broer

Pieter Mantel
4 maart 1936 10 september 2019

W.H. Mantel

Correspondentieadres:
Kleingouw 11
1619 CA  Andijk

Pieter is overgebracht naar huiskamer Largo van het uitvaartcentrum, 
Ibislaan 3 te Andijk. Hier is gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op donderdag 12 september van 19.30 tot 20.00 uur.
Tevens is daar gelegenheid voor op vrijdag 13 september van 13.15 
tot 13.45 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk, 
ingang onder de toren. Daarna zal de afscheidsdienst plaatsvinden 
om 14.00 uur in voornoemde kerk.
Aansluitend aan de dienst zullen we Pieter begeleiden naar zijn 
laatste rustplaats op de Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk.

Dank aan de ’Zorg’ van Het Noorderlandhuis te Hoogkarspel.

Er zijn voldoende bloemen.

’Liefde van Toen’
Pieter en Bep

 

’Liefde van Later’
Herman van Veen

Van dit Levensconcert had ik geen Program

Pieter
mijn vriend is er niet meer.

Bep

10 september 2019

Still Alice  gaat over Alice, 
die  haar leven goed voor elkaar 
heeft. Ze heeft een leuke man, 
drie volwassen kinderen en een 
prestigieuze  baan als taalweten-
schapper op Harvard University. 
Maar langzamerhand raakt 
Alice de grip op haar geordende 
leven kwijt. Ze vergeet afspraken, 
valt in de herhaling tijdens pre-
sentaties  en verdwaalt  tijdens 
haar standaard hardlooprondje. 
Al snel blijkt dat Alice Alzheimer 

heeft, ook al is ze pas vijftig. De 
wereld die ze kende wordt steeds 
kleiner. Alice moet haar leven en 
haar relaties opnieuw leren vorm 
geven. Het draait niet meer om 
de toekomst, maar om het mo-
ment. En om jezelf blijven, terwijl 
alles om je heen verandert.
De Kapel Middenweg 48 1619 
BN Andijk. Woensdag 25 sep-
tember. Inloop om 19:30 uur, de 
film start om 20:00 uur. Toegang 
is gratis. Koffie/thee €1.50

Filmavond in De Kapel
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GRATIS INLOOP 
donderdag 19 september Andijk
van 09.00-17.00 uur 
en van 19.00-21.00 uur.

Kijk voor meer informatie op onze 
website www.mantelovertoom.nl

Download de checklist op
www.mantelovertoom.nl

Judith Berkhout

Afgelopen week werd ik 
geattendeerd om het pro-

gramma Radar terug te kij-
ken van maandag 2 sep-

tember. Met name het on-
derwerp Nextdoor. Via de 
Consumentenbond is de 
volgende tekst een aantal 
jaren geleden op hun site 
gezet: ‘Nextdoor is een inter-
netdienst en app waarmee je 

makkelijk contact maakt met 
je buren. Er zijn meer van dit 

soort wijk- of buurtapps. Next-
door oogt professioneel en is al 
erg succesvol in Amerika. Of 
Nextdoor een succes wordt, 

hangt af zijn gebruikers. Han-
dig? Of ook gevaarlijk? De 
keerzijde van de app zijn de 

mogelijke gevaren die ontstaan 
bij het delen van veel persoon-
lijke informatie. Zo moet je er 
bij het gebruik van de app van-
uit gaan dat Nextdoor veel van 

jou komt te weten. 
Informatie die in de toekomst 
mogelijk ingezet gaat worden 
voor commerciële doeleinden. 
Bovendien is de app ook een 

handig hulpmiddel voor ongure 
types zoals stalkers. Denk dus 
altijd goed na voordat je per-
soonlijke informatie deelt’. 

Een aantal maanden gele-
den heb ik mij namelijk 

ook laten verleiden om mij 
aan te melden voor Next-
door. Ik kreeg een brief 
van iemand die ik ken, 

haar naam stond eronder 
en deze brief werd ver-

stuurd vanuit Nextdoor. Ik 
dacht dat is handig om mij 
daarbij aan te melden, dan 
kan ik mooi op de hoogte 
worden gehouden van al-
lerlei dingen in de buurt. 
Als snel kreeg ik heel veel 
mails binnen en daarnaast 
blijkt nu ook en heleboel 

mails van allerlei organisa-
ties en bedrijven. Het lijkt 

erg op spam naar mijn 
idee. Naar aanleiding van 
de aflevering van radar 

ben ik ook even gaan na-
vragen of diegene op de 

hoogte was van het verstu-
ren van de brief met haar 
naam eronder. Dit bleek 

niet het geval. Nu wil ik u 
er graag op attenderen om 
even het programma terug 
te kijken. Zie wat er kan 
gebeuren met informatie 

die mensen delen via deze 
manier.

Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

U heeft ze vast ook wel ontdekt 
de buxusmot. De Cydalima per-
spectalis komt uit Azië (Japan, 
Zuid-Korea, China)en is vermoe-
delijk meegekomen naar Duits-
land. Deze nachtvlinder verovert 
Nederland maar is ook al ruim 
gesignaleerd in Andijk. De mot 
heeft de Buxus als waardplant. 
Dat wil zeggen dat er eitjes wor-
den afgezet waardoor de rupsen 
uw struik kaalvreten. Gebruik 
geen gif want daarmee doodt u 

ook andere insecten en het gif 
werkt door in vogels die deze 
rupsen opeten. Tijdens het nacht 
vlinderen hadden wij 44 stuks in 
een avond/nacht. Prachtige vlin-
der op het doek dus dat zegt wel 
wat over het voorkomen terwijl 
er in de omgeving geen buxus te 
bekennen was. Gebleken is uit 
onderzoek dat Pachysandra  ook 
geschikt is als waardplant die in-
veel tuinen geplant is.
Douwe Greydanus.

De buxuxmot. Foto Douwe Greydanus

Buxus aangevreten
Zin om in de frisse buitenlucht 
de lokale natuur een handje te 
helpen? Om gezellig samen met 
anderen buiten bezig te zijn? Om 
met één ochtend snoeien de 
plaatselijke bloemen, bijen en 
bomen voor een heel jaar te hel-
pen? Kom zaterdag 14 september 
naar de IVN-Natuurwerkdag in 
het Egboetswater! Tussen 9:00 en 
13:00 uur worden in dit natuur-
gebied (Liederik 15, 1678 JC, 
Oostwoud) de handen uit de 
mouwen gestoken om alles er 
weer mooi uit te laten zien.

Overtollig groen snoeien, riet 
steken, de sloten dreggen, plastic 
rapen, nestkasten schoon borste-
len. Het werk is zinvol én gezond, 
al snoeiend en dreggend komt u 
met gemak aan het voorgeschre-
ven halfuurtje bewegen per dag! 
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Ruud Dijk-
stra (06 12509953). En mocht u 
als IVN-vrijwilliger op meer per-
manente basis de lokale natuur 
willen helpen of promoten, mail 
dan naar secretaris@ivn-west-
friesland.nl, wie weet tot ziens!

Hooien met Fred Weel. Foto aangeleverd

Natuurklussen in het Egboetswater

Laatste weekend buiten zwemmen 2019
Programma De Weid:

Vrijdagavond:  Discozwemmen! Aanvang 19.00 uur.

Zaterdagmiddag: Zwemexamens! Bad gesloten voor 
 recreatief zwemmen vanaf 16.30 uur.

Zondagmiddag: Snel naar de bel! Aanvang 13.00 uur.  
 Komt dat zien!

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

10 JAAR     10 JAAR      10 JAAR

10 JAAR     10 JAAR      10 JAAR

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
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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.

Op zondag 25 augustus was het 
mogelijk te komen ‘Toeten 
Koike’ bij de varkens van de 
Tamworth Hoeve het bedrijf 
van Nick Mulder uit Wervers-
hoof. Hij heeft regelmatig hulp 
van zijn vriendin Solvejg Har-
dewijn. De Tamworth varkens 
lopen op het terrein in Wer-

vershoof, dat hij pacht van de 
gemeente Medemblik.

Nick vertelt: “Vroeger hadden wij 
thuis geen dieren om voor te zor-
gen. Maar toen ik op iets latere 
leeftijd kennis maakte met ‘het 
boerenleven’ merkte ik dat het 
me voldoening gaf. Een tijdje heb 

ik alpaca’s gehouden en diverse 
schapen, maar dat was het alle-
maal nét niet. Toen maakte ik 
kennis met deze bijzondere die-
ren en ik kan wel zeggen dat ik 
hier enorm van geniet.”

Wild gebied
Varkens grazen en wroeten. Ze 
duwen hun neus in de grond op 
zoek naar knollen en de wortels 
van planten. Daarmee maken ze 
de grond vrij van ongewenste 
groei. Het terrein waar deze 
groep loopt stond overvol 
braamstruiken en de hedera 
overwoekerde de bomen. De var-
kens maken weer ruimte in het 
bos. “Je kunt Tamworth varkens 
niet binnen houden of in een 
kleine tuin. Ze hebben ruimte 
nodig en zijn dan behoorlijk zelf-
redzaam. Dit terrein is meerdere 
hectares groot en heeft zon- en 
schaduwplekken en een échte 
modderpoel. Het is een waar var-
kensparadijs.”

Familie met biggen 
Op het terrein lopen één beer 
(een man) en enkele zeugen (da-
mes). Daar tussen lopen biggetjes 
van verschillende leeftijden. “Die 
worden gewoon in de groep ge-
boren en lopen met hun moeder 
mee op zoek naar lekkers. Daar-
naast drinken ze melk bij de 
moeder. De grotere biggen ‘ste-
len’ ook wel melk bij andere moe-

ders. Maar dat regelt zichzelf.”

Varkens aan het werk 
Naast het werk voor een werkge-
ver zijn Nick en zijn vriendin 
meerdere keren per dag aanwezig 
bij de groep varkens. “Je gaat re-
gelmatig heen om alles te contro-
leren. De bakken water moeten 
gevuld zijn, de modderpoel moet 
lekker nat blijven en je kijkt of 
iedereen gezond is. Toch hebben 
de varkens weinig extra nodig. 
Bijvoeren doen we zo min moge-
lijk.” Nick vertelt verder: “Er lo-

pen inmiddels meerdere proeven 
waarbij de varkens ingezet wor-
den om natuuronderhoud te 
doen. Bijvoorbeeld op plekken 
waar het lastig is de grond te on-

derhouden, kun je een groep 
varkens laten lopen. Dat scheelt 
maaien en manuren. We hopen 
dit uit te kunnen breiden.”

Ook op bezoek?
“Deze ‘Open dag’ was zo’n succes 
dat we dit zeker vaker willen 
doen. We proberen iedereen een 
kans te geven om te komen kij-
ken. Echter, de gezondheid van 
de varkens staat altijd voorop. 
Daarom mag een bezoek alleen 
onder begeleiding van één van 
ons en dus alleen op afspraak en 

in kleine groepen. Via onze face-
booksite  Tamworth Hoeve laten 
we weten wanneer we weer een 
rondje ‘Toeten Koike’ doen, dan 
begroeten we u graag.”

Nick en Solvejg. Foto: OdB/De Andijker

Op de Tamworth Hoeve hebben de varkens de ruimte,  
schaduwplekken en een modderpoel. Foto’s: Fred Homan.

Toeten Koike bij Tamworth Hoeve
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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 laatste 5 weken, 

van vrijdag op zaterdag, onge-

vraagd groente wordt meege-

nomen van de tuinen aan de 

Hoekweg. Dat de personen, die 

dit doen, geen smakelijk eten 

toegewenst worden?

… de kermiskrant van Groote-

broek volgende week woensdag 

voor u klaar ligt bij de redactie 

van de Andijker?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online gratis worden 

geplaatst?

 
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    

Samen spelen, 
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

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.

Er was een klein landweggetje van de Bangert naar de 
boerderij, van de stormweg was nog lang geen sprake. Met 
Pieter van Dijk zijn vrouw Geertje Mantel of een van hun 
dochters Maartje of Aaltje van Dijk naast de boerderij. De 
boerderij is gesloopt en op die plaats staat nu cafetaria ’t 

SKAFFIE, voorheen de Stormvogel. Uit de collectie van Hessel 
de Greeuw.

Toen en nu

Evenals voorgaande jaren wordt 
weer gebruik gemaakt van de 
boerenlandpaden van het Wan-
delnet Noord-Holland. 
Via deze paden gaat de route 
door weilanden, langs watertjes, 
over dijkjes, door de mooie West-
Friese dorpen.

Het is weer een avontuurlijke 
tocht!
Alle routes zijn bewegwijzerd, zo 
kan optimaal genoten worden 
van de omgeving !

Onderweg zijn voldoende pleis-
terplaatsen, zoals de Golfbaan 
Dirkshorn, Café ‘t Hoekje in 
Stroet. Bij Bio Boerderij Pure 
Milk in Sint Maarten is een wa-
tertappunt ingericht voor de 20 

en 25 km. Onderweg worden ap-
pels uitgereikt aan alle deelne-
mers.
Iedereen ontvangt een gratis lot, 
waarmee prachtige buitensport-
prijzen te winnen zijn. Ook wor-
den diner-kortingsbonnen van 
Restaurant De Ooievaar uitge-
reikt.

Inschrijving: Voorinschrijven 
kan tot 19 september.  Na-in-
schrijving op 29 september is ook 
mogelijk, zie de starttijden. Deel-
nemerslimiet is vastgesteld op 
750.

Alle informatie staat ook op onze 
website www.avnova.nl. Via deze 
site kan ook ingeschreven wor-
den. 

Boerenland Wandeltocht met 
geheel nieuwe routes !

Plekken van Plezier, dat is het 
thema voor de Open Monumen-
tendag van 14 september. Wij no-
digen u dan ook met veel plezier 
uit om een kijkje te komen nemen 
bij de deelnemers op Andijk-Oost.
 
Boerderij Kerkeveld aan de Rik-
kert 4 vormt het start- of eind-
punt van de paardentram waar-
mee u gratis een rondje kunt 
maken langs de deelnemers. De 
tram vertrekt ieder heel en half 
uur vanaf de Rikkert en rijdt 
langs de Fabulous Fords & Buicks 
van Gerard Oud, het Hoedenmu-
seum Zet’m Op en de Gerefor-
meerder kerk.
 
Op het Kerkeveld is veel te zien 
en te beleven. Tussen 11.00 en 
17.00 uur zijn er veel activiteiten 
zoals bonen dorsen, vis roken, 
stenen slijpen, spinnen, zeisen, 
koken op petroleum, paarden 
bekappen, schilderen en nog veel 
meer!

Bovendien is het een prachtig 
punt om even lekker te genieten 
van een bakkie koffie met een 
punt appeltaart (vers gemaakt 
met appels uit eigen gaard!). Ook 
mag u de digitale presentatie van 
Klaas Burger over vergeten, nos-
talgische plekjes in dit gebied ei-
genlijk niet missen…
 
En heeft u het boek Andijk in de 
Twintigste Eeuw van Dirk Spijker 
en Jacco Mantel al? Nee? Geen 
nood, Jacco is er deze dag ook en 
hij neemt een flinke stapel boe-
ken mee.
 
Omdat alle medewerkers bij het 
Kerkeveld een groot gevoel voor 
nostalgie hebben en het fantas-
tisch vinden om hier aan mee te 
werken, gaat alle omzet die wordt 
verdiend met de koffie en de taart 
naar de vereniging Oud Andijk!
 
Heel graag tot ziens op zaterdag 
14 september! 

Boerderij op de Rikkert. Foto aangeleverd

Open Monumentendag 2019, 
Andijk-Oost doet leuk mee!

Hallo jeugdschaatsers, vanaf heden kan je 
je weer aanmelden voor het jeugdschaat-
sen. We starten op zaterdag 5 oktober 
2019 en de laatste les is op 14 december. 
De lessen zijn van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
De kosten zijn € 97,50 p.p.   
 
We gaan weer met de bus naar de ijsbaan 
en net als de laatste jaren enkele keren met 
eigen vervoer. 
Wil je weer mee, en ben je tussen de 7 en 
12 jaar, stuur dan een mailtje naar jeugd-
schaatsenaowz@outlook.com. 

Dan ontvang je alle informatie die je nodig 
hebt.
Voor meer informatie kun je bellen met 
Jolanda Oud (06) 37 35 93 83  (na 18.00 
uur)  

We willen graag van je weten;  Naam, 
adres, postcode, woonplaats, tel.nr, ge-
boortedatum, email adres.
 
De begeleiders en trainers hopen dat het 
net weer zo’n leuk seizoen wordt als voor-
gaande jaren. Hopelijk tot binnenkort!

Het Jeugdschaatsen gaat weer 
beginnen, meld je snel aan!
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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 woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 

Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

SEPTEMBER
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, aanvang 21.00 uur 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 Özcan Akyol. Aanvang 15.00 uur
Dinsdag 8 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
Zaterdag 12 oktober
• Toneelvereniging K.N.A.  organiseert “Crazy Bingo”. 

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Dorpshuis Centrum
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
• Vrouwen van Nu Andijk-West, ????? door onze leden?????, 20.00 

uur, Cultura
Vrijdag 22 november 

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

Oud papier:  Zaterdag 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 Meer informatie op hvcgroep.nl

We hebben ook in Hauwert er 
weer zin in nu we de zomer lang-
zamerhand zien verdwijnen en 
de avonden weer lengen. De ope-
ning van ons seizoen met de in-
middels veelgeprezen singer-
songerwriter Marianne Lighart 
met haar muzikanten is een ca-
deau. 
Met haar gevoelige liedje ’Going 
home’ wist Marianne Ligthart uit 

Enkhuizen vorig jaar een bom-
volle Westerkerk tot tranen toe te 
roeren.  Haar countrypopliedjes 
raken aan artiesten als Ilse de 
Lange, Alison Kraus en Dolly 
Parton. Inmiddels heeft ze  veel 
memorabele optredens en songs 
op haar naam staan met haar uit-
stekende muzikanten. 
Als singer-songwriter weet ze 
overigens heel goed hoe ze een 

eigen en zuiver geluid moet neer-
zetten. Haar liedjes zijn puur en 
open, waar de één je wilt laten 
dansen laat de ander je weg dro-
men of weet je te ontroeren. 
Ruim 2  jaar geleden kocht ze 
haar gitaar en begon als singer-
songwriter.  Een paar jaar later 
released ze haar eigen debuutal-
bum.  Een album met Engelstali-
ge liedjes die pakkend en realis-
tisch zijn. Fris, authentiek en 
eerlijk was het commentaar van-
uit Los Angeles daar waar het al-
bum gemasterd is. Wat ze wil? 
Mensen het verhaal achter de 
liedjes vertellen en al spelend het 
publiek meenemen in dat verhaal 
alsof je een mooi boek leest en je 
je eigen verbeelding de vrije loop 
laat.
Marianne Ligthart met band 20 
september 2019 om 20.15 uur in 
de Witte Kerk, Hauwert 95. De 
deur is open om 19.45 uur. Toe-
gang: € 12,50 inclusief koffie, thee 
en pauzedrankje. Naast kaartver-
koop aan de kerkdeur kunt u re-
serveren via: hauwertinconcert@
gmail.com. Meer informatie op 
www.hauwertinconcert.nl en htt-
ps://marianneligthart.nl

Marianne Ligthart. Foto aangeleverd

Marianne Ligthart 20 september in Hauwert

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

‘Een trotsch bezit voor Wer-
vershoof ’ West-Friesland’s 
mooiste raadhuis. 
Zo luidde de kop in het Dagblad 
voor West-Friesland op 3 mei 
1940. Nadat het gebouw op 1 mei 
was ingewijd door pastoor Pie-
terse, gaf burgemeester Raat een 
rondleiding door het nieuwe ge-
bouw voor genodigden en de 
pers. Op 5 mei mocht de bevol-
king het gebouw bezichtigen. De 
officiële opening werd nog even 
uitgesteld, omdat hier en daar 
nog een laatste hand aan moest 
worden gelegd. Door het uitbre-
ken van de oorlog op 10 mei is dat 
er helaas nooit van gekomen. 
In het tachtigjarig bestaan van 
het Raadhuis is er heel veel verga-
derd, gewerkt, getrouwd, her-

dacht en gevierd. Het gebouw 
heeft altijd een centrale plaats in-
genomen in Wervershoof, zowel 
letterlijk, door zijn ligging in het 
hart van het dorp, als figuurlijk. 

400 foto’s
Door middel van de expositie 
‘Raadhuis Wervershoof 80 jaar’ 
probeert St. Oud Wervershoof 
met zo’n 400 foto’s, voorwerpen 
en documenten een overzicht te 
geven van activiteiten die er 
hebben plaats gevonden, van 
mensen die er hebben gewerkt 
en van de vele gebeurtenissen in 
en om het Raadhuis. Het ge-
bouw zelf zorgt hierbij voor een 
prachtige entourage. Het hele 
interieur is nog zo goed als au-
thentiek, waardoor we ons, vol-

gens eerder genoemde krant, 
‘begeven in een sfeer van eenvou-
dige voornaamheid, waardoor 
men zich soms in een oud kasteel 
zou wanen’. 

 Open Monumentendag
Op 14 september, de Open Mo-
numentendag 2019, wordt de 
expositie om 10.30 uur geopend 
door de eigenaar van het ge-
bouw, Jos Botman en door Jaap 
Raat, de zoon van oud-burge-
meester Raat, die in augustus 
1939 als driejarige peuter de 
eerste steen heeft gelegd. 
Van 11.00 tot 16.00 uur is de 
expositie open voor het publiek 
en vervolgens op iedere laatste 
zaterdag van de maand. Er is een 
lift in het gebouw.Foto aangeleverd

Expositie ‘Raadhuis Wervershoof 80 jaar’ 
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Meer info?

Uw bedrijf beter belicht?

Ook in deze krant!

Neem contact
op met Bart Leeflang 

(bart@acretia.nl)

Meer info?
Neem contact

op met Bart Leeflang 
(bart@acretia.nl)
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