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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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De parochies van de regio West-
friesland Zuid-Oost krijgen een 
nieuwe kapelaan. Zijn naam is 
Peter Piets en hij start 1 oktober 
met zijn werk. Diaken Jules Post 
stelt zijn nieuwe collega aan u 
voor.

Ik kom niet uit een 
religieus nest
“Waar kom je vandaan en wie 
zijn je vader en je moeder?”
“Ik ben geboren op 17 september 
1967 in Oostzaan. Ik kom niet uit 
een religieus nest.

Mijn vader is overleden toen ik 
twee jaar was. Ik heb hem niet 
bewust meegemaakt.
Mijn moeder bleef achter met 
vier jonge kinderen. Het was bij 
ons thuis bepaald geen vetpot. Ik 
heb daardoor wel geleerd om op 
een goede manier met geld om te 
gaan en om kleine dingen te 
waarderen. Mijn moeder is over-
leden toen ik 12 jaar was. Ik werd 
dus op jonge leeftijd al gecon-
fronteerd met vragen over leven 
en dood en andere levensbe-
schouwelijke vragen.”

Ik werd aangeraakt door 
het onzichtbare
“Hoe ben je met geloof in aanra-
king gekomen?”
“Toen ik in de zesde klas zat gin-
gen we op schoolreisje naar 
Maastricht. We liepen langs de 
Sint Servaaskerk. De deuren van 
de kerk stonden open want er 
zou een huwelijksviering gaan 
beginnen. Ik ben toen van de klas 
afgedwaald en achter het bruids-
paar aan de kerk in gelopen. Wat 
ik toen ervoer zal ik nooit verge-
ten. Ik kan het niet goed onder 
woorden brengen, zo mooi. Ik 
maakte deel uit van een groter 
geheel. Ik werd aangeraakt door 
het onzichtbare. Ik mocht er 
zijn!”

De Rooms-katholieke kerk
sprak mij het meeste aan
“Je bent uiteindelijk Rooms-ka-
tholiek geworden, hoe is dat ge-
gaan?”
In mijn vriendenkring zaten 
mensen met een verschillende 
achtergrond. Van ‘niets’ tot zwaar 
gereformeerd en alles wat er tus-
senin zit. Daardoor ben ik met 
allerlei vormen van religie in aan-
raking gekomen. De Rooms-ka-
tholieke kerk sprak mij het 
meeste aan. Daar kon je kaarsjes 
branden voor je dierbare overle-
denen en dat was bij de andere 
religies niet. Uiteindelijk heeft de 
pastor van Zaandam me gedoopt 
en bisschop Punt mij gevormd. 
Mijn vrienden en familie reageer-

den gelukkig positief. Men vond 
mij niet gelijk gek omdat ik ge-
loofde!

Ik wilde wel verder met God en 
de mensen
“Uiteindelijk heb je gekozen voor 
het priesterschap, dat is een grote 
stap.”
“Na mijn VWO-examen ben ik 
theologie gaan studeren aan de 
universiteit van Amsterdam.
Theologie had daar echter alleen 
met wetenschap te maken en 
niets met persoonlijk geloof. 
Ik wilde God niet alleen verstan-
delijk leren kennen, ik wilde Hem 
ook ervaren! Na twee jaar ben ik 
daarom gestopt.

Later heb ik vijf en een half jaar 
bij de Franciscanen gewoond. Ik 
wilde wel verder met God en de 
mensen maar uiteindelijk lagen 
mijn idealen toch buiten de orde.
Ik ben toen een baan gaan zoeken 
en gaan werken maar na een paar 
jaar begon het toch weer te krie-
belen. Toen heb ik me aangemeld 
bij het seminarie in Vogelenzang. 
Uiteindelijk ben ik in 2012 tot 
priester gewijd.”

Het Westfriese karakter
spreekt me wel aan.
En hoe ging het verder?
Mijn eerste standplaats als pries-
ter was Volendam. De Volen-
dammers en ik hadden duidelijk 
een klik. Als ik op mijn fiets langs 
de basisscholen reed riepen alle 

kinderen enthousiast ‘hé kape-
laan!’ Dat gaf een enorme hoop 
energie. Ik houd meer van een 
dorp dan van de grote stad.  Mis-
schien dat ik me er daarom zo 
goed voelde.
Na vijf jaar werd ik overgeplaatst 
naar Wervershoof. Dat is ook 
meer platteland dan grote stad. 
Mensen groeten je er op straat. 
Het Westfriese karakter spreekt 
me wel aan.
Men is open, eerlijk en met het 
hart op de tong. Zo ben ik zelf 
ook.

Ik begin er steeds meer zin in 
te krijgen 
“Wat denk je voor de mensen in je 
nieuwe parochies te kunnen bete-
kenen?”
“Ik hoop dat de parochianen mij 
zullen ervaren als een laagdrem-
pelige enthousiaste kapelaan, die 
je gerust kunt uitnodigen voor 
een bak koffie.  En het gesprek 
hoeft niet alleen over het geloof 
hoeft te gaan. Inmiddels begin ik 
er steeds meer zin in te krijgen. 
Het team spreekt me aan en ik zal 
er met hart en ziel aan meewer-
ken om de parochies levendig te 
houden. Ik hoop dat de parochia-
nen na paar jaar zullen zeggen: 
We boffen met die Piets!”

Nieuwe kapelaan op komst

Kapelaan Peter Piets voor de ingang van de Werenfriduskerk in 
Wervershoof. Het Westfriese karakter spreekt me wel aan.  

Foto: Hoekstra Grootebroek. 

Zaterdag 28 september, 21.00 uur

FLAVIUM
 bij Club Jazz&Pop in Cultura Andijk. 
(Super Blues). www.clubjazzenpop.nl

Het is weer september, het wordt 
wat kouder buiten en de regenjas 
mag zo nu en dan weer aange-
trokken worden. Tijd om weer 
lekker binnen te tennissen! 

Je hoeft geen lid te zijn
Speciaal voor de 50-plussers or-
ganiseren wij elke donderdag 
(van eind september t/m maart) 
van 12.00 tot 17.00 uur een Ten-
nis Instuif. Geen enkele verplich-
ting, je komt gewoon wanneer je 
wilt. Bovendien hoef je geen lid te 
zijn van een tennisvereniging. Je 
speelt tegen en met steeds wisse-
lende tegenstanders waarmee 

zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met de eigen speel-
sterkte.

Hele middag tennis plezier
De Tennis Instuif gaat aanko-
mende donderdag, 26 september, 
van start. Kom jij ook om 11.00 
uur naar De Dars? Er staat gratis 
koffie en thee voor jullie klaar. Je 
betaalt € 7,- voor de hele middag 
tennis plezier. Doe ook gezellig 
mee! 

Europasingel 114, Wervershoof   
Telefoonnummer: 0228 583 500
www.dedars.nl.

Vanaf donderdag 26 september: 50+ Tennis 
Instuif bij Sport- en Wellnesscenter De Dars!

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 tekstdocument geplakt? Hartelijk dank!
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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
Woensdag 25 september 20.00 
uur: In de Kapel  wordt de film: 
”Still Alice” over de ziekte Alzhei-
mer gedraaid. Gratis entrée. Ie-
dereen welkom.

Zaterdag 28 september: is er 
geen weekendviering.
Dan is er in de kerk een muzikale 
voorstelling, die bestaat uit door 
Bach gecomponeerde stukken en 
die worden gezongen door het 
projectkoor van Frank Hoebe en 
solist Enrico Kors. Muziekvereni-
ging Excelsior brengt ook een 
aantal bewerkingen ten gehore. 
Aanvang 20.00 uur.
Zie verder informatie in Kontakt.

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, 29 september
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. A.A. van Kampen te Wieringerwaard

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 Ton Heijboer uit Hoorn
 Organist: Wim Broer

Woensdag 2 oktober
10.00-12.00 uur  gesprek en ontmoetingsochtend voor ouderen

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jaap Hollander 

R.K. Kerk, zaterdag 28 september
Bangert 6, Andijk
20.00 uur Muzikale voorstelling

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Jan Groot

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

Langs deze weg wil ik u hartelijk bedanken  
voor uw blijken van medeleven in welke vorm dan ook,  

na het overlijden van mijn lieve man

Gerrit Prins
Het is voor mij een grote steun geweest en  

een blijvende dankbare herinnering in een moeilijke tijd.

T. Prins-Verbruggen

Andijk, september 2019

Iedere woensdagochtend is er 
tussen 10.00 en 12.00 uur al in-
loop. Vanaf nu gaan we dat an-
ders invullen: op de eerste 
woensdagochtend van de maand 
tussen 10.00 en 12.00 uur willen 
we gesprek en ontmoetingsoch-
tenden voor ouderen organise-
ren. De overige woensdagen is er 
‘gewoon’ inloop. Het begrip ‘ou-
deren’ mag u ruim nemen. Voelt 
u zich vooral uitgenodigd en 

welkom om mee te doen. Avon-
den worden voor sommige oude-
ren lastiger om bij te wonen. 
Toch kan er behoefte zijn aan 
‘zomaar’ een gesprek. Kom eens 
gezellig om een kopje koffie te 
drinken of een gesprek te voeren. 
Wees welkom in De Kapel, Mid-
denweg 48. Ik hoop velen van u te 
ontmoeten.
Gert Scholten, 
voorganger in De Kapel

Ontmoeting en gesprek in De Kapel 
op woensdag 2 oktober

Wij zijn verhuisd van Kleingouw 165 
naar Industrieweg 32, 1619 BZ, Andijk.

    John en Aafke Bankert

HOERA
Papa en mama zijn 
12½ jaar getrouwd

Jelte en Fleur Pasterkamp

Hornpad 8, 1619 BP Andijk

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 nieu-
we cd tijdens een Jubileum Show 
in de Gigant in Apeldoorn. Het is 
zeker een fantastische avond ge-
worden. 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 ANNI-
VERSARY TOUR af, die tot eind 
2019 zal duren. En zaterdag 28 
september dus bij Club Jazz&Pop 
in Cultura Andijk.

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 21.00 uur. 
Deur open 20.00 uur. Entree € 10 
en donateurs betalen € 5.

Zaterdag 28 september 
Flavium bij Club Jazz&Pop in CulturaDe Andijker publiceert regel-

matig de belevenissen van oud 
Andijker Jan Pijker. 

Bloedneus.

Om acht uur ’s morgens liep Jan 
Krul naar de veldersboet, stak 
het oliestel aan, vulde de ketel 
met koud water, strooide er 
theebladen in en liet het geheel 
een uur opwarmen. Als we om 
negen uur voor de eerste keer 
gingen konkelen, was de thee 
bruin en dronken we dat bij ons 
brood. Dat de theekopjes van 
binnen bruin waren, namen we 
op de koop toe. “Hij is voor zijn 
bruine “, grapten de mannen. 
Om twaalf uur had de thee een 
uur of vier staan opwarmen en 
leek het meer op koffie en ik 
vond het als zestien jarige ei-
genlijk niet meer om te drinken. 
Dus besloot ik om een kruikje 
melk mee te nemen om dat de 
rest van de dag bij mijn brood te 
drinken. Daar werden natuur-
lijk de nodige grappen over ge-
maakt, maar ik was in ieder ge-
val van dat vervelende gevoel in 

mijn maag af. En al gauw vond 
iedereen het normaal als ik mijn 
blauwe kruikje tevoorschijn 
haalde.
Wat ik wel vervelend vond, was 
dat ik zo af en toe een bloed-
neus kreeg. Volgens de mannen 
om me heen kwam dat van het 
de hele dag voorover zitten. Als 
ik daar aan gewend was zou het 
wel beter gaan. En we zaten wat 
voorover in die tijd, want alles 
wat in de grond zat, moest uit-
eindelijk wel opgeraapt worden. 
Maar die bloedneuzen bleven 
komen en een grappenmaker 
vond dat ik maar twee kluiten in 
mijn neusgaten  moest stoppen, 
maar ja, aan die raad had ik niet 
veel. En zo kroop ik met twee 
proppen watten over het land. 
Tot ik op een morgen naast een 
oude man kwam te zitten, die 
vroeg: “Drink jij melk? “ En toen 
ik bevestigend antwoordde 
raadde hij me aan om voortaan 
karnemelk te gaan drinken. En 
geloof het of niet, nadat ik zijn 
raad had opgevolgd, heb ik 
nooit meer een bloedneus ge-
had……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Piet  Ligthart

Lachgas

Afgelopen donderdag 19 
september hield de raad van 

Medemblik zijn eerste vergade-
ring na het zomerreces. Op de 
agenda stonden 4 raadsvoor-

stellen en 5 moties vreemd aan de 
orde van de dag.

Een van de moties had als 
onderwerp: lachgas verbod 
en werd ingediend door het 

CDA ondersteund door VVD, 
Gemeente Belangen, PW2010, 

PvdA, BAMM en CU.
De motie constateerde dat het 
gebruik van lachgas, als genot-
middel, de laatste jaren flink is 

gestegen.
Hoewel lachgas sinds febru-
ari 2016 niet meer onder de 

geneesmiddelenwet valt, maar 
onder de Warenwet, is het 

gebruik van dit gas niet zonder 
risico’s. Dat die risico’s er zijn 
wordt ook onderschreven door 

o.a. het Trimbosinstituut, de 
GGD en de Jellinekkliniek.
Naast gezondheidsrisico’s 

krijgen wij ook steeds meer 
klachten binnen van overlast 
in de buurt van plekken waar 
lachgas wordt verhandeld en 

gebruikt en van de rotzooi die 
in de openbare ruimte achter-

blijft.
Voldoende argumenten voor de 
indieners om het college te ver-
zoeken alle mogelijkheden na 
te gaan hoe, waar en wanneer 
het gebruik van en de handel 
in lachgas te ontmoedigen/te 

verbieden.
Dan volgt er een debat, waarin 

de tegenstanders van deze 
motie aangeven dat alle risico’s 

van lachgas nog niet (hele-
maal) bekend zijn, het aantal 
gebruikers wel meevalt en dat 
verbieden juist uitnodigt tot 

gebruik.
Voor wat betreft de risico’s en 
het aantal gebruikers kunnen 
we wachten tot het probleem 
zo groot is dat het niet meer 

beheersbaar is -zie hiervoor het 
voorbeeld van  ons drugsbeleid 

-  maar dan is het te laat.
Verbieden heeft naar mijn 
mening wel zin. Natuurlijk 
is dingen doen wat niet mag 

spannend, maar houd dat ook 
spannend; stelen is verboden, 

te hard rijden ook, net als 
mishandeling en zo zijn er nog 
legio voorbeelden van verkeerd 
handelen, waarop gehandhaafd 

wordt. Bannen we daarmee 
het kwaad uit? Was het maar 
zo. Maar het is het waard op 
te treden om risico’s en over-

last te beperken. Om niet over 
een aantal jaren te hoeven 

zeggen:”Hadden we maar eer-
der ingegrepen.” 

Piet Ligthart

HUWELIJKSE VOORWAARDEN OPHEFFEN?

Er zijn veel ondernemers die op huwelijkse voorwaarden zijn ge-
huwd. Een van de belangrijkste redenen is om het vermogen van de 
ondernemer te beschermen tegen de gevolgen van een echtschei-
ding.

Nooit meer wat gedaan met de huwelijksvoorwaarden?
Vaak zijn die huwelijkse voorwaarden ooit eens gemaakt, zijn die 
vervolgens in een kast beland en is er verder nooit meer naar geke-
ken. Dit kan heel nadelig zijn, wanneer het huwelijk eindigt door 
overlijden van de ondernemer. 

Wat is wijsheid?
Neem de huwelijksvoorwaarden mee naar ons kantoor en we zullen 
deze gratis voor u beoordelen. Soms is het fiscaal voordelig om de 
huwelijksvoorwaarden op te heffen.
Wilt u dat niet, dan is het ook mogelijk om via een andere manier 
hetzelfde resultaat te bereiken: aan de huwelijkse voorwaarden 
wordt een bepaling toegevoegd, dat zegt, dat bij overlijden er wordt 
afgerekend alsof de echtgenoten waren gehuwd in de algehele ge-
meenschap van goederen, zoals deze bestond tot 1 januari 2018. 
Zeker in recentere huwelijkse voorwaarden is een dergelijk beding 
vaak wel al opgenomen, maar in de oudere vaak niet. Ook kan het 
zijn, dat een vergelijkbare bepaling weliswaar is opgenomen, maar dat 
de rechtspraak later heeft bepaald, dat dit beding niet het gewenste 
resultaat heeft, omdat de formulering van die bepaling niet juist is.

Het advies dus: laat uw huwelijkse voorwaarden checken bij de 
notaris en bespaar erfbelasting.

Lees voor een voorbeeld berekening onze 
digitale column. Gratis abonnement via: 
www.mantelovertoom.nl – Gratis inloop 8/10 
+ extra zaterdagopenstelling 12/10 op af-
spraak: Benningbroek – Gratis inloop 17/10 + 
iedere zaterdag open Andijk op afspraak.

Van 8 tot en met 14 september 
is er door vrijwilligers van het 
Prinses Beatrix Spierfonds ge-
collecteerd in Andijk Samen 
hebben zij een prachtige op-
brengst van € 1.469,13 opge-
haald voor wetenschappelijk 
onderzoek naar spierziekten. 
“De inzet van onze vrijwilligers 
is onmisbaar. De collectanten 
en donateurs maken mede mo-
gelijk dat het fonds in het ko-
mende jaar meer onderzoek 
naar spierziekten kan financie-
ren”, aldus Joanna van Dronge-
len, hoofd collecte- & vrijwilli-
gersorganisatie Prinses Beatrix 
Spierfonds. 

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, 
maar wilt u toch nog een bijdrage 
overmaken? Doneren kan ook via 
de online collectebus van het 
fonds. Ga naar www.prinses-

beatrixspierfonds.nl/collectebus 
en doneer een bedrag naar keuze 
voor wetenschappelijk onder-
zoek naar spierziekten.
 
Prinses Beatrix Spierfonds
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. 

Vrijwilligers inAndijk halen € 1.469,13 
op voor onderzoek naar spierziekten

Walking Football kan nu ook 
bij Sporting Andijk gespeeld 
worden! Walking Football is 
een variant op het reguliere 
voetbal en is afkomstig uit En-
geland. Bij dit speltype mag er 
alleen (snel) gewandeld worden 
en dus niet gerend. Dit om bles-
sures te voorkomen en ieder-
een de mogelijkheid te bieden 
om mee te doen. Dit fenomeen 
is geschikt voor de ouderen van 
55+, die graag nog met een bal-
letje aan de gang willen.      

We gaan zaterdag 28 september 
2019 om 15.30 uur officieel van 
start, met een woordje van Dick 
Bennis van de KNVB en een de-
monstratietraining van Cees Zei-
lemaker. Cees verzorgt het Wal-
king Football al een tijdje bij de 
sportclub FC Medemblik. Ieder-
een is hierbij van harte welkom!                                                                                                                           

Spelregels
De spelers voetballen zes tegen 
zes zonder keepers. Zij mogen 
geen slidings maken en lichame-
lijk contact is verboden. Hier-
door ligt de nadruk op het posi-
tiespel en is het een de perfecte 
variant voor mensen die lang niet 
gespeeld hebben of pas op latere 
leeftijd zijn begonnen met voet-
bal. Plezier en sociale contacten 
staan voorop!

Sociale aspect
Elke training beginnen we met 
een kop koffie in de kantine om 
even informatie te delen. Daarna 
starten we, onder de bezielende 
leiding van Cees Ruiter, met een 
aantal oefeningen die een ieder 
op z’n eigen intensiteit kan vol-
gen. Afsluitend spelen we een 
partij.

Een belangrijke doelstelling is 
ook om in de toekomst andere 
sociale dingen te gaan organise-
ren, als daar behoefte aan mocht 
zijn. Alles in overleg. 

Kunstgras
De trainingen vinden plaats op 
kunstgras waar de spelers met 
goede sportschoenen met licht 
profiel uitstekend kunnen bewe-
gen en voetballen. Na afloop spe-
len we de 3e helft, onder het genot 
van een drankje bespreken we 
nog even de wereldproblematiek.

Aanmelden
Meedoen?  Dat kan iedere zater-
dag om 15.30 uur op het sport-
complex van Sporting Andijk. 
Alle 55plussers kunnen vrijblij-
vend mee doen. Aanmelden is 
niet direct nodig, mocht je je wel 
aanmelden dan kan dat op zater-
dagmiddag, of stuur een e-mail 
naar blombobby@gmail.com.

Walking football bij Sporting Andijk 

Zaterdag 28 september om 15.30 uur gaan we officieel van start.  
Foto aangeleverd

Dansen is onze passie en we doen 
niets liever dan dit uitdragen aan 
iedereen die daar ook plezier in 
heeft. Wij zijn Tessa Kok en Re-
nee Bliemer, ruim 6 jaar geleden 
gestart met onze eigen dansstu-
dio LiveToDance. Voor alle leef-
tijden, vanaf 2 jaar tot 75 jaar, 
bieden diverse lessen aan. De af-
gelopen jaren hebben we alle les-
sen aangeboden op diverse loca-
ties in stede Broec en Andijk. Een 
half jaar geleden hebben wij een 
fantastische kans aangegrepen 
om onze droom te verwezenlij-
ken. Na een grote verbouwing 
hebben wij aan de Zesstedenweg 
50 te Grootebroek een prachtige 
dansstudio gerealiseerd. Op onze 
website (LINK) staat het volledi-
ge rooster waar u kunt zien dat 
wij vele lessen aanbieden. Van 

klassiek ballet tot hiphop, alge-
mene dansvorming voor de al-
lerkleinste, een total dance wor-
kout voor volwassenen, personal 
training, prive les, modern en 
nog veel meer. Met zo’n divers 
aanbod is iedereen welkom bij 
LiveToDance. 

Op zondag 29 september hebben 
wij de officiële opening. Om 
15.00 uur zal Burgemeester Ro-
nald Wortelboer samen met een 
aantal bijzondere dansers de 
dansstudio openen, waarna een 
spectaculair dans optreden volgt. 
U bent van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in onze 
prachtige studio. Voor meer in-
formatie en vragen kunt u terecht 
bij  info@livetodance.nl  of 06 
2906 5843

Dansen is onze passie
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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.

HBcentrum  Westfriesland  is dé  plaats 
waar hoogbegaafde kinderen en volwas-
senen uit de regio Westfriesland en om-
streken voor hulp, coaching, begelei-
ding, psycho-eduactie en contact met 
ontwikkelingsgelijken terecht kunnen. 
Tevens worden er cursussen, trainingen 
en een opleiding aangeboden voor alle 
betrokkenen. Aan de Zuiderwijzend is 
de nieuwe locatie zo goed als gereed. 
“Tijdens de zomervakantie is er enorm 
veel werk verzet, zodat er bij aanvang 
van het nieuwe schooljaar direct van 
start kon worden gegaan.”

“Wij zijn als hoofdlocatie in Zwaagdijk-
Oost gestart en hebben nu ook vestigingen 
in Alkmaar e.o., de Kop van Noord-Hol-
land en Flevoland. Voor de locatie in 
Zwaagdijk-Oost waren we te groot gewor-
den en daarom zijn we nu naar Hoogkar-
spel verhuisd waar we een locatie van 
400m2 konden betrekken,” vertelt Marie-
ke. “Wij bieden psycho-educatie en maat-
werk met daarbij gepersonaliseerde doe-
len en roosters gedurende (zes uur) HB-
plus op één schooldag. Na schooltijd ko-
men de kinderen voor (twee uur) HBkids. 
Hierbij ligt de nadruk vooral op het con-
tact met ontwikkelingsgelijken terwijl de 
inhoud voor een deel overeenkomt met 
HBplus. Tevens bieden wij voor volwasse-
nen de opleiding HB-professional aan en 
diverse cursussen: o.a HB-coach, HB-do-
cent, HB-ráákt en HB-gezinswerker. Een 
aantal keer per jaar organiseren we een 
HBcafé en een vrijblijvende inloop. Op 
onze uitgebreide website vindt u hierover 
alle informatie: www.hbcentrum.nl”

 

Nieuw Centrum
“Wij zijn erg blij met onze nieuwe locatie. 
Beneden hebben we een ontvangstruimte 
en daarachter bevinden zich verschillende 
ruimtes.” Marieke vertelt verder: “Er zijn 
‘lokalen’ waar met een kleine groep kan 
worden gewerkt. Er zijn tevens fijne speel-
plekken en heerlijke relaxhoekjes. Over de 
ruimtes is goed nagedacht. Ze zijn inge-
richt naar de behoeften van onze cliënten.”

Ook spelen en zelf ontdekken
Boven zijn nog meer plekken gecreëerd. 
Ook als iemand het nodig heeft zich let-

terlijk even van de anderen af te sluiten 
dan is dat mogelijk dankzij individuele 
ruimtes. Ook is er een uitgebreide werk-
plaats waar ze zelf van alles kunnen ont-
dekken en proefjes kunnen doen. Verder 
bevindt zich boven een grote speel en op-
leidingsruimte. “Ontspannen, spelen en 
bewegen zijn hele belangrijke zaken. De 
ruimte boven is daar met o.a. een sport-
vloer, tafeltennistafel, basket, pooltafel, 
voetbaltafel en air hockey helemaal op in-
gericht. Daarnaast hebben we voor HB-
plus afspraken gemaakt met diverse 
zwembaden uit de regio.”

Centrum voor Hoogbegaafdheid
“Wij zijn gespecialiseerd in coaching voor 
hoogbegaafde kinderen en volwassenen. 
Dit vindt individueel plaats of in groepen 
met ontwikkelingsgelijken. Na de online 
inschrijving kunnen wij een plan opstellen 
waarin de behoeften van het kind / gezin / 
individu centraal staan. Wij werken met 
een geavanceerd online portaal waarin o.a. 
de voortgang, aan de hand van opgestelde 
doelen, wordt beschreven. Alle betrokken 
personen en instanties kunnen aan dit 
portaal worden toegevoegd zodat er een 
ultieme vorm van samenwerking ontstaat. 
Deze partijen zijn tevens in de gelegenheid 
om bij ons een cursus volgen zodat deze 
samenwerking extra wordt versterkt.” Niet 
voor niets zeggen wij: “Professionele bege-
leiding voor hoogbegaafden. Op basis van 
onze bestaande diensten, denken wij graag 
in mogelijkheden.” 

Meer informatie
Het Centrum voor Hoogbegaafdheid 
vindt u aan de  Zuiderwijzend 21, 1616 LH  
Hoogkarspel. Uw e-mail kan naar: info@
hbcentrum.nl. Direct aanmelden kan via: 
aanmelden.hbcentrum.nl. 

HBcentrum Westfriesland nu in Hoogkarspel

V.l.n.r. Patricia, Monique, Marieke (hangmat), Noëlle, Marianne en Tatjana , een deel 
van het team werkzaam aan de locatie in Hoogkarspel. Tekst en foto: de Streker/OdB.

Open dag: 
Woensdag 9 oktober. 

10.00 – 12.00 uur
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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 amaryllisbollen-actie van 

het Andijks Gemengd Koor in 

week 42 gaat starten?

... als je van country muziek 

houdt, je het misschien ook 

leuk vindt om erop te dansen.

Je dan terecht kunt op woens-

dagavond om 20.00 uur in 

dorpshuis Sarto te Andijk. Het 

niet uitmaakt hoe oud je bent, 

kom gerust een keer meedoen?

... John en Aafke zijn verhuisd?

… u kermisfoto’s van Andijk 

t/m 10 oktober kunt sturen 

naar info@andijker.nl?

… camping de Gouwe Stek in 

Bovenkarspel voor 2 dagen 

omgetoverd wordt tot een heus 

Halloween wereld?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen 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    

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

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

selhof team ontvangt u graag.

Snel en huppelend, dan weer met 
de poten schuddend, liep een 
kleine wittevogel door het water 
van de Koopmanspolder. Door 
deze bewegingen te maken joeg 
deze kleine zilverreiger de vissen 
en ander waterleven op. Je zou 
denken aan een Grote Zilverrei-
ger maar deze is een stuk kleiner 
met korte nek, heeft zwarte po-
ten en snavel, maar met erge lan-
ge tenen terwijl de snavel van de 
grote geel is. Nadat bekend was 

dat deze gesignaleerd was kwa-
men vogelliefhebbers er op af om 
deze niet veel voorkomende gast 
meteigen ogen te zien voor hun 
streeplijst. 
Nu de trek op gang is gekomen 
reistde vraag wat zullen wij de 
komende tijd aan kunnen tref-
fen? Hou u uw tuin maar goed in 
de gaten en spot de winter gasten 
zoals Koperwiek en kramsvogels 
die wel bessen lusten. Douwe 
Greydanus.

Kleine zilverreiger in de Koopmanspolder. Foto Douwe Greydanus

Danser in Koopmanspolder

Zeg je herfst, dan zeg je kortere 
dagen, regen, kastanjes én af-
vallende bladeren. Getooid in 
rode, gele, oranje en bruine 
kleuren dwarrelen ze naar be-
neden, waarna ze op de bos- en 
parkbodem langzaam vergaan. 
Hoewel, vergaan, eigenlijk wor-
den ze verwerkt, verteerd en 
opgegeten. Door hele legers 
aan regenwormen, kevers, pis-
sebedden en andere beestjes 
wordt dood plantenmateriaal 
systematisch omgezet in com-
post, in verse vruchtbare aarde 
waar in de lente weer nieuw 
groen uit kan ontspruiten.
 
Op zondag 29 september komt er 

een heuse bodemdierenprofessor 
naar het IVN in het Streekbos om 
van alles over herfstbladeren, re-
genwormen en kringloopproces-
sen te vertellen. Want we staan er 
nauwelijks bij stil, maar al het 
kleine gedierte in en op de bo-
dem is van levensbelang voor de 
natuur. Hoe zit dat? Hoe doen die 
kleine beestjes dat? Professor 
Matty Berg, bekend van radio en 
tv, zal vanaf 14:00 uur zijn licht 
hierover laten schijnen. Iedereen 
is van harte welkom om mee te 
luisteren, bij het IVN in het 
Streekbos Paviljoen. De toegang 
is gratis, al wordt een kleine vrij-
willige bijdrage natuurlijk altijd 
op prijs gesteld.

Pissebed. Foto aangeleverd

Alles over bodemdieren bij IVN

Vanaf maandag 21 oktober con-
troleren zo’n honderd schouw-
meesters de sloten in het gebied 
van Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. Zij kijken 
of de sloten voldoende schoon 
zijn. Een schone sloot is nodig 
om het water snel af te kunnen 
voeren naar gemalen tijdens het 
storm- en regenseizoen. De slo-
ten moeten vrij zijn van (water)
planten en afval die de doorstro-
ming van het water kunnen be-
lemmeren. De najaarsschouw is 
elk jaar vanaf de 3de maandag in 
oktober.

Wie moet er iets doen?
Eigenaren van een stuk land of 
een tuin grenzend aan een sloot 
zijn onderhoudsplichtig, en moe-
ten de sloot onderhouden. In en-
kele gevallen is de onderhouds-
plicht anders toegewezen. Vul uw 
postcode in op onze website 
(hhnk.nl/leggerwateren) om te 
zien of u onderhoudsplichtig bent.

Wanneer is een sloot schoon? 
Een sloot is goed onderhouden 
als (water)planten, overhangende 
takken en afval de aan- en afvoer 
van de sloot niet belemmeren. 
Een schone sloot heeft goed on-
derhouden oeverbescherming. 
Belangrijke schakels in het water-
systeem zijn de kunstwerken 
(duikers, bruggen en dammen). 
Ook deze moeten vrij zijn van 
(water)planten om verstoppingen 
te voorkomen. 
Naast een goede aan- en afvoer 
van water zijn waterkwaliteit en 
ecologie ook van belang. De na-
tuur krijgt op plekken waar dat 
kan, de ruimte. Deze plekken 
staan ook aangegeven in de Leg-
ger Wateren.

Meer informatie
Meer informatie staat op hhnk.
nl/najaarsschouw. Bellen kan 
ook. Tijdens kantooruren is het 
schouwteam bereikbaar via tele-
foonnummer 072 - 582 8282. 

Najaarsschouw vanaf 21 oktober
Is uw sloot al schoon? 

Zijn de sloten voldoende schoon? Foto aangeleverd

Wie komt het IVN op zaterdag 
5 oktober helpen met het doen 
van veldonderzoek in het 
Streekbos? We gaan actief aan 
de slag met loeppotjes, schep-
netjes en zoekkaarten. Dit alles 
in het kader van het Weekend 
van de Wetenschap. Waarom is 
het belangrijk dat we weten 
welke bodembeestjes er alle-
maal in het bos leven? Wat de 
rol is van bodembeestjes, plan-
ten en bomen in kringlooppro-
cessen. Wat gebeurt er toch 
met al die vallende herfstblaad-
jes? 

Onder begeleiding van IVN-gids 
Astrid Bijster wordt er tussen 
14:00 en 16:00 uur onderzoek ge-
daan naar alles wat de natuur zo 
intrigerend maakt.   Help mee en 
leer van alles over de natuur in 
onze regio. De activiteit is leuk 
voor kinderen en gezinnen, maar 
iedereen is van harte welkom. We 
beginnen om 14.00 uur in het 
Streekbos Paviljoen waar we eerst 
materialen bij elkaar zoeken, die 
we nodig hebben bij het veldon-
derzoek. Kosten voor deelname 
zijn 2 euro voor volwassenen en 
kinderen mogen gratis mee.

“Wetenschapswandelen” met IVN

Plooirokje. Foto: Toos Brink

Gevonden: 

Op het fietspad ter 
hoogte van Dijkweg 40:

Sleutel

Informatie redactie 
De Andijker

info@andijker.nl
of 59 36 05
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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 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
18-19-20 oktober 
• Kermis bij sporthal de Klamp
Zondag 20 oktober
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Dutch Country College Dancers dansmiddag. 

Dorpshuis Sarto, aanvang: 13.30 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.
• Dutch Country College Dancers dansmiddag. 

Dorpshuis Sarto, aanvang: 13.30 uur
• 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
• 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.

DECEMBER
Vrijdag 6 december 
Klaverjassen in Dorpshuis Centrum 
Dinsdag 10 december 
• Kerstavond,  door en voor leden, Dorpshuis centrum, 19.45 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 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 18-10, 15-11, 

13-12 Meer informatie op hvcgroep.nl

Vrijdag 20 september j.l. kwam 
Sjaak Dudink met de DS voor om 
zijn 2 gasten op te halen voor een 
heerlijke lunch bij het Keetje.

Op de Sartoveiling van dit jaar 
kochten Greta en Jacquelien een 
lunch bij het Keetje, aangeboden 
door Ineke en Sjaak Dudink. Op 
de uitnodiging stond al dat dit in 
september zou plaats vinden. Een 
perfecte tijd, want de fruitbomen 
zijn dan op hun mooist met al dat 
prachtige, (bijna) rijpe fruit er-
aan.

In style werden de dames opge-
haald. Sjaak had veel tijd en ener-
gie gestopt om zijn Citroen DS 
uit 1972 op tijd rijklaar te maken.
Het was een mooie, zonnige dag, 
we konden buiten op het ruime 
terras zitten. Na genoten te heb-
ben van de heerlijke soep en de 
smakelijke broodjes mochten we 
nog iets uitzoeken in het winkel-
tje. Daar was genoeg keuze uit 
verse pluk en diverse streekpro-
ducten. Met een gevulde maag en 
tas werden we weer keurig thuis-
gebracht.
Sjaak, namens Greta en Jacque-
lien hartelijk dank voor dit leuke 
uitje. 
P.s. de paardenbloemenjam is een 
aanrader, hoor!!!

Sjaak Dudink kwam met de DS voor. Foto's aangeleverd

SD met DS naar lunchafspraak

Op 19 & 20 oktober gaat alweer 
de 5-jarige jubileumeditie van 
“Halloweenfair West-Friesland” 
op Camping de Gouwe Stek in 
Bovenkarspel (NH) van start. 
Ondertussen één van de bekend-
ste en grootste Halloween pop up 
pretparken van Nederland. Dit, 
met een oer gezellige braderie, 
live entertainment, vele activitei-
ten, figuranten en een super 
spannend spookhuis. 

Het is een mooi groot terrein dat 
voor 2 dagen omgetoverd wordt 
tot een heus Halloween wereld. 
Een beetje eng, maar met een 
knipoog. Door vele vrijwilligers 
van StecWF georganiseerd en 

neergezet. Met ongeveer 20 acti-
viteiten voor de kids waaronder 
Zombie Splash, Pompoen boog-
schieten, Marshmallows rooste-
ren, schminken, vele figuranten 
en 50 standplaatsen met leuke 
producten van standhouders uit 
het gehele land. 

Verder met gastoptredens van 
Guido “Elvoice” Regenhard uit 
Duitsland, oftewel Elvis (from 
the Grave). Hij is de derde van de 
wereld in zijn genre. Maar ook 
Heks Hazel en vele anderen als 
Claude en Sathy Kiambe, Laila 
Gaarthuis, Dhalisha Hoos, Johan 
Kruizinga, Hans Lub, Jessica Sen-
gers, Hans Malagride & Danique, 

de Bottle up and Go Skiffie Band 
en Balletschool Enkhuizen zijn 
van de partij. Je mag verkleed 
komen. De Miss en Mr. Hallo-
ween verkiezing is dit jaar voor 
het eerst in twee groepen en twee 
prijsuitreikingen gedeeld. 

Overdag van klein tot 18 jaar en 
s’avonds kunnen de oudere grie-
zel liefhebbers uitpakken met 
hun meest mooie en griezelige 
outfit. Wie weet maak jij wel kans 
op de welbegeerde Koentje Pom-
poentje Bokaal. Ook JC Inventas 
draagt dit jaar een steentje bij 
met een nieuwe activiteit op de 
zaterdagavond. Wat dit is, houdt 
de organisatie nog even geheim. 
Zeker is dat het superspannend 
gaat worden, geschikt voor de 
wat oudere bezoekers en dat je 
een boel lef moet hebben.

Zaterdagavond wordt het terrein 
sfeervol verlicht en ook nog iets 
griezeliger. Om deze jubileum 
editie te vieren is Halloweenfair 
West-Friesland dit jaar tot 22 uur 
open.  Kortom, voor ieder wat 
wils en een gruwelijk feestelijk 
begin van de herfstvakantie. 

Zaterdag 19 oktober: 13-22 uur
Zondag 20 oktober: 11-18 uur
halloweenfair-westfriesland.nl 

Halloweenfair West-Friesland viert feest!

Halloweenfair op de Gouwe Stek in Bovenkarspel. Foto aangeleverd

Nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

OPTICIËN

OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 

SPECIALIST

Vele modellen veiligheidsbrillen 
verkrijgbaar bij Schouten Optiek, 
zowel voor vrouwen als mannen.

Je hebt maar één paar ogen,
wees er zuinig op!

Heb jij een zoon of dochter van (bijna) 2 of 
3 jaar? Kom dan eens kijken hoe leuk het is 
bij Peuterspeelgroep de Piramide in An-
dijk. Op dinsdagochtend 8 oktober kan 
iedereen die nieuwsgierig is komen ken-
nismaken en meespelen tussen 9:00 en 
11:00 uur. 

Kinderen die naar de peuteropvang gaan 
maken gemakkelijker de stap naar de ba-
sisschool. Op de peuterspeelgroep doen 
kinderen van 2 tot 4 jaar veel nieuwe vaar-
digheden op. Door te spelen, zingen, luis-
teren en knutselen leren ze contact te ma-
ken met andere kinderen, samenwerken 
en samen te delen. 

Vrijblijvend binnenkijken
Tijdens de meespeelochtend kunnen jij en 
je peuter zelf ervaren hoe het eraan toe 
gaat op de peuterspeelgroep. Er is een 
leuke activiteit voor de kinderen en voor 
de ouders staat koffie en thee klaar. Aan-
melden is niet nodig. Alle bezoekers krij-
gen ook een leuke goodiebag mee naar 
huis.

Kom jij ook langs op dinsdag 8 oktober?  
Je bent van harte welkom tussen 9:00 en 
11:00 uur bij Peuterspeelgroep de Pirami-
de op de Flamingolaan 35 in Andijk. Meer 
informatie? Kijk op berendbotje.nl of bel 
088 – 233 7000.

Kennismaken met de peuterspeelgroep? 
Kom ook eens meespelen! 

De heren kolvers van Onder Ons en de 
dames van Vrouwenkliek uit Andijk. 
Maar ook de heren van Aan is winst en 
de dames van KWV uit Venhuizen trai-
nen wekelijk fanatiek om bij de nade-
rende Klasse Kampioenschap goed voor 
de dag te komen. 

Van 23 september tot 5 oktober wordt er 
in De Roode Leeuw te Zuid-Scharwoude 
namelijk gestreden om het Klasse Kampi-
oenschap Kolven 2019. 

In 5 klassen, 4e,3e,2e,1e en super, strijden 
gummie- en sajetkolvers om de hoogste 
eer: Kampioen worden in jouw klasse! De 
winnaar mag zich Nederlands Klasse 
Kampioen noemen maar daar deze sport 
alleen in Nederland gespeeld wordt ben je 
natuurlijk meteen ook “Wereldkampi-
oen!”

Op maandag 23 september is de eerste 
klap om 13.00 u. voor de dames. Daarna 
wordt er op alle volgende middagen en 
avonden gespeeld, afhankelijk van het aan-
tal inschrijvingen. Iedere kolfster slaat 
twee partijen van 5 klappen en tracht een 
hoog punten totaal te verkrijgen. Dat zal 
niet voor elke deelneemster gelden want in 
de kolfsport wordt nog wel eens een “poe-
del” geslagen. Op zaterdag 28 september 
wordt in de finale, om 13.30 u. bepaald wie 
Klasse Kampioen zal zijn.

Op zondag 1 oktober gaan de heren de 
strijd aan, wederom in de voordagen ’s 
middags en ’s avonds. Gedurende de week 
neemt de spanning flink toe, wie zullen er 
door goed kolven naar de finale gaan? Op 
zaterdag 5 oktober start de finale om 
13.30u. en zullen de “Wereldkampioenen” 
rond 17.00u. worden gehuldigd.

Wie wordt de nieuwe “Wereldkampioen”?

Een lang lint aan vrachtwagens. Foto: OdB/De Andijker

Volle zaal in Cultura en enkele gasten die 
na onze zomervakantie wachten op tekst 
en uitleg van onze gast, schrijfster Mary 
Schoon, dat werd een gezellige avond.

Mary begint met het ons bekende bollen-
pellen, waarbij ze een centje bijverdient en 
een type machine ging kopen. Dat vonden 
vader en moeder niet echt een goed idee, 
maar type ging sneller dan schrijven. Een 
inbraak in de pastorie was de aanleiding 
voor het eerste manuscript. Uitgeverij 
Kluitman vond het niet goed genoeg, maar 
ze mocht wel met naam en foto in de krant 
voor meer bekendheid. Ze trouwde jong, 
zat aan huis gekluisterd in Stompetoren, 
maar gingen al snel weer in Akersloot wo-
nen. Daar kwam de kinderopvang, de to-
neel vereniging, de ouderraad die vroeg of 
ze niet een Kerst toneelstukje wilde schrij-
ven. Allemaal gedaan op basis van sprook-
jes met een heks. Zo nu en dan werden ze 
ook vertaald in Duitsland en/of Canada. 

Maar ja, je wil meer en waar moet je dan 
over schrijven. Ze bezocht de opleiding 
Stichting School en Samenleven, waarin je 
o.a. leert hoe je jezelf en je boek moet pro-
moten. Dan bezoek je o.a. scholen, kinde-
ren van 5 tot 9, maar na  zo’n 12 jaar  heks 
zijn, wil je je horizon wel weer verbreden. 
Een ouder publiek zoeken met andere ver-
halen. Er bestaat een schrijvers vakschool 
en daar leer je weer andere dingen die je 
bij je ontwikkeling nodig hebt. Royalties. 
Nou net aan. Bij de eerste oplage krijgt je 
ongeveer 6%, bij een herdruk 8% en heb je 
mazzel bij nog een druk, dan 10%. Worden 
titels samen gevoegd in 1 boek, dan begin 
je weer met 6%. In het begin van haar 

loopbaan schreef Mary over een wees-
meisje Tilly Tod in drie verschillende ver-
halen, welke laten zijn samengevoegd in 
een triologie.

Onderwerpen uit de praktijk, waar ze dan 
ook research voor moet doen. Een var-
kensboer bezoeken, een reis via de Afsluit-
dijk, Friesland en in Drenthe eindigt om 
een trouwjurk te bezorgen. Zo komen we 
meer onderwerpen uit haar boekjes ter 
sprake.

Na de pauze heeft Mary een kwis, waarbij 
wij mutsjes krijgen om bij een goed of fout 
antwoord het mutsje op of af te zetten. Een 
kleine beloning aan het einde van de kwis. 
Gezegdes, plekjes uit Westfriesland en 
omstreken, van alles wat. Het één weet je, 
het ander gok je, maar we genieten de hele 
avond van een vlotte vertelster en een 
kijkje in haar leven.

Mary Schoon. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Langs de weg: Truckrun West-Friesland
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