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Frans Koomen en zijn vrouw Riet 
Koomen –Dekker zijn beiden 85 
jaar en nog steeds heel gelukkig 
samen. “Dat mag zeker in de 
krant staan,” vertelt Frans. “Dat 
we het samen nog steeds goed 
hebben en vooral erg genieten 
dat we dit nog samen mogen be-
leven.” Het echtpaar viert hun 
60-jarig huwelijks jubileum op 24 
september 2019.
Aan de Middenweg wonen zij 
inmiddels alweer twintig jaar en 
hebben het daar prima naar het 
zin. De veertig jaar ervoor woon-
den zij ook in Andijk maar toen 
aan de Dijkweg. “De Meestoof” 
zegt vele ‘oude’ Andijkers vast en 
zeker nog iets.

Kermis was de start
De kermis in Wervershoof was 
waar het stel elkaar voor het eerst 
zag. Riet -helemaal uit Waarland- 
was meegekomen met haar zus 
die een baantje op het oog had in 
deze plaats. Frans was naar de 
kermis gekomen op zoek naar 
wat plezier. “Toen ik haar daar 
zag dacht ik het meteen, die 
wordt van mij,” lacht hij. “Wat je 
vér haalt is lekker!” Het stel had 
een tijd verkering en trouwde in 
Harenkarspel, waarna er woon-
ruimte in Andijk werd gezocht.

Oud huis en weinig thuis
“In die begin jaren heb ik wel 
eens flink heimwee gehad,” ver-
telt Riet. “Frans was veel weg 
vanwege zijn werk. Dus zat ik 
daar alleen en later met de kinde-
ren in dat oude huis waar nog 
zoveel aan moest gebeuren.” 
Frans werkte eerste bij zijn ou-

ders in het bedrijf. “Wij deden 
Internationaal transport en  vas-
te-en vloeibare brandstoffen. Ik 
wist wel wanneer ik wegging, 
maar nooit precies wanneer ik 
terug kwam. Daar zat Riet dan op 
te wachten.” Later nam hij het 
bedrijf over en werd er nog meer 
gewerkt. “Ik was niet vaak thuis. 

Daar werden ook wel grappen 
over gemaakt. Toen Riet zwanger 
was van onze oudste bijvoor-
beeld. Toen werd er gezegd: 
“Maar jij bent toch nooit thuis?”

De Bruiloft
Frans en Riet hadden de trouw-
datum vastgelegd. Dat was op 
een donderdag. Frans vertelt: 
“Maandags zei ik het mijn vader 
nog. Maar die verzekerde me dat 
ik op tijd terug zou zijn en dus 
ging ik te werk. Pas woensdag-
avond om 21 uur kwam ik thuis. 
Daarop moest ik meteen naar de 
pastoor voor de biecht en door 
naar de kapper. Er was nog net 
wat tijd om iets te eten en me te 
wassen en toen was de trouwdag 
al daar. Het was een mooi feest en 
duurde tot zeker middernacht. 
Maar de volgende ochtend om 6 
uur ging mijn wekker alweer, 
want er moest gewoon gewerkt 
worden. Zo was die tijd.”

Lief en leed
“We mopperen niet. Toen ik ern-
stig ziek werd en men dacht dat 
mijn laatste uur geslagen had, 
was ik nog maar 48 jaar,” vertelt 
Frans. “Dat heeft onze kijk op het 
leven wel verandert. Ik ben er 
nog steeds en geniet van elke dag. 

Overal is wel eens wat, maar je er 
druk over maken of er boos om 
worden heeft weinig zin.”

Fijne band
“Onze twee dochters wonen in de 
buurt, dat is heel fijn. Ze kunnen 
ons helpen als we daarom vragen. 
Want ook al lukken de meeste 
dingen nog steeds zelf, soms is 
wat hulp best fijn. Ook onze 
zoon, en de kleinkinderen zien 
we regelmatig. Inmiddels hebben 
we zelfs een achterkleindocher –
en zoon. Een rijkdom!  Met hen 
vieren we het huwelijksjubileum 
samen.”

Na 60 jaar nog steeds samen genieten

Frans en Riet Koomen-Dekker vieren hun 60- jarig huwelijks jubileum 
samen met de kinderen en (achter-) kleinkinderen.  

Tekst en foto: OdB/Andijker

Vispaleis 
Klein-Volendam
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09.00 uur tot 17.00 uur.              

Cadeaubon 

T.w.v.: € ________         
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Mob.  06-26568616 
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Zaterdag 21 september 2019 
houdt Zorgboerderij De Tulp 
Open Dag. “ Van 10.30 uur tot 
15.00 uur bent u van harte wel-
kom om bij ons te komen kijken 
en te zien wat wij bieden aan de 
mensen die bij ons dagbesteding 
volgen.”

Zorgboerderij De Tulp bestaat 
dit jaar 10 jaar. “In die tien jaar 
hebben we hard gewerkt om te 
komen tot waar we nu zijn. We 

zijn trots op het resultaat en laten 
u dat graag zien. Onze boerderij 
is mooi landelijk gelegen zorg-
boerderij, op vier hectare grond. 
Deze ruimte geeft een groot ge-
voel van vrijheid en bewegings-
ruimte voor onze deelnemers.  
Alles in- en rondom de zorgboer-
derij is rolstoelvriendelijk ge-
maakt.”

Dagbesteding
“Wij bieden dagbesteding aan 

mensen met dementie en ook aan 
mensen met een niet aangeboren 
hersenletsel. Als het weer een 
beetje tegen zit,  hebben wij bin-
nen van alles te doen. Zo is er een 
wintertuin, kunnen we biljarten, 
knutselen en meer. Blij zijn we 
ook met de volkstuin die ruim en 
groots is opgezet. De dieren zijn 
een fijne toevoeging rondom de 
boerderij. We blijven altijd bezig 
met verbeteringen, het is te veel 

om op te noemen. Heeft u inte-
resse kom dan gerust een kijkje 
nemen op de Open Dag.

Meer informatie
Zorgboerderij De Tulp, 
Kleingouw 151, 1619CJ Andijk. 
Telefonisch bereikbaar op tel.
06 51 40 42 20 of per e-mail  
info@zorgboerderijdetulp.nl 
of kijk op 
www.zorgboerderijdetulp.

Zorgboerderij de Tulp houdt open dag! 

De Tulp bestaat 10 jaar. Foto: Koos Dol/De Andijker

De volkstuin is ruim opgezet. 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 22 september 10.00 
uur: Vredeszondag.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Eén Heer 
dienen”. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering. 
Woensdag 25 september 20.00 
uur: in De Kapel aan de Midden-
weg:
Filmavond over de ziekte Alzhei-
mer. Iedereen welkom.
*Overleden: Jan van Schaik en 
Afie Commandeur-Ruitenberg.
*Vrede is niet vanzelfsprekend. 
Het vraagt onze blijvende aan-
dacht. Want vrede is niet de afwe-
zigheid van oorlog, maar de aan-
wezigheid van liefde, harmonie 
en eenheid! 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
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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

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 22 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. de Kok te Wilsum

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen
 Organist: Heije Wubs

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Genezing van Naäman  
 Alpha - reünie dienst met getuigenissen

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jacques Brunt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Geert Balder

Erik Basjes    
Alweer 40 jaar bij ons in dienst.

Erik, wij waarderen je jarenlange positieve inzet en je prettige samenwerking. 
Wij zien je als een fijne collega.

Felicitaties van ons: 

Rene Harders
Erwin Harders
Johan Teel
Peter de Vries
Angelique Koopman
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Na een kort ziekbed is toch nog plotseling overleden in zijn geliefde stad Amsterdam, onze 
broer, zwager en oom

Jakob Mantel
Jaap

Vele jaren is hij werkzaam geweest in de bloemen 
en planten in Aalsmeer.

Tine en Wim (in liefdevolle herinnering)
Albert en Henny
en kinderen

De begrafenis heeft in kleine familie kring plaats gevonden. Jakob is bijgezet in het 
familiegraf op de Oosterbegraafplaats in Andijk.

Onze dank gaat uit naar het Leger des Heils in
Amsterdam voor de goede zorgen
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Op 9 september waren wij 25 jaar getrouwd. We zijn verrast 
door de vele felicitaties die wij mochten ontvangen en willen 
daarom ook langs deze weg iedereen hiervoor bedanken.

  Ron & Esther, Daniël en Stefan de Vries

Als wij deze foto zien dan komt 
de gedachte van een gezegde bo-
ven borrelen. Avondrood:  ‘mooi 
weer aan boord’ of ‘water in de 
sloot’ met gevolg dat de dag er op 
zeer regenachtig verliep. 
Hoe ontstaat dit fenomeen vraagt 
u zich misschien af. Het blijkt 
zich voornamelijk voor te doen in 
de avond na zonnige, rustige, 
droge dagen. Overdag is er door 
warme opstijgende lucht een 

grote hoeveelheid stof op grote 
hoogte in de atmosfeer gekomen. 
Mogelijk mede door een vulkaan-
uitbarsting. Als de temperatuur 
tegen de avond daalt en de wind 
afneemt dalen deze stofdeeltjes, 
die door zonnestralen verstrooid 
worden waardoor de kleur rood 
gaat domineren genaamd licht-
breking. Conclusie, hoe groter de 
luchtvervuiling is des te roder het 
avondrood is. Douwe Greydanus.

Avondrood. Foto: Douwe Greydanus

Gezegde

De collecte voor KWF Kankerbe-
strijding in Andijk heeft maar 
liefst €3.575,39 opgebracht.
Dankzij uw vrijgevigheid kan 
KWF investeren in haar doelen. 
Zodat minder mensen kanker 
krijgen, meer mensen genezen en 
meer mensen beter kunnen leven 
met de ziekte.

70e KWF-collecteweek
Deze collecteweek was extra bij-
zonder, doordat het de 70e editie 
was. Prinses Beatrix verrichte op 
31 augustus de eerste slag van 
een speciale KWF Munt ter ere 
van het 70-jarig bestaan van 
KWF. In de week erna, gingen 
maar liefst 80.000 collectanten de 
straat op, verspreid over 800 col-
lecteteams. Het collecteteam  
was met 51 collectanten verte-
genwoordigd.

Van de totaal opbrengst was 
€272,71. binnen gekomen via de 
winkelbusjes die staan bij de kas-
sa van Bakkerij Stevers, Chinees 
restaurant Danny’s Garden, Dro-
gisterij Vroegop, Cultura, Kapsa-
lon ’t Buurtje, Mariska’s Corner, 
Restaurant Dijkhuis, Snackbar ’t 
Skaffie.

KWF-collecteam. 
Voor volgend jaar zoeken we col-
lectanten. Heeft u belangstelling 
ons volgend jaar te helpen? U 
kunt zich aan melden bij Ank 
Goudsblom. 
ank.goudsblom@gmail.com.

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist en 
wilt u alsnog een bijdrage leve-
ren? Dat kan door online te done-
ren via kwf.nl/collecte.

Andijk haalt € 3575,39 op voor KWF

Sjors Dekker was zondag de beste 
in Enkhuizen. De wielrenner uit 
Andijk schreef recent al koersen 
in Heemskerk en Beverwijk op 
zijn naam. In Enkhuizen werd het 
slotstuk verreden van de eerste 
West-Friese Wieler Tweedaagse. 
Een dag eerder ging deze van 
start met een omloop in Ursem. 
Ook hier liet Dekker, rijdend 
voor NWVG, zich voorin zien. 
Achter winnaar Robin Blummel 
bleef hij in een sprint van dertien 
Ramon van Bokhoven voor.
In Enkhuizen won Dekker giste-

ren voor ploegmaat Björn Bakker 
en Victor Broex door weg te rij-
den uit een kopgroep van twaalf 
man. Hij kwam daarna solo over 
de streep.
Na het finaleweekend werd Vol-
kerWessels-Merckx als winnaar 
van de ploegenstand gehuldigd. 
Ramon van Bokhoven (De Jonge 
Renner) schreef het eind- en jon-
gerenklassement op zijn naam. 
Bij de vrouwen wonnen Mareille 
Meijering, Susanne Meistrok 
(jongerentrui) en De Kannibaal 
de eindklassementen.

Sjors Dekker wint  tijdens West-Friese 
tweedaagse in Enkhuizen
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PASSEN U EN UW TESTAMENT NOG BIJ ELKAAR?

Heeft u jaren geleden een testament gemaakt of helemaal nooit? 
Dan kan het zinvol zijn om na te denken over het maken of wijzigen 
van een testament. Bijvoorbeeld na een scheiding of omdat uw part-
ner is overleden. Bovendien kan zijn dat uw testament nog verwijst 
naar de oude wet of oude fiscale regels. (Let ook op als uw testa-
ment van voor 2013 is).

Ga naar de nieuwe checklist: 
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 tijd
Afhankelijk van uw situatie bevat de checklist tussen de 15-40 vra-
gen. Sommige vragen kunt u snel beantwoorden, over andere wilt u 
misschien wat langer nadenken. Neem hier ook de tijd voor. Het gaat 
om wat u belangrijk vindt. Weet u niet op elke vraag een antwoord? 
Geen probleem. Stel de vraag op ons kantoor en wij geven u uitleg 
of advies over de mogelijkheden in uw persoonlijke situatie.

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 af-
spraak: 19/9 Andijk 9-17 en 
19-21 uur. U kunt bij ons op 
afspraak ook voor kantoor-
tijd, ’s-avonds of op zaterdag 
terecht. 

10 JAAR     10 JAAR      10 JAAR

10 JAAR     10 JAAR      10 JAAR

Silva Visser

Geld als water.

De algemene beschouwin-
gen staan weer voor de 

deur. Dat betekent keuzes 
wat doen we wel en wat 

doen we niet. In ieder geval 
staat het nieuwe zwembad 
op de agenda. Er moet geld 

bij of een baantje minder 
bouwen. Onze mooie plan-
nen vallen in het water...... 
Meer geld bij jeugdzorg. 
Geen discussie lijkt me. 
Dan hebben we nog de 

bibliotheek, de muziekscho-
len en sport. Eigenlijk vind 
ik dit basis behoeften voor 

kinderen. Van lezen word je 
wijzer, van muziek schijnen 
je hersenen beter te ontwik-
kelen en sport is goed tegen 
obesitas en om de energie 

kwijt te raken.
Dus goede bestedingen 
die onze gezondheid ten 
goede komen. Maar voor 
deze punten vinden  we 

geen geld. De bodem is in 
zicht van de geldbuidel. 
Economisch gaat het erg 
goed. Donderdag krijgen 

we allemaal mooie praat van 
onze Koning en er schijnt 

“geld als water” te zijn. Als 
er wat te verdelen is, ga ik 
altijd uit van elkaar ver-
delen. Dus kom maar op 
met de overschotten. Nee 
dus, gemeentes worden 
niet rijker beloond door 

onze regering. Wij moeten 
kiezen tussen boeken lezen 
of muziekles. Ouderen of 
jongeren. Baantje meer of 
minder zwemmen. Ik snap 

dat er landelijk keuzes 
gemaakt moeten worden 
maar minister toch, som-

mige zaken staan heel dicht 
bij ons elke dag. Sommige 
zaken verdienen zich terug 

in betere gezondheid, 
dus minder ziektekosten. 

Gemeentes hebben genoeg 
ingeleverd met een zwaar-
der takenpakket. Minister, 
het is genoeg nu. Leuker 

kunt u het maken. Laat die 
andere slogan maar bij de 

belastingdienst. 

Silva Visser 
ChristenUnie 

Denk aan ons, 
wij denken aan u

Bluesformatie Flavium bestaat 50 
jaar en brengt daarmee haar 16e 
album uit.In 1969 werd Flavium 
in Apeldoorn opgericht door gi-
tarist Anne-Geert Bonder. Sa-
men met (sinds 1973) bassist Eric 
Bagchus, zanger/harpist Bert 
Vrieling, Hammondist/pianist 
Willem Swikker en drummer 
Tim de Wijk vertegenwoordigen 
ze nog steeds de Nederblues in 
binnen- en buitenland. 
De Nederlandse Popencyclope-
die noemt ze niet voor niets “De 
meest consistente bluesband van 
Nederland”. 

Vijftien albums en een 20-tal sin-
gles verderop heeft Flavium in 
januari 2019 alweer haar  meest 
recente cd afgerond. De cd “50 
years of bluespower” werd opge-
nomen in de E-sound Studio’s in 
Weesp en bevat, naast volledig 
nieuwe versies van   oorspronke-
lijke songs, ook een aantal “opge-
waardeerde” songs van vroegere 
opnamedata. Eén van de hoogte-
punten van deze cd is de nieuw 
opgenomen track van “Sunny-

land Train” door Hans Driesten, 
de “oer”-vocalist/slide-gitarist en 
pianist van  Flavium.

Op de avond van 8 maart 2019 
presenteerde Flavium  haar 
nieuwe cd tijdens een Jubileum 
Show in de Gigant in Apeldoorn. 
Het is zeker een fantastische 
avond geworden. De in 2015 
door Johan Derksen in de Dutch 
Blues Hall of Fame geplaatste 
band, trapte op 8 maart eveneens 
de start van hun intensieve 50 
YEAR ANNIVERSARY TOUR 
af, die tot eind 2019 zal duren. En 
zaterdag 28 september dus bij 
Club Jazz&Pop in Cultura An-
dijk.

Ooit speelden ze als support voor 
o.a. John Lee Hooker en BB King; 
tegenwoordig kunnen ze hun 
sfeervolle live-reputatie als 
hoofdact makkelijk waar maken. 
Dus kom op tijd.
Let op! Nieuw seizoen, nieuwe 
aanvangstijd namelijk 21.00uur. 
Deur open 20.00 uur. Entree € 10 
en donateurs betalen € 5.

Flavium komt naar Cultura. Foto aangeleverd

Zaterdag 28 september 
Ouderwetse Super Blues van Flavium 

bij Club Jazz&Pop in Cultura

Een foto of afbeelding 
in de Andijker plaatsen?

Wilt u, bij uw persbericht of tekst, uw foto en/of 
afbeelding ook los meesturen (als .jpg bestand) 
en niet alleen in het word document geplakt? 
Hartelijk dank!

‘Waardeer het, repareer het!’ is de 
nieuwe campagne van de Sire. 
Dat weten we in Wervershoof al-
lang. In september bestaat het 
Repaircafé namelijk al 5 jaar. Er 
zijn in de afgelopen 5 jaar circa 
447 dingen aangeboden in onge-
veer 158 categorieën. Dat zijn 
89,4 spullen per jaar of ongeveer 
10,5 per maand. Sommige cate-
gorieën lijken wel veel op elkaar, 
hoor, wat naam betreft dan. Bij-
voorbeeld, met een koffiezetap-
paraat zet je koffie, maar dat kun-
nen de gewone apparaten zijn, de 
Senseo’s of de bonenmachines, 
enz. 

Deze maand hangen er in het 
Repaircafé affiches met alle 158 
categorieën en dan kunt u zien 
wat bij ons het meest aangebo-

den wordt. Bovenaan staan de 
stofzuigers! Voor €0,50, mag u 
komen raden hoeveel er dat zijn 
geweest in die 5 jaren. Bij meer-
dere goede antwoorden doen we 
een verloting. De hoofdprijs is 
een soldeerbout en de tweede en 
derde prijs zijn een Tony choco-
lonely (100% slaafvrij en fair-tra-
de) tablet. Van de opbrengst ko-
pen we dan gereedschap.

De Repaircafés zijn woensdag 25 
september vanaf half 10, zaterdag 
28 september vanaf 10 uur en ze 
duren 2 uur. Als u niet direct ge-
holpen kan worden, kunt u een 
krantje lezen, gezellig een praatje 
maken of een kopje koffie/thee 
voor 1 euro kopen. Vanwege het 
jubileum zit daar vast wat lekkers 
bij. Tot ziens in de Schoof.

5 jaar Repaircafé in de Schoof, prijsvraag. 
‘Waardeer het, repareer het! ‘ is de nieuwe campagne van de Sire. Dat weten 
we in Wervershoof allang. In september bestaat het Repaircafé namelijk al 5 
jaar.  Er zijn in de afgelopen 5 jaar circa 447 dingen aangeboden in ongeveer 
158 categorieën. Dat zijn 89,4 spullen per jaar of ongeveer 10,5  per maand. 
Sommige categorieën lijken wel veel op elkaar, hoor, wat naam betreft dan. 
Bijvoorbeeld,  met een koffiezetapparaat zet je koffie, maar dat kunnen de 
gewone apparaten zijn, de Senseo’s of de bonenmachines, enz. Deze maand 
hangen er in het Repaircafé affiches met alle 158 categorieën en dan kunt u 
zien wat bij ons het meest aangeboden wordt. Bovenaan staan de stofzuigers ! 
Voor €0,50, mag u komen raden hoeveel er dat zijn geweest in die 5 jaren.  Bij 
meerdere goede antwoorden doen we een verloting. De hoofdprijs is een 
soldeerbout en de tweede en derde prijs zijn een Tony chocolonely (100% 
slaafvrij en fair-trade) tablet. Van de opbrengst kopen we dan gereedschap. 

De Repaircafés zijn woensdag 25 september vanaf half 10, zaterdag 28 
september vanaf 10 uur en ze duren 2 uur. Als u niet direct geholpen kan 
worden, kunt u een krantje lezen, gezellig een praatje maken of een kopje 
koffie/thee voor 1 euro kopen. Vanwege het jubileum zit daar vast wat lekkers 
bij. Tot ziens in de Schoof.

 

Foto aangeleverd

5 jaar Repaircafé in de 
Schoof, prijsvraag!
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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

Op donderdag 12 september jongst-
leden kwam Erik Basjes niets ver-
moedend naar zijn werk. Zijn vrouw 
en kinderen hadden net als op andere 
dagen hun spullen gepakt, gedag ge-
zegd en waren vertrokken naar hun 
eigen bezigheden. 
“Dat dacht ik ja,” vertelt Erik. “Maar 
niets bleek minder waar. Op het werk 
aan gekomen zag ik opvallend veel 

mensen en een enorm spandoek. 
Tussen al die collega’s stond ook mijn 
gezin.”

‘Erik 40 jaar hier, werkt met veel plezier, 
komt iedere dag met een lach’ stond er 
te lezen. “Dat is wél hoe het is,” lacht 
Erik. “Ik geniet van mijn werk en heb er 
echt plezier in. Al 40 jaar bij hetzelfde 
bedrijf.”

Als 17 jarige gestart
Erik kwam bij het bedrijf in dienst als 
jonge tiener van slechts 17 jaar. Hij 
werd aangenomen door Sietse Harders, 
die toen nog de directeur van het be-
drijf was. Toen het bedrijf in 2001 over 
werd genomen door zijn zoons Erwin 
en René Harders is Erik gebleven. “Ik 
had het hier al die jaren erg naar mijn 
zin gehad en de samenwerking met alle 
drie de mannen van Harders is goed. 
Mijn werk is weliswaar in al die tijd 
flink verandert, maar nog steeds erg 
leuk. Dus waarom zou ik weggaan?” al-
dus Erik. “Als je mij vraagt waarom Erik 
hier al zo lang werkt kan ik dat samen-
vatten in twee woorden, ” zegt René. 
“Inzet en betrokkenheid!” De blik van 
de twee mannen kruist elkaar even, die 
blik zegt genoeg.

Passie voor trekkers 
Erik kwam bij het bedrijf werken, niet 
zozeer vanwege de bloemen. “In die tijd 
had Oriëntal nog irissen, tulpen en le-
lies en was er veel werk op het land dat 
met de trekker gedaan werd. Daar lag 
mijn passie, bij die trekkers.”

Het bedrijf nu
René vertelt: “In de maanden oktober, 
november en december zijn we druk 
met de verwerking. Vanaf januari zijn 
we bezig met het plantgoed. Vanaf 
maart beginnen we dan met planten. In 
de zomer doen we het onderhoud aan 
de machines en het wagenpark, vaste 
klus voor Erik. Verder is dat de tijd voor 
selectie en het nalopen van de percelen. 

Erik veertig jaar in dienst bij Oriëntal Andijk B.V.

V.l.n.r. Erwin Harders, Erik Basjes, René Harders en Sietse Harders voor het 
bedrijf Oriëntal waar het voor Erik allemaal begon 40 jaar terug.  

Tekst en foto’s: OdB/De Andijker

Erik werd onthaald door vele collega’s en zijn gezin 
én een enorm spandoek. 

Mijn broer Erwin doet de buitendienst en zit dus 
veel langs de weg en op locatie, ikzelf regel alles wat 
te maken heeft met in- en verkoop en de klantcon-
tacten.” Het bedrijf heeft de irissen en tulpen van de 
hand gedaan en zich volledig gespecialiseerd in le-
lies. “Verspreid over ruim 100 hectare land in onder 
andere de provincies Drente, Friesland en Overijs-
sel hebben wij 30 verschillende soorten lelies uit het 
luxere assortiment. Veel van onze producten gaan 
naar het buitenland.” U vindt Leliekwekerij Oriëntal 
Andijk B.V. vindt u aan de Schoolweg 3a, 1619 AL, 
Andijk. 
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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...

... vanavond vanaf 18.45 uur 

de strijd om de Cor-Jan Gut-

ter bokaal wordt gehouden bij 

Sporting Andijk?

... KNA zaterdag 12 oktober 

een crazy bingo organiseert in 

het Dorpshuis om 19:30 uur?

... de landgeiten van de 

Hoekweg een nieuw plekje 

zoeken, voor niks in overleg 

twee prachtige dieren?

... alle vrouwen spontaan 

Cultura binnen kunnen lopen 

op de derde woensdagavond 

van de maand?

... biljartvereniging de 

Carambole op 12 en 13 

oktober het Nederlands 

kampioenschap driebanden 

extra klasse organiseert?

... o.a Henk Overmars 

mee zal doen?

... tijdens de pauze F. Caudron  

en J.P. de Bruin een demon-

stratie zullen geven?

 

5 oktober klusdag!!! 
5 oktober zoeken wij voor onze klusdag vele handjes die ons werk 
licht kunnen maken. Dus bent u handig met:  

- schilderen  
- schuren 
- timmeren en noem maar op, dan zou het geweldig zijn als u ons 

zou kunnen helpen met de hang en span werkzaamheden die 
anders blijven liggen maar wel moeten gebeuren.  

Mocht u misschien materialen hebben zoals steigers, ladders en 
andere handigheden die wij mogelijk missen deze dag dan houden 
we ons ook aanbevolen. 

Nogmaals vele handen maken licht werk, als afsluiting van deze dag 
gaan we met ze allen een lekkere maaltijd eten die ikzelf uiteraard 
voor u zal bereiden. 

Dus heeft u er al zin in dan kunt zich via info@dorpshuiscentrum.nl 
opgeven. Of gewoon even bellen of binnenlopen kan natuurlijk ook 
we beginnen om 9:00 uur. 

Tot spoedig, 

Henny van Bragt 
Dorpshuis centrum 
Sportlaan 1, Andijk 
0228-591289 bgg 0612581255 

Op zondagmiddag 6 oktober is 
columnist, schrijver en presenta-
tor Özcan Akyol (Deventer 1984) 
onze gast in het schrijverscafé.

Hij volgde de MAVO en studeer-
de later journalistiek en Neder-
lands. Met de laatste studie is hij 
echter direct gestopt toen hij 
twee contracten bij zijn huidige 
uitgeverij kreeg. Naast zijn lite-
raire werk is hij vaste columnist 
voor het AD, de Stentor, Tubantia 
m De Gelderlander de Varagids 
en nog veel meer. Daarnaast pu-
bliceert hij van tijd tot tijd in  lite-
rairvoetbalblad Hard Gras.

Eind oktober 2012 verscheen zijn 
debuut EUS. Het boek is een se-
mi-autobiografische schelmen-
roman en zorgde onder andere 
na een optreden bij DWDD voor 
veel beroering. De reacties op het 
boek waren wisselend. Een aantal 
mensen had moeite met het gro-
ve taalgebruik en vond het ver-
haal niet gelaagd. Een andere 
groep noemde het een tragiko-

misch en schokkend relaas van 
iemand die volledig  ontheemd 
door het leven moest. Ondertus-
sen zijn er meer dan 30.000 
exemplaren verkocht.
In 2014 verscheen het boekje; Hé, 
scheids jij hebt thuis zeker nikst 
te vertellen. Een verzameling 
platgetrapte grappen, humoristi-
sche dialogen en volstrekt onlogi-
sche taaltwisten op en rond het 
voetbalveld.
Zijn tweede roman Turis werd 
een bestseller en betekende zijn 
definitieve doorbraak. Inmiddels 
maakt hij ook televisieprogram-
ma’s zoals de documentaire “De 
neven van Eus” over Turkije.

Kortom genoeg ingrediënten om 
een plaats te reserveren voor 
zondagmiddag 6 oktober om 
15.00 uur in Cultura Andijk. Toe-
gang € 10.00 (inclusief kopje kof-
fie/thee).

U kunt zich opgeven op het vol-
gende mailadres:
culturaplus2.0@gmail.com

Özcan Akyol. Foto aangeleverd

Özcan Akyol in het 
schrijverscafé bij Cultura Plus

Ruim 60.000 vrijwilligers col-
lecteren van 15 tot en met 21 
september in heel Nederland 
tijdens de collecteweek van de 
Nierstichting. Ook in Andijk 
gaan veel enthousiaste collec-
tanten op pad. Alle bijdragen 
helpen om het welzijn van nier-
patiënten te verbeteren. En dat 
is hard nodig, want leven met 

een nierziekte beperkt je 
enorm.  Daarom gaat de  Nier-
stichting door totdat elke nier-
patiënt de vrijheid heeft om 
gewoon te kunnen leven. 

Collectanten essentieel 
“De Nierstichting krijgt geen 
structurele financiële steun van 
de overheid en is afhankelijk van 
giften en donaties. De inkomsten 
uit de collecteweek zijn dan ook 
erg essentieel voor het werk van 
de Nierstichting”, benadrukt An-
nemarie Nierop, Nierstichting 
collectecoördinator  in Andijk.

“Iedere bijdrage aan de collecte 
helpt om nierpatiënten hun leven 
terug te geven. Wij zijn ieder jaar 
ontzettend blij met de inzet van 
onze collectanten en de steun van 
donateurs.” Help ook mee. Geef 
aan de collectant of doneer direct 
via www.nierstichting.nl. 

In cijfers 
-  6.500 mensen moeten dialyse-
 ren om in leven te blijven. 
 Jaarlijks overlijdt 1 op de 6. 
-  50.000 mensen hebben 
 momenteel ernstige nierschade 
 en krijgen mogelijk te maken 
 met dialyse of transplantatie. 
 Zij hebben een hoog risico op 
 hart- en vaatziekten. 
-  16.000 mensen hebben nierfa-
 len, waarvoor ze een nierfunc
 tievervangende behandeling 
 (hebben) ontvangen: dialyse of 
 transplantatie.  
- In 2018 besteedde de Nier-
 stichting 15,4 miljoen aan een 
 beter leven van nierpatiënten  
 en de preventie van nierziekten. 

Geef aan de collectant in Andijk 
tijdens de nierstichting collecte

Open Monumentendag op zaterdag 14 september. Collage: Koos Dol/De Andijker

5 oktober klusdag!!!
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• 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
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
• Nederlands kampioenschap driebanden extra klasse in Sarto. 

Aanvang 11 uur, met demonstratie F. Caudron en J.P. de Bruin
• Toneelvereniging K.N.A.  organiseert “Crazy Bingo”. 

Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Dorpshuis Centrum
Zondag 13 oktober
• Nederlands kampioenschap driebanden extra klasse in Sarto. 

Aanvang 12 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
• Vrouwen van Nu Andijk-West, ????? door onze leden?????, 20.00 

uur, Cultura
Vrijdag 22 november 
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met de Retrozangers 

en het Accordeonkwartet uit Schagen. Dorpshuis 14.30 uur.
Zaterdag 23 november
• “Mell Vintage & Future” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 27 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 29 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 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

De naam Frank Hoebe is in Spierdijk en omstre-
ken al jaren een muzikaal begrip, niet in de laat-
ste plaats door zijn composities voor Kerst 
“Kind of Koning” en voor Pasen “Golgotha, het 
einde….?” Muzikale voorstellingen, waarmee 
Hoebe Muziekprojecten al jaren de verhalen ver-
telt van de geboorte en van het overlijden van 
Jezus. Aan deze voorstellingen heeft Frank een 
nieuwe parel toegevoegd: “Rockin’Bach”.

Deze muzikale voorstelling bestaat uit door Bach 
gecomponeerde stukken, die worden gezongen 
door het projectkoor van Hoebe Muziekprojecten 
en solist Enrico Kors. Dit alles wordt begeleid door 
een negenkoppig orkest. 

Deze muziekstukken worden afgewisseld met van 
driestemmig gezongen vertellingen, de zogenaam-
de recitatieven, waarin het leven van Bach wordt 
verteld. De teksten hiervoor zijn geschreven door 
Mariken Elsen uit Leiden en op muziek gezet door 
Frank Hoebe.

Arrangeur Frank
Alle stukken zijn natuurlijk door Frank Hoebe gear-
rangeerd, waarbij hij zich heeft laten inspireren 
door de muziek van Rick van der Linden (Eksepti-
on) en de Britse rockband Jethro Tull.  De combina-
tie van rockinvloeden en de klassieke muziek van 
Bach is heel bijzonder. Solist Enrico Kors heeft ook 
een stem die daar uitstekend bij past. Muziekver-
eniging Excelsior uit Andijk brengt onder leiding 
van Nick Hoogland zowel voor als na de pauze een 
aantal bewerkingen van Bach ten gehore.

Voorstellingen
Na drie succesvolle voorstellingen in 2017 wordt op 
28 september 2019 opnieuw een optreden gehou-
den in de “Maria Middelares van alle Genaden” kerk 
in Andijk. Deze happening begint om 20.00 uur, 
maar iedereen is vanaf 19.30 uur welkom in het 
kerkgebouw. Kaarten reserveren kan via hoebere-
serveringen@gmail.com of bel 0229-563430 (Sonja 
Hoebe). De kaarten kosten € 12,50. Op de avond 
zelf zijn ook kaarten voor € 15,00 verkrijgbaar.

Hoebe Muziekprojecten 
presenteert Rockin’Bach

 
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

Gevonden 
op de brug op de Horn:

Bril van 
Eyelove.

Montuur zwart/bruin. 
Glazen met goudkleurige 

omranding. 

Info 0228 592487.

Muzikale vertellingen over het leven van J.S. Bach. Foto’s aangeleverd

De zomer is voorbij, dus begint 
het verenigingsleven weer. Zo 
ook de Vrouwen van Nu We be-
gonnen onze avond op 10 sep-
tember met een minuut stilte 
voor een van onze leden, die af-
gelopen zomer is overleden.

Onder leiding van Trudi Vroling 
en haar man Alex hadden we een 
kreatieve avond. We moesten 
flink aan de slag om van een stro-
krans een mooie herfstkrans te 
maken. Daarvoor waren er krat-
ten vol materialen aanwezig, zo-

als varenblad, laurierblad, hor-
tensia, lavendel, lampionnetjes, 
dennenappels, kleine appeltjes en 
meer. Na ongeveer 1 1/2 uur wer-
ken, waarbij zelfs het tweede 
kopje koffie of thee tijdens het 
werken werd gedronken, hadden 

we allemaal een fraai resultaat.
Aan het eind van de avond wer-
den de jarigen van de zomer-
maanden en september verrast 
met een kleinigheidje.
De lijsten  van workshops en ui-
tjes worden voortaan per mail 
verzonden, zodat u vantevoren in 
uw agenda kunt kijken of de da-
tums voegen. Aanmelden kan 

dan per mail of inschrijven op de 
lijsten, die tijdens de avond in de 
garderobe liggen.

Wilt u ook eens een avond met 
een gezellige groep vrouwen 
meemaken, kom vrijblijvend een 
avond langs in het Dorpshuis 
centrum. Elke 2e dinsdag van de 
maand.  GDD

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost
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Ontdek onze 
verhalen + vacatures 
peopleofpopvriend.com  

Wij zoeken een collega die er voor 
zorgt dat ons zaadverwerkingsproces 
foutloos en snel verloopt. Weet jij 
net zoals Sjaak van aanpakken?  
Neem dan contact met ons op!

Wij zoeken mensen.
Mensen zoals Sjaak.
Operator
Fulltime (38 uur)

BACH

28 SEPTEMBER 
ANDIJK

 Maria Middelares van Genaden kerk, Andijk 
Tijd: 20.00 uur

2 NOVEMbER 
Hoogwoud

 Hervormde Kerk Hoogwoud 
Tijd: 20.30 uur

 3 NOVEMBER 
BERKHOUT

Nederlandse Hervormde Kerk, Berkhout
Tijd:  20.00

ROCKIN’
in samenwerking met:

muziekvereniging 
Excelsior

accordeonvereniging 
Con Zelo

muziekvereniging Erato
solist Enrico kors

Reserveren kan via hoebereserveringen@gmail.com of 
0229-563430 (Sonja Hoebe). 
€ 12,50 per kaart /€ 15,00 aan de zaal

”Discozwemmen, diplomazwem-
men, trotse geslaagden, lekker 

weer, topvrijwilligers, super DJ’s, 
30 teams, alle snoepjes verkocht, 

fraai verkleed, snelle handbal 
dames pakken de eerste prijs! 

Alle toezichthouders, vrijwilligers, 
zwemdocenten, sponsoren, dorps-

veilingen, buren en vooral alle 
kinderen en volwassenen die kwa-
men zwemmen; bedankt voor een 
mooi seizoen!” Foto’s aangeleverd.

Zwembad de Weid

Zondag 22 september: Informatiebijeenkomst 
Dorcas Ministries Hongarije

Abel Kiss. Foto aangeleverd

‘Met elkaar dragen wij bij aan ver-
anderde levens in Hongarije’.

Daar waar volwassenen en kinde-
ren leven in armoede, onderdruk-
king of gevangenschap, willen wij 
hoop, liefde en ontspanning bren-
gen. Stichting Antwoord werkt 
hierin samen met de zelfstandige 
stichting Dorcas Hongarije. Zij or-
ganiseren vakantiekampen voor 
kwetsbare kinderen uit Hongarije, 
Oekraïne en Roemenië, zien om 
naar arme ouderen en werken in 
de jongensgevangenis in Debre-
cen.

Spreker Abel Kiss, 
directeur Dorcas Hongarije.

Gereformeerde kerk Andijk aan-
vang 11.30 uur in de Torenzaal. 

Wij zien uit naar uw komst!
Ineke Ruiter 06-20 47 03 78
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