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VBGS staat voor Vereniging ter 
Bevordering van het Genoeglijk 
Samenzijn. Na een periode waar-
in de vereniging weinig activitei-
ten organiseerde is deze nu weer 
springlevend. “Op de eerste 
avond van dit seizoen zitten er 
maar liefst 10 gasten aan tafel en 
die kunnen genieten van o.a. een 
heerlijke procureur van de barbe-
cue,” aldus Kitty Drost. 

De VBGS heeft als doel om men-
sen aan tafel te krijgen om geza-
menlijk een maaltijd te nuttigen. 

Iedereen (18+) kan lid worden 
van de vereniging. Het lidmaat-
schap van de vereniging is slechts 
€1,00 en is voor het leven.

Tien euro per maaltijd
De vereniging komt in dit najaar 
bijeen op donderdagavonden. De 
inloop met een aperitiefje is van-
af 18.00 uur. Aanvang van de 
maaltijd is om 18.30 uur. Een 
maaltijd kost €10 per persoon. 
Drankjes afrekenen is ‘naar eigen 
inzicht’. Vooraf aanmelden (min 
24 uur van te voren) is wel nood-

zakelijk, in verband met de bood-
schappen en de beschikbare 
plekken. Per avond kunnen er 
minimaal 4 en maximaal 12 gas-
ten aanschuiven. 

Gezelligheid zonder gedoe
Kitty vertelt: “Koken is mijn pas-
sie en die deel ik graag met ande-
ren. Deze vereniging staat hele-
maal los van mijn bedrijf. Het 
heeft een volledig ander doel en 
is dan ook niet commercieel. Het 
doel is echt dat mensen samen 
komen en genieten van een bij-

zonder smakelijke maaltijd.” Het 
menu wordt altijd bepaald door 
kok Kitty. “Ik houd op deze ver-
enigingsavonden geen rekening 
met dieetwensen of allergieën, 
kook niet speciaal glutenvrij of 
vegetarisch, maar ik zorg wel 
voor voldoende variatie. Omdat 
ik alles zelf kook weet ik ook pre-
cies wat er in zit, dus wil je iets 
niet eten dan staat er vast wel iets 
op tafel wat wel naar je zin is.”

Aanmelden of informatie
Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Kitty via 
e-mail k.drost@quicknet.nl o.v.v. 
VBGS. “Of stuur een appje naar 
06-43060548, dan kom je op de 
lijst en krijg je de info en de uit-
nodiging voor de eerst volgend 
vereningingsavond.” De vereni-
ging komt samen aan de Dijkweg 
265 in Andijk. 
Wij wensen u alvast een smake-
lijke maaltijd toe in goed gezel-
schap.

De VBGS is klaarwakker!

Het doel van de VBGS is gezellig samen van een heerlijke maaltijd genieten. Tekst/foto’s OdB/De Andijker

Joery Valk van Valk Service en 
Onderhoud is één van de fina-
listen van OTIB TopCoach van 
het jaar! “We zijn superblij met 
deze nominatie en dat we het 
eindelijk bekend mogen ma-
ken,” aldus Joery. 
Uit bijna 1000 inzendingen van-
uit het hele land is er in de afgelo-
pen maanden een voorselectie 
gemaakt door middel van scree-
nings, telefonische interviews en 
bedrijfsbezoeken. “Vorige week 
kregen wij te horen dat Valk Ser-
vice is geselecteerd als één van de 
drie finalisten in de categorie 
MKB. In november zullen wij in 
de Jaarbeurs in Utrecht strijden 
voor de winst. Wij zijn super blij 
met deze nominatie.”

Praktijkbegeleiders
OTIB stelt dat praktijkbegelei-
ders de helden zijn van de techni-
sche installatiebranche.  “Want 
zij begeleiden nieuw vaktalent 
door hun ruime kennis met hen 
te delen. Zij dagen leerlingen uit.  

Zij coachen hen om de kansen te 
pakken die de branche te bieden 
heeft. Praktijkbegeleiders zijn 
TopCoaches, stuk voor stuk. 
Maar, er kan er maar één de beste 
van Nederland zijn. Wie mag 

zich Topcoach van het jaar noe-
men?” Joery Valk hoopt natuur-
lijk dat zij na de nominatie ook 
als winnaar uit de bus rollen. 
Maar de uitslag komt pas half 
november. “Afwachten dus!”

De uitreiking
Ook dit jaar organiseert OTIB de 
TopCoach van het Jaar verkiezing 
2019 in het MediaPlaza van de 
Jaarbeurs in Utrecht. De win-
naars ontvangen, naast de eer 
ook een felbegeerde wisselbeker 
en een geldbedrag.

Meer informatie  
Meer lezen en kijken hoe het ons 
vergaat in november? 

Over topcoach van het jaar vindt 
u uitgebreide informatie op www.
topcoachvanhetjaar.nl 

Nominatie OTIB TopCoach van het jaar

Joery Valk. Foto: De Andijker

Kitty Drost is voorzitter, notulist en penningmeester én de kok van de 
vereniging!
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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 13 oktober 10.00 uur: 
Eucharistieviering met de Vrien-
denkring; voorganger: pastor J. 
van Dril.
Tevens zal Juan Andres zich voor-
stellen.
Thema: “Gered door geloof”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering. 
Dinsdag 15 oktober 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Iedereen welkom.
*Overleden: Jaap Schuitemaker.
*Tijdens de zondagviering zal 
Juan Andres zich voorstellen. Hij 
zal op 12 november tot diaken 
gewijd worden en dan in onze 
regio werkzaam zijn.

Colofon
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Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
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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 13 oktober

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat

Gereformeerde Gemeente

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp

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

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Viering Avondmaal

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, De Vriendenkring

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Piet van der Lugt

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

Biljartvereniging De Carambole 
organiseert 12 en 13 oktober het 
Nederlands Kampioenschap 
Driebanden klein Extra Klasse. 
De beste biljarters van Nederland 
strijden dan om de titel. Eén van 
de kanshebbers is onze plaatsge-
noot Henk Overmars. 

Ondanks dat het N.K. op zich al 
aantrekkelijk genoeg is om te ko-
men kijken is er nog meer te be-
kijken. De beste speler van de 
wereld, Frédéric Caudron, en één 
van Nederlands beste spelers, 

Jean-Paul de Bruijn zullen in de 
pauzes tweemaal een demonstra-
tie geven van hun kunnen.

Beide dagen is er vrij entree, een 
unieke mogelijkheid om topspe-
lers aan het werk te zien!
Zaterdag beginnen de wedstrij-
den om 11.00 uur en zondag om 
12.00 uur in de zaal van Dorps-
huis-café Sarto, Bangert 4 in An-
dijk.

Een advies, kom op tijd!
BV De Carambole

Topbiljarters in Sarto!

Langs deze weg willen wij u hartelijk
danken voor het blijk van medeleven
na het overlijden van mijn lieve vrouw,
onze zorgzame (schoon)moeder en Oma

Cunera Niejenhuis-Vis
                     
                         Bert Niejenhuis
                         Kinderen en kleinkinderen

Veel mensen waren aanwezig bij het afscheid 
en hebben samen met ons stilgestaan bij  

het leven van onze moeder en oma

Tiny Vriend-van Werkhoven
Catharina Margaretha Dieuwertje

Al deze aandacht heeft ons getroost en gesterkt.  
Hartelijk dank hiervoor.

 Almelo Christine, Nils
 Zoetermeer Jeannette & Leon, Oscar
 Enkhuizen Steven & Cindy, Marit, Carsten

Oktober 2019

Het is bijna zover! Op 18 oktober 
vertrekken twee Andijkers naar 
Tanzania. Ruth (41) en Noah (20) 
lopen in de herfstvakantie van 
2019 een halve (21km) en een 
hele marathon (42km) voor 
stichting Compassion. Afgelopen 
jaar hebben zij vele acties onder-
nomen om geld op te halen voor 

dit goede doel, waaronder de 
oliebollenactie in samenwerking 
met verschillende Andijker-be-
drijven. In totaal is er bijna € 
23.000 opgehaald voor Compas-
sion! Ruth en Noah bedanken 
daarom de Andijkers die hebben 
mee geholpen dit bedrag op te 
halen!

Noah en Ruth. Foto: aangeleverd

Lopen voor het goede doel

De jubilerende biljartvereniging De Carambole organiseert het  
NK Driebanden klein Extra Klasse. Foto: OdB/De Andijker

LET OP: Volgende week, 14 t/m 19 oktober, 
komen leden van het 
ANDIJKS GEMENGD KOOR weer 
bij u langs met de jaarlijkse 
Amaryllisbollen actie.
Per bol €3,50 of 3 voor €10,-

Verloren
Op 20 september j.l. ben ik, in Andijk of Wervershoof, 
een oorbel verloren. 
Het is een goudkleurige oorring met roze steen. 
Heeft iemand deze gevonden? Zo ja, neem contact op met: 

Gon Meester-Botman, 072 57 166 70 of 06 30 93 19 89
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Ria Manshanden

Jong en eenzaam
De laatste tijd staat het 
thema “Eenzaamheid” 

volop in de belangstelling. 
Op radio, tv en in kranten 
wordt er veel aandacht aan 
geschonken en op internet 
vind je tientallen sites met 
verwijzingen naar studies, 

artikelen, boeken en onder-
zoeken over dit onderwerp. 
Ook is er “De week van de 

eenzaamheid”, begin oktober. 
Het zijn zeker niet alleen 

ouderen die, door het weg-
vallen van dierbaren en een 
gebrekkige mobiliteit, hier-

mee kampen. Ook het aantal 
jongeren die zich chronisch 

eenzaam voelt groeit. 14 
% van onze jongeren las ik 
ergens. Bij jongeren ligt de 
oorzaak in pestgedrag, zich 
niet kunnen meten met suc-
cesverhalen en beelden van 

hun nabije omgeving op 
facebook en instagram en het 
moeilijk aansluiting kunnen 
vinden met gelijkgestemden. 

We kunnen dus best wel 
spreken van een maatschap-
pelijk probleem. Gelukkig 
zijn er organisaties die zich 
dit aantrekken en is er veel 
te vinden op internet voor 

mensen die hulp zoeken. Een 
zo’n site voor jongeren is 

www.join-us.nu . Daar wor-
den allerlei zaken aangebo-
den, want…… niet iedereen 

houdt van drukke evene-
menten of sport, de manier 
om vrienden te maken en 

anderen te ontmoeten. Een 
probleem daarbij is evenwel 
dat zowel jongeren als oude-

ren zich niet altijd bewust 
zijn van hun eenzame gevoe-
lens, zich gewoon ongelukkig 

voelen of zich schamen om 
ervoor uit te komen. Daar 

ligt een taak voor de naaste 
omgeving. Vorig jaar las ik 
ergens “Iedereen is tegen-

woordig zo druk”.Wanneer 
nemen we de rust en de tijd 

om eens stil te staan om onze 
naasten echt aan te kijken 
en oprecht te vragen hoe 

het gaat ?Dat is een andere 
vorm van communiceren dan 
plaatjes posten en kijken op 
internet. Maar wel een met 

echte aandacht.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
GroenLinksmedemblik.

nl, facebook.com/
GLMedemblik   

De kinderboekenweek is 2 okto-
ber ludiek geopend op de Bang-
ertschool.Ouders en leerlingen 
werden door een reiziger met 
rugzak op het plein aangespoord 
om de trein te halen! Alle leerlin-
gen gingen naar het ‘eigen station’ 
om van daaruit te zien hoe de 
leerkrachten op reis gingen met 
de ‘Leestrein’. Een ouder van 
school, in het dagelijks leven con-
ducteur, maande de leerkrachten 
tot instappen. Ze werden opge-
houden door het boekenwinkel-
tje op het station waar het kin-
derboekenweek geschenk onder 
de aandacht werd gebracht door 

een enthousiaste verkoopster. De 
reizigers bestonden uit een defti-
ge heer, een Vlogger, een voetbal-
supporter, een natuurliefhebber, 
een alpinist en een sportvrouw. 
Een bont gezelschap die allen op 
reis gingen met hun favoriete 
boek. De onderlinge gesprekjes 
in de trein leidde tot grappige si-
tuaties. De trein ging van station 
naar station, maar werd plots 
staande gehouden door een me-
vrouw met een hele groep leer-
lingen! Zij zongen met elkaar het 
lied: ‘Op Reis’ en zo werd het 
thema van de kinderboekenweek 
feestelijk geopend.

Leerkrachten van de Bangert op reis!

De leerkrachten gingen op reis. Foto aangeleverd

GRATIS INLOOP 
donderdag 17 oktober Andijk
van 09.00-17.00 uur 
en van 19.00-21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
onze website 
www.mantelovertoom.nl

Bij kolfclub Onder Ons spe-
len de leden elk seizoen een 
kampioenschapswedstrijd. 
Deze keer dus het Herfst-
kampioenschap. We spelen 
met voorgift, zodat alle leden 
min of meer gelijke kansen 
hebben. Per klasse worden er 
3 punten voorgift gegeven. 
Een 1ste klasser heeft dus 3 
punten en een 4 de klasser 12 
punten voorsprong t.o.v. een 
Superklasse speler.

Bij de middagkolvers waren al 
enkele mooie scores geslagen 
met als koploper Kees de Jong 
met 100 punten. De avondkol-
vers moesten dus aan de bak 
om te proberen dit resultaat te 
verbeteren. Dit lukte uiteinde-
lijk slechts 2 kolvers.

De strijd bleef spannend tot de 
allerlaatste klap van de avond. 
Met een 10 zou Cor Bakker z’n 
zomerkampioenschap hebben 
ingeruild voor dit herfstkampi-
oenschap.

Helaas leverde de laatste klap 
slechts een 6 op en daarmee 
werd duidelijk, dat Dirk Spijker 

Herfstkampioen 2019 was 
geworden met 105 punten. 
Dirk is Super en moet dus zon-
der voorgift de wedstrijd spe-
len. Tweede werd Cor Bakker 
met 102 punten en als derde 
eindigde Kees de Jong.

Bij de prijsuitreiking hadden 
we enkele unieke prijsjes. Afge-
lopen zomer heeft één van 
onze leden tijdens z’n vakantie 
verschillend vaatwerk met af-
beeldingen van kolvers erop 
kunnen kopen. Nooit eerder 
ergens gezien en ook niet te 
achterhalen hoe dit vaatwerk 
ooit in omloop is gebracht en 
ter gelegenheid waarvan. Zeker 
uniek te noemen en speciaal 
om te hebben.

Mocht u nu denken; dat kolven 
lijkt me wel wat, meldt u dan 
aan om het eens te proberen. 
Het is een eenvoudig spelletje 
wat in een gemoedelijke sfeer 
wordt gespeeld. Spelmateriaal 
is aanwezig. 

We spelen op de woensdag in 
ons clubhuis Cultura, zo wel ‘s 
middags als ‘s avonds.

Kolfclub Onder Ons heeft 
weer een kampioen!!!

Manteldienst? Jazeker! 

Een mantel, of zo u wilt, een 
jas, heeft vele functies. Om je te 
beschermen tegen kou en re-
gen. Om te laten zien wat voor 
werk je doet. Om te bedekken, 
denk aan de ‘de mantel der lief-
de’.  En ook: Verschillende ge-
neraties dragen verschillende 
jassen. Denk ook aan Mantel-
zorg. 

Zorgverlening van mens tot 
mens, humane zorg, die door 
ieder mens van welke levensop-
vatting dan ook, gegeven kan 
worden. Zorgen voor elkaar. Je 
slaat een denkbeeldige mantel 
om de schouder van een naaste, 
warm, meelevend, solidair, lief-
devol. Het is iets van je eigen 
persoonlijkheid geven aan die 
ander. Het doet denken aan St. 
Maarten, die zijn kleed door-
midden sneed en de helft aan 
een naakte bedelaar gaf. Met de 
woorden van Huub Oosterhuis: 
“zoals een mantel om mij heen 
geslagen”. Dit is dan ook het 
thema van de dienst op 13 ok-
tober.

Kleren maken de man, zeggen we 
wel eens. Ook in de bijbel werden 
mensen herkend aan de kleren 
die ze dragen. Bijvoorbeeld het 
bekende verhaal van Jozef. “Hij 
had een prachtig bovenkleed 

voor hem laten maken in allerlei 
kleuren (Gen. 37:3).” Er is zelfs 
een musical van gemaakt. Jozef 
and the amazing technicolor 
dreamcoat. Hij krijgt die mantel 
van zijn vader, omdat hij zijn lie-
velingszoon is. Dat roept een he-
leboel reacties op. En scheve ge-
zichten.

Zondag 13 oktober is er in De 
Kapel een bijzondere dienst 
waarin mantels centraal staan. 
Verschillende generaties vertel-
len over een mantel. Een bijzon-
dere mantel die een speciale her-
innering oproept. Maar niet al-
leen wordt er verteld. Muziek 
klinkt, er wordt gezongen en ook 
gekeken naar schilderijen over 
mantels. 

Van harte welkom in De Kapel 
aan de Middenweg 48 te Andijk 
om 10:00 uur. Na afloop bent u 
uitgenodigd om een kopje koffie 
of thee te drinken.

Woensdag 6 november, om 10:00 
uur in de Tuinkamer, bent u uit-
genodigd om over dit thema ver-
der te praten tijdens de koffie/
gespreksochtend voor ouderen.

16 februari 2020 is er een tweede 
dienst met dit thema.

Gert Scholten, 
voorganger in De Kapel

Manteldienst in De Kapel op 
zondag 13 oktober om 10:00 uur

Spaans leer je bij La Academia!  
Spaans bij La Academia is leuk! 
In oktober beginnerscursus in de Schoof 
in Wervershoof. 

Info: Connie Dhauw 0228-321640 
cdhauw@laacademia.nl 
www.laacademia.nl  
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Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

De derde generatie Ruiter staat 
inmiddels aan het roer van 
bloembollenbedrijf Ruiter-We-
ver. Stef en Niels Ruiter hebben 
het bedrijf, dat door opa werd 
opgestart in 1944, overgenomen 
in 2012.

Opa had destijds een gemengd 
tuindersbedrijf met vollegronds-
groente en tulpen. Inmiddels is 
het bedrijf volledig gespeciali-
seerd in tulpenkwekerij, broei en 

export. “Momenteel hebben we 
circa 110 hectare grond in ge-
bruik per jaar. In Nederland telen 
we in de provincie Noord-Hol-
land en Drenthe, maar ook in 
zuidelijk Frankrijk.”

Bollen en bloemenexport
“De bollen en bloemen van Rui-
ter-Wever vinden hun weg over 
de hele wereld. Vele miljoenen 
hiervan worden geëxporteerd 
naar landen als Amerika, Cana-

da, Rusland en Polen. Een groot 
deel blijft in Nederland, zelfs de 
tulpen bij de Dekamarkt komen 
hier uit Andijk.” 

Groeiend bedrijf
Mensen uit de buurt hebben wel-
licht geen idee van wat er alle-
maal gebeurd op zo’n groot be-
drijf als dat van Ruiter-Wever. 
Stef vertelt: “Het bedrijf is enorm 
gegroeid in de afgelopen jaren. 
Zowel qua capaciteit als op inno-
vatief gebied zijn we altijd bezig 
met ontwikkelingen. Momenteel 
broeien we 14 miljoen bloemen 
die we zelf verpakken voor eind-
klanten, dat worden er volgend 
jaar 25 miljoen.” Stef licht toe: 
“Het liefst groei je stapje voor 
stapje. Maar bij sommige investe-

ringen moet het in één keer goed 
en pak je het groots aan. Dat is 
afhankelijk van de mechanisatie 
die met de investering gepaard 
gaat. We proberen te produceren 
naar vraag, dat gaat soms met 
flinke sprongen.” 

Huisvesting medewerkers
Momenteel zijn er bouwwerk-
zaamheden op het terrein. “We 
laten een eigen huisvesting met 
appartementen neerzetten voor 
onze Poolse medewerkers. We 
ontlasten hiermee de plaatselijke 
woningmarkt en zorgen dat de 
medewerkers een goede, nette 
plek voor zichzelf hebben.”

Beste opties zoeken
Veel van het werk gebeurd tegen-

woordig met handige machines 
en oplossingen zoals GPS-syste-
men en drones. “Wij zijn daar-
mee best heel ver,” vertelt Stef 
met gepaste trots. “Het belang-
rijkste van ons werk is om te zor-
gen dat de bollen en grond in 
goede conditie zijn, zodat we tij-
dens de teelt minder hoeven te 
corrigeren. Als we corrigeren 
doen we dat met zo groen moge-
lijke methoden. Met een gronds-
can brengen we de beginsituatie 
van het perceel in kaart. Door 
meer compost te gebruiken kun-
nen we met veel minder kunst-
mest toe. We activeren het bo-
demleven, dat heeft allerlei posi-
tieve effecten zoals beter vocht 
en meststoffen vasthouden en 
beter weerbaar zijn tegen ziek-
tes.”

Goed bezig
“Veel mensen zien een tractor 
met een spuit rijden en denken 
dan dat we altijd gif spuiten. Dat 
is lang niet altijd waar! We spui-
ten bijvoorbeeld juist ook met 
mineralen en elementen om de 
grond en het gewas in optimale 
conditie te houden, zodat we juist 
minder bestrijdingsmiddelen 
hoeven te gebruiken die eventu-
eel schadelijke bijeffecten heb-
ben.” Er is veel veranderd de afge-
lopen jaren in de teelt van bloem-
bollen. Ruiter-Wever is goed be-
zig!

J.C.J. Ruiter-Wever: Trots van de Streek

De bloemen en bollen van Niels (l)  en Stef Ruiter vinden hun weg 
over de hele wereld. Tekst en foto's: de Andijker/OdB.

Eigen huisvesting voor onze Poolse medewerkers is in aanbouw.
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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...

... Wim Gutter sinds kort weer 

zeer sportief bezig is en heel 

Andijk rondrent met zijn 

koptelefoon op?

... de Kermis Challenge nieuw 

is bij de kermis Andijk, 

en dat je je daarvoor kunt 

opgeven met je team? 

... mensen met longproblemen 

niet uit huis kunnen i.v.m. 

brandende houtkachels, en 

mocht u daar ook last van on-

dervinden wij dit graag willen 

weten op: info@andijker.nl?

... volgende week de kortings-

bonnen van de kermis in deze 

krant worden gepubliceerd?

... er extra kranten klaar liggen 

op de Industrieweg 1?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Eens per jaar maken de Vrouwen 
van Nu afd Andijk-Oost en West 
een gezamenlijk uitstapje. Dat 
was het geval op dinsdag 1 okto-
ber. Met 48 vrouwen in de bus 
reden we naar Almere, naar de 
Yakult-fabriek. We werden ont-
vangen met koffie en een koekje. 
Eerst kregen we een film over het 
ontstaan van Yakult en over het 
productieproces. 

6,5 miljard bacteriën
In Japan begon dr. Minoru Shiro-
ta aan een studie geneeskunde en 
zijn wetenschappelijk onderzoek 
richtte hij op het vinden van een 
melkzuurbacterie die de darmen 
levend konden bereiken. Jaren 
later mocht hij deze bacterie naar 
zichzelf vernoemen: Lactobaccil-
les Casei Shirota. Deze werd ver-
werkt in een voedingsmiddel be-
staande uit water, magere melk, 
glucose, fructose stroop suiker, 
maltodestrine, en aroma’s. Yakult 
was geboren. Elk flesje bevat mi-
nimaal 6.5 miljard bacteriën wel-
ke onmisbaar zijn voor ons li-
chaam.

Inmiddels zijn er drie soorten 
Yakult: Original, Light (minder 
suiker) en Plus (vezels en vitami-
ne C toegevoegd). Het is in 38 
landen verkrijgbaar en wordt ge-
bruikt door meer dan 39 miljoen 
mensen. Het productieproces 
vindt plaats onder strenge regels 
o.a. wat hygiëne betreft. Ook de 
flesjes worden in dezelfdefabriek 

gemaakt. Er is voor Almere geko-
zen omdat er meer Japanse be-
drijven zijn gevestigd en omdat 
de hardheid van het water heel 
laag is, hetgeen energiekosten 
bespaart. We kregen een flesje 
Yakult om te proeven en moch-
ten daarna vanaf de balustrade 
achter glazen wanden de fabriek-
bekijken. Heel interessant. Voor 
we  de bus weer instapten kregen 
we allemaal een koeltasje met 
drie verpakkingenYakult. 

We reden naar Lelystad, het Ba-
tavia museum, waar we een 
prachtig borduurwerk bezichtig-
den. Dit borduurwerk van 60 
meter lang bevat historische 
scenes uit de geschiedenis van de 
Zuiderzee. Zo zagen wede IJstijd, 
de Batavieren, de moord op Flo-
ris de vijfde, de VOC schepen, de 
inpoldering van diverse wateren 
en ook deProefpolder van Andijk 
kwam voorbij. Dit werkstuk is 
gemaakt door 25 vrouwen uit 
Biddinghuizen, die hierover 14 
jaarhebben gedaan en er 40000 
uren zoek-ontwerp-borduren 
aan hebben besteed. Door mooi 
kleurgebruik is een geweldig 
werkstukontstaan. (Kijk eens op 
de website van dit Bataviamuse-
um). Na nog een kopje koffie re-
den we terug naar Andijk, waar 
we in Dorpshuis Centrum een 
lekker diner kregen. Zo kwam er 
een eind aan een gezellige, leer-
zame middag/avond. 
Reiscommissies bedankt. GDD

Vrouwen van Nu Oost en West

Het borduurwerk van 60 meter lang. Foto: aangeleverd

Wist u dat …

- 63% van de Spaanstaligen geen  
 Engels spreekt of verstaat?
- Het aantal reizigers naar 
 Spaanstalige landen nog nooit 
 zo groot is geweest?
- Er ook in de Verenigde Staten 
 al 50 miljoen mensen Spaans 
 spreken?
- Er elk jaar een recordaantal 
 pelgrimgangers de Camino de 
 Santiago loopt, fietst of op een 
 andere manier aflegt? En dat de 
 communicatie met de bevol-
 king een stuk soepeler verloopt 
 met een basiskennis Spaans?

Een cursus Spaans bij La Acade-
mia komt je reiservaring ten 
goede, en komt van pas in een 
professionele carrière omdat be-
drijven steeds vaker zakendoen 
met Latijns-Amerikaanse landen.

In oktober start er een cursus 
cursus voor beginners in de 
Schoof Wervershoof. U kunt zich 
hiervoor aanmelden.

La Academia biedt meer dan al-
leen een cursus Spaans. Elke 
maand is er een conversatiecafé 
Local Intercambio om Spaans te 
oefenen.  Ook in 2020 organise-
ren we weer een studiereis naar 
Valladolid en zullen ons daar on-
derdompelen in de Spaanse taal- 
en cultuur. Verder hebben we een 
samenwerking met Cinema Oos-
tereiland en houden Spaanse 
filmavonden, en bieden allerlei 
culturele activiteiten en (kook) 
workshops aan.

Meer informatie: La Academia, 
mw. drs. Connie Dhauw. Tel.: 
0228-321640, cdhauw@laacade-
mia.nl en op www.laacademia.nl 

Spaans voor beginners bij La Academia

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Gezocht: 
bezorger voor de Andijker

We zijn (per direct) op zoek 
naar een bezorger voor de 

volgende wijk:

Zeeweg, Dorpsstraat (vanaf 
de Driehuizen tot aan de 

kerk) in Wervershoof.

Interesse? info@andijker.nl

Met anderen op zoek gaan naar 
de zin van het leven. Dat is de 
Alpha-cursus: eten, ontmoeten, 
praten, lachen, leren en luisteren. 
In acht bijeenkomsten op de 
maandagavond ontdek je wat het 
christelijk geloof inhoudt en heb 
je de mogelijkheid om al je vra-
gen te stellen. Wekelijks kom je 
bij elkaar, eet je gezellig samen, 
luister en discussieer je over een 
bepaald thema met anderen en 
krijg je heldere, aansprekende 
uitleg over het christelijk geloof.
 
Thema’s die voorbij komen zijn 
bijvoorbeeld: ‘waarom zou ik ge-
loven?’, ‘wat is het christelijk ge-
loof en de Bijbel?’, ‘hoe kan ik ge-
loven?’, ‘bidden; waarom en hoe?’
 
Deelname aan de cursus is vrij-
blijvend en gratis. 

De Alpha-cursus is iets voor jou, 

als je bijvoorbeeld wilt weten of 
er meer is tussen hemel en aarde, 
of je je kennis over het christelijk 
geloof wilt opfrissen.

Lijkt het je wat? Kom dan eerst 
naar de intro-avond en ervaar 
zelf of het iets is voor je. Stel al je 
vragen en praat met andere deel-
nemers door een aantal inspire-
rende onderwerpen. 
Dit initiatief, door de Vrije Bap-
tistengemeente Enkhuizen, start 
op maandag 14 oktober. Om 
18.30 uur starten we met een ge-
zellige maaltijd. Interesse, 
nieuwsgierig of meer informatie? 
Meld je, ook i.v.m. de planning 
van het eten, bij Gitta Klopper op 
0228-593511 / cengklopper@
gmail.com. 

Meer informatie over de Alpha-
cursus is ook te vinden via de 
website www.alphacursus.nl.

Wat is de zin van het leven? 
Ontdek het zelf!

Ruim 60.000 vrijwilligers col-
lecteerden van 15 tot en met 
21 september in heel Neder-
land tijdens de collecteweek 
van de Nierstichting. In An-
dijk bracht dat zo’n €2484,- 
euro op. Alle bijdragen helpen 
om het welzijn van nierpati-
enten te verbeteren. En dat is 
hard nodig, want leven met 
een nierziekte beperkt je 
enorm. Daarom gaat de  Nier-
stichting door totdat elke 
nierpatiënt de vrijheid heeft 
om gewoon te kunnen leven. 

Patrick (38), vader van twee 
zoontjes, is sinds zijn zestiende 
nierpatiënt. Hij dialyseert nu 
drie keer per week vier uur per 
dag in het ziekenhuis. Maar Pa-
trick geeft niet op. Hij houdt 
vol. Voor zijn vrouw en zijn 
twee jongens, waarmee hij zo 
graag oud wil worden. 

Collectanten essentieel 
“De Nierstichting krijgt geen 
structurele financiële steun van 
de overheid en is afhankelijk 
van giften en donaties. De in-
komsten uit de collecteweek 
zijn dan ook erg essentieel voor 
het werk van de Nierstichting”, 
benadrukt Annemarie Nierop,  
collectecoördinator  van de 
Nierstichting in Andijk. “Wij 
bedanken alle collectanten dan 
ook hartelijk voor hun vrijwilli-
ge inzet en donateurs voor hun 
steun. En zijn ontzettend blij 
met deze opbrengst. Want elke 
bijdrage helpt zodat nierpatiën-
ten de vrijheid hun leven terug 
te geven.”
 
Collectant gemist?
Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan als-
nog een donatie doen op 
www.nierstichting.nl. 

Collectanten Nierstichting in 
Andijk halen €2484 op

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 41 Pagina 6



• 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

OKTOBER
Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
• Pubquiz bij dorpshuis Centrum 20:30 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
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur 

met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 16 oktober       
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur Org. 

KBO-SBA. 
Donderdag 17 oktober 
• Ouderensoos bij dorpshuis Centrum 12:00 uur
Vrijdag 18 oktober 
• Eetcafé bij Dorpshuis Centrum vanaf 18:00 uur
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
• Countrymiddag verzorgd door de Dutch Country Collage 

Dansers, vrij dansen in Sarto van 13.30 tot 17.15 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.
• Texelse avondvullende bierproeverij bij Dorpshuis Centrum 

aanvang 20:30 uur
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 27 oktober 
• Volkorendag 13:00 uur Cultura, gratis entree
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
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 5 november
• KVG, klaverjassen, 19.45 uur in Sarto. €3,-
Woensdag 6 november
• Ontmoetingsochtend in De Kapel, 10.00 – 12.00 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. 
• Wintermarkt 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.
• Countrymiddag verzorgd door de Dutch Country Collage 

Dansers, vrij dansen in Sarto van 13.30 tot 17.15 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
Zondag 24 november   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
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
Dinsdag 3 december
• KVG, klaverjassen, 19.45 uur in Sarto. €3,-
Vrijdag 6 december 
Klaverjassen in Dorpshuis Centrum 
Dinsdag 10 december 
• Kerstavond,  door en voor leden, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 13 december
• KBO, Kerstmiddag m.m.v The Dutch Vocals, Sarto 13.30 uur.
Zondag 15 december
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel, Aanvang 15.00 uur, Entree 

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

Oud papier:  Zaterdag 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.

Plastic:  Dinsdag 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 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

Ingrid Bakker-Schukking uit Wervershoof is Reiki 
Master. Haar praktijk ‘Liefde voor Jezelf ’ bestaat 20 
jaar. Een bijzondere mijlpaal die de aandacht ver-
dient. Net als jij. Gun jezelf wat extra liefde en ont-
vang jubileumkorting op een behandeling.

Ingrid is 57. In arbeidstermen al ‘op leeftijd’ maar ze 
oogt veel jonger. Zou dat de liefde voor haarzelf 
zijn?
‘Ja, dat is wel een rode draad, maar net als zoveel 
mensen heb ik ook moeten leren houden van me-
zelf. Het is een bewustwordingsproces. De jaren 
ervaring als Reiki Master hebben daar een belang-
rijke rol in gespeeld.’

Hoe kwam je met Reiki in aanraking?
‘Mijn moeder had een Reiki cursus gedaan en vond 
dat wel iets voor mij. Ik zei: maar dat doe ik toch al? 
Het voelde voor mij al zo als heel natuurlijk om bij 
iemand een hand op te leggen om pijn of verdriet te 
verzachten. Het was tijd om me te professionalise-
ren. Na de opleiding leerde ik in de praktijk steeds 
weer verder. Een cliënt helpt mij ook. We zijn spie-
gels voor elkaar.’

Wat doe je als Reiki Master voor je cliënten?
‘Ik ben een kanaal voor energie; een doorgeefluik. 
Via handoplegging neem ik blokkades weg. Een 
bijkomende methode is Access Bars. Daarbij help ik 
via drukpunten op het hoofd oude patronen los te 
maken. Het helpt mensen om zichzelf terug te vin-
den, de balans te herstellen zodat ze zelf krachtiger 
in het leven staan en eigen keuzes kunnen maken.’ 

Doen veel mensen dat niet?
‘Nee, velen doen te vaak wat een ander wil. Ze wor-
den geleefd door de maatschappij. Dat gaat knellen, 
je komt in de knoop met jezelf. Omdat je niet luis-
tert naar je eigen gevoel.’

Jouw cliënten erkennen dat ze iets mogen veran-
deren?
‘Ja, ze komen vaak als ze zich depressief voelen of 
een burn-out hebben. Soms ook met vage lichame-
lijke klachten. De oorzaken die daaronder liggen 
komen vaak voort uit emotie. Ik help ze de pijn los 
te laten. Door blokkades weg te nemen gaat energie 
weer stromen.  Het sterkt het zelf genezend vermo-

gen van de mensen. Na behandeling zijn ze blijer en 
gelukkiger.’

Hoe laat jij zelf los?
Ik ben zangeres en heb jarenlang blokkades kunnen 
wegzingen. Geluid is ook energie en het hielp me op 
de juiste frequentie te komen, in balans. Nu help ik 
mezelf ook via Reiki en door te zwemmen met dol-
fijnen. 

Je organiseert ook dolfijnreizen?
‘Ja, voor een vakantie vol heling en plezier. Dat is zo 
mooi aanvullend op Reiki. Net als ik geven dolfijnen 
onvoorwaardelijke liefde. Zonder te oordelen. Ik 
heb met een kleine groep al diverse reizen naar 
Egypte gemaakt. Magisch was dat. Ik word er zo blij 
van als ik mensen kan helpen. Dan is mijn dag ge-
slaagd.’

Jubileumkorting
Ontvang jubileumkorting op een Reiki en Access 
bars behandeling. 
Informeer naar de mogelijkheden via 0228-58 34 
80.

20 jaar Reikipraktijk ‘Liefde voor Jezelf’

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

Ingrid Bakker-Schukking. Foto aangeleverd

Op zondag 13 oktober verzorgt 
de Schoof een onwijs gezellig ko-
renfestival! Er is een leuk en geva-
rieerd aanbod aan koren en zang-
groepen uit deze regio. Bij ons op 
de planken deze middag: Keep It 
Simple, Leedvermaak, Jambo, 
Amazing en Like This! Het wordt 
een middag met smartlappen, 
Afrikaanse liederen, intieme a 
capella zang en close harmonie. 
De aanvang is 13.00 uur en entree 

voor deze middag is helemaal 
gratis! 

Deze dag staan er 2 podiums in 
de Schoof. Hierdoor zijn er geen 
loze ombouwtijden voor u als 
bezoeker. 
Op deze dag komt het Afrikaanse 
koor “Jambo” taart verkopen 
voor het goede doel. De op-
brengst gaat naar schoolprojec-
ten in Kenia. Heel graag tot dan!

Korenfestival Wervershoof!

De dames van Op en Top Vrouw reizen komend 
najaar met een nieuwe show door Nederland: 
CONTRAST. De show is in samenwerking met 
hulp- en ontwikkelingsorganisatie Dorcas. De da-
mes zijn inmiddels geen onbekenden meer in chris-
telijk Nederland. Ze hebben tientallen shows opge-
voerd.

De nieuwe show zal gaan over tegenstellingen en 
overeenkomsten: als vrouw in ons eigen leven, ver-
schillen tussen vriendinnen, maar ook in vergelij-
king tot andere vrouwen over de hele wereld, en 
niet te vergeten het contrast tussen man en 
vrouw. De avond zal een afwisseling zijn tussen hi-
lariteit en serieuze liedjes. We gaan samen op zoek 
naar wie werkelijk de regie heeft in ons leven.  

Afgelopen april hebben de dames een aantal projec-
ten van Dorcas, speciaal gericht op vrouwen, in 
Ethiopië bezocht. De ervaringen die de ze tijdens 
deze reis hebben opgedaan, krijgen op een ontroe-
rende maar ook grappige manier een plek in hun 
voorstelling.

Op en Top Vrouw bestaat uit; Christien Blok, Ge-
zina van den Bos en Barbara Stouwdam. Op piano 
begeleid door Bas Gankema. De band is voor deze 
show uitgebreid met een bassist en een drummer. 

Zin in een avond uit met een lach en een traan? 
Nodig je vriendinnen, zussen, moeder, oma’s of col-
lega’s uit om naar één van de shows te gaan. Kijk 
op opentopvrouw.nl voor de speeldata en plaatsen. 

Nieuwe show Op en Top Vrouw heet CONTRAST
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Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in 
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan Pijker. 

Een fles cognac.
Veldwachter Zandbergen fietste over 
Andijk om alles in de gaten te houden, 
toen hij plotseling een witharig jong-
mens met een fles cognac zag sjouwen. 
Die had hij gevonden bij de achterdeur 
van de kruidenier en het jammer gevon-
den dat zo’n fles weg zou raken. Hij her-
kende het joch onmiddellijk, het was er 
een van Kooiman uit het Kerkeveld. 
Kooiman was met een bijzonder mooie 
vrouw getrouwd en het resultaat was er 
ook naar: zeven zonen, die allemaal op 
elkaar leken. Je pikte ze er zo uit, blauwe 
ogen en een eerlijk gezicht. Op de vraag 
van Zandbergen, waar dat heen moest 
met die fles, keek de jongen hem trouw-
hartig aan en vertelde hem dat winkelier 
Broerse hem had gevraagd de fles naar 
Zandbergen te brengen. Hij voegde er 
aan toe dat hij er een dubbeltje voor had 
gekregen, dat hij opdiepte uit een nogal 
volle broekzak. Zandbergen dacht er 
niet over om de fles in ontvangst te ne-
men, een ambtenaar in functie en zo….. 
Maar hij vroeg het jong de fles naar zijn 
huis te brengen en aan het dienstmeisje 

te vragen de fles in de drankenkast te 
zetten, waarvan hij alleen de sleutel had. 
Hij haalde zijn indrukwekkende sleutel-
bos tevoorschijn en gaf de jongen de 
sleutel, zodat het meisje de kast kon ope-
nen en weer sluiten. De jongen keek hem 
met zijn blauwe ogen aan en beloofde de 
boodschap uit te voeren. Tevreden fiets-
te de veldwachter verder, die Broerse 
toch…..Hij zou toch een beetje soepel 
omgaan met de openingstijden.

Toen hij een uur later thuis kwam, vroeg 
hij aan het dienstmeisje of de fles cognac 
veilig stond opgeborgen. Het meisje keek 
hem verbaasd aan en vertelde dat er een 
jongen was geweest met de sleutel van 
de kast, die een fles whisky kwam halen. 
Ze had hem de fles gegeven en de kast 
weer stevig op slot gedaan. Van een fles 
cognac wist ze niets……. En zo kwam 
het dat Zandbergen die kerst een goed-
koop wijntje dronk, terwijl de zonen van 
Kooiman gespannen toekeken hoe vader 
beurtelings de cognac en de whisky 
proefde en verklaarde dat het van uitste-
kende kwaliteit was. En iedere keer als 
Zandbergen zo’n jong van Kooiman pas-
seerde zei die hem vriendelijk goeden-
dag.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Michael Nobbe Optiek
Ervaring, service en persoonlijk advies

Werkt met alle zorgverzekeraars
Ruime collectie kinderbrillen
Contactlenzen met leesgedeelte
Keuringen voor ‘t rijbewijs
Nieuwe collectie zonnebrillen

Onze oogmeting bestaat uit : ogentest, controleren op staar, oog-
drukmeting, oogspierentest (prisma). Ook voor het aanmeten en 

controleren van harde en zachte contactlenzen.

Wij werken met doorverwijzen naar Oogcentrum Heerhugowaard 
en het WFG-Hoorn indien nodig.

Michael Nobbe Optiek  Zwaagdijk 227H  1684 NG  Zwaagdijk  Tel. (tijdelijk) 061-1804655
www.michaelnobbeoptiek.nl   info@michaelnobbeoptiek.nl

Met nieuwste apparatuur krijgt u een volledig oogonderzoek waarbij 
niet alleen de sterkte wordt bekeken maar ook de gezondheid van het oog. 

Daarbij wordt het Hoornvlies, Netvlies, Oodruk en zelfs fixatie disperatie niet vergeten.

Michael Nobbe optiek Zwaag is na de opening 
door Dries Roelvink helemaal klaar voor de toekomst!

Hollandse Cirkel 35
1689 XE Zwaag

tel. 0229 – 714016

Zwaagdĳ k 227h
1684 NC Zwaagdĳ k
tel. 0229 – 714022

info@michaelnobbeoptiek.nl • www.michaelnobbeoptiek.nl

Heeft ook uw vertrouwde optiek onlangs zijn 
deuren gesloten en bent u op zoek naar 

net zo’n vertrouwd adres?

Graag tot ziens!

Kom dan eens langs bij één van onze vestigingen waar u door ons 
vakbekwaam personeel met raad en daad bijgestaan zal worden.
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Bij de Mannen van Naam krijg je meteen 
het gevoel alsof je in een gezellige huiska-
mer zit. Door de sappige verhalen van de 
Brabanders met een roemrucht verleden 
bij ‘Pater Moeskroen’ en de prachtige lied-
jes vervaagt het onderscheid tussen een 
cabaretvoorstelling en een heerlijk concert. 

Met hun sympathieke presentatie creëren 

de mannen een sfeer waarin ze moeiteloos 
schakelen tussen hilarische grappen en 
kleine persoonlijke liedjes. Maar ook zetten 
ze moeiteloos een opzwepende Keltische 
folkdeun in. Daarvoor brengen de mannen 
een keur aan instrumenten mee, waaronder 
een heleboel snaarinstrumenten, fluiten, 
een accordeon en een doedelzak.

Tussen de nummers door vertelt zanger/
verteller Ton Smulders het verhaal van DE 
DUIVELSBRUG, muzikaal ondersteund 
door zijn kompanen Ad Grooten en Wil-
bert van Duinhoven. Een spannende oude 
sage die nog steeds actueel blijkt te zijn. 
Die als spiegel dient: was alles wel zo an-
ders vroeger? Gaat het nu beter of juist 
slechter met ons? En hoe staat het met ons 
morele kompas? Zal dat ons wel veilig over 
de Duivelsbrug leiden?

De Mannen van naam 18 oktober 2019 om 
20.15 uur in de Witte Kerk, Hauwert 95. 
De deur is open om 19.45 uur. Toegang: € 
15,- inclusief koffie, thee en pauzedrankje. 
Reserveren: hauwertinconcert@gmail.com. 

Wat is de zin van mijn leven?
Is er meer?

Ontdek het zelf! 
                              Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. 

   De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over 
het christelijk geloof. Een praktische cursus van 8 avonden (maandag). 

De cursus (incl. maaltijd) is vrijblijvend en gratis!

Wanneer:  1e (intro)avond, maandag 14 oktober. 
 Om 18.30 starten we met een maaltijd 
Waar:      IJsselzand, Anjerstraat 1 Enkhuizen

Graag aanmelden i.v.m. planning bij Gitta Klopper 
op 0228-593511 of cengklopper@gmail.com.

Een initiatief van de 
Baptistengemeente Enkhuizen 

Zie ook www.alphacursus.nl!

Opzet advertentie

Wat is de zin van mijn leven?
Is er meer?

Ontdek het zelf! 
                                                             Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. 

     De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over 
het christelijk geloof. Een praktische cursus van 8 avonden (maandag). 

De cursus (incl. maaltijd) is vrijblijvend en gratis!

Wanneer:  1e (intro)avond, maandag 14 oktober. Om 18.30 starten we met een maaltijd 
Waar:         IJsselzand, Anjerstraat 1 Enkhuizen

Graag ivm planning aanmelden bij Gitta Klopper op 0228-593511 of cengklopper@gmail.com
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Baptistengemeente 

Enkhuizen 

Zie ook www.alphacursus.nl!

Diverse paddestoelen in de Bangert. Foto: Douwe Greydanus

In het dierenpakje aan de Bangert versche-
nen grote witte bollen gaf de heer Neefjes 
aan. Bij aankomst stonden er meer in de 
vorm van een heksenkring. 
Één sprong er wel goed uit met een diame-
ter van wel ruim 45 cm. Het ging hier om 
Reuzenbovisten. Deze bovist groeit op de 
grond in onder meer weilanden, tuinen, 
wegbermen en ruigtes waar ook schapen 
geweid zijn. De bevestiging in de grond 

met dikke myceliumstrengen maar is erg 
losjes. In dit geval bestaat de onderlaag uit 
houtsnippers. 
Op de boomstammetjes die er ook lagen 
ontdekten wij ook de Gele trilzwam, Ge-
wone Judasoor en nog meer leuke soorten 
terwijl de kalkoen ons goed in de gaten 
hield. Nu het overal lekker nat is schieten 
de paddenstoelen mogelijk ook bij u de 
grond uit. Douwe Greydanus.

De Mannen van Naam 18 oktober 2019 in Hauwert

Foto: aangeleverd

Witte bollen in het gras
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