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“Natuurlijk zei ik ja toen jullie 
vroegen of ik mee wilde werken 
aan een interview over vitiligo. 
Maar zelf vind ik het niet zo 
bijzonder,” begint Hannie 
Pankras haar verhaal. “Vitiligo 
is een huidaandoening waarbij 
pigmentcellen verdwijnen. Dat 
zijn de cellen die kleur geven 
aan je huid. Zo ontstaan de 
melk witte vlekken op de huid.” 

Vitiligo kan op elke leeftijd be-
ginnen. Het komt voor bij man-
nen en bij vrouwen. Tijdens 
hormonale momenten zoals de 
puberteit, zwangerschap of de 
overgang kan het zomaar op-
eens beginnen of verergeren. 
Het is een erfelijke aandoe-
ning, het zit dus in de genen en 
is niet besmettelijk. 

Hannies verhaal
“Ik was een jonge puber toen ik 
vlekken kreeg op mijn knieën. De 
dokters wisten niet wat het was. 
Precies in die tijd verhuisde ik 
ook nog eens van een klein dorp 
naar een grote stad. Dat te samen 
maakte dat ik best een lastige 
puberteit doormaakte,” vertelt 

Hannie. “Later wist ik wel wat het 
was en heb ik wel wat actie on-
dernomen in de hoop dat het zou 
helpen. Lichttherapie bijvoor-
beeld. Maar ik had er geen baat 
bij.” Omdat vitiligo een huidaan-
doening is ging Hannie regelma-
tig voor controles en advies naar 

de dermatoloog. “Daar zag ik in 
de wachtkamer mensen zag met 
allerlei jeukende en ontstekende 
aandoeningen aan de huid. Dan 
bofte ik toch maar,” lacht ze. “Vi-
tiligo doen geen pijn, het jeukt 
niet en het ontsteekt niet. Maar 
het gaat ook nooit over!”

Zwangerschap
“Tijdens mijn zwangerschappen 
gierden de hormonen door mijn 
lijf. Dat kon ik duidelijk merken 
aan de vitiligo, er kwamen steeds 
meer vlekken bij. De meeste zit-
ten op mijn lijf, verder heb ik 
vlekken op mijn knieën en ellen-
bogen. Enige tijd geleden ervaar-
de ik een soort ‘inwendige krie-
bel’ vlak onder mijn lip, een aan-
kondiging die ik inmiddels her-
ken. Daar zit sinds kort dan ook 
een witte vlek.”

Leven met vitiligo
Wie vitiligo heeft moet daar reke-
ning mee houden. Het vraagt om 
een aantal aanpassingen in het 
dagelijks leven. Bijvoorbeeld de 
juiste zonbescherming. Soms 
willen mensen de vitiligo hebben 
(bijvoorbeeld in het gezicht) de 
vlekken camoufleren. Er zijn ook 
mensen die willen weten bij wie 
ze terecht kunnen voor hulp, om-
dat ze er wel erg veel moeite mee 
hebben. Iedereen ervaart het an-
ders.  
Hannie: “Misschien is het mijn 
West Friese mentaliteit, maar ik 
zeg maar steeds: Ik heb vlekken, 

maar hebben we niet allemaal 
wel iets?”

Nieuwe ontwikkelingen
Inmiddels is uit onderzoek geble-
ken dat de wit geworden huid van 
vitiligo patiënten geïmplanteerd 
kan worden bij mensen met 
huidkanker. Zo gebruiken ze de 
aandoening van de één om de 
ziekte bij de ander op te lossen. 
“Onderzoek is goed, want des te 
meer we erover weten, des te be-
ter we mensen met de aandoe-
ning kunnen helpen en begelei-
den.” 

Heeft u vitiligo en/of wilt u er 
meer over weten?  
Meer informatie vindt u op 
www.vitiligo.nl 

Hannie Pankras heeft de aandoening Vitiligo

Hannie heeft vitiligo. “Gelukkig ben ik veel meer dan mijn 
huidaandoening!” Foto en tekst: OdB

Kermis 
Andijk

Zien en gezien 
worden.

Iedereen veilig over straat 
met goede verlichting.

Dit laatste is nu net ver te 
zoeken. Veel rijden zonder 
licht of zonder achterlicht.

Veilig Verkeer Nederland 
afd. Andijk.

Vrijdag 11 oktober richtte Cindy 
Zweverink de stichting Marathon 
Leeuwinnen op. De dames schaat-
sen onder de teamnaam Blue-
dune. De stichting heeft tot doel 
de belangenbehartiging van de 
schaatssport in Nederland door 
het faciliteren van een marathon 

damesteam. Mantel & Overtoom 
Notarissen ondersteunde de ma-
rathonschaatsers met een speciaal 
sponsortarief voor de notariskos-
ten. Oud marathonschaatser 
Martin van de Pol verzorgt  samen 
met Andijker Johan Berga de be-
geleiding van dit team.

Cindy Zweverink (l) en Rinske Mantel. Foto aangeleverd

Stichting Marathon Leeuwinnen

Bijlage in deze krant:

Taxi Kaijer uit Wervershoof en 
IvoTax uit Eindhoven zijn de eer-
ste winnaars van de TaxiPro 
Awards voor Beste Taxibedrij-
ven. De lezers van het online 
vakblad kozen Taxi Kaijer tot 
winnaar in de categorie grote on-

dernemingen, terwijl IvoTax aan 
de haal ging met de award voor 
kleine en middelgrote taxionder-
nemingen. De winnaars werden 
bekendgemaakt tijdens het net-
werkdiner na afloop van Taxi 
Expo 2019.

De afgelopen tijd konden taxibe-
drijven worden voorgedragen om 
in aanmerking te komen voor de 
eerste TaxiPro Awards. Dat leid-
de in beide categorieën tot uit-
eindelijk drie genomineerden. 

TE 2019 awards
In de categorie grote taxibedrij-
ven ging de strijd lang gelijk op 
tussen de drie genomineerden. 
Meer dan 1.400 mensen brachten 
hun stem uit in deze categorie. 
De winnaar werd Taxi Kaijer uit 
Wervershoof, met 36,5 procent 
van de stemmen.

Foto aangeleverd

Taxi Kaijer en IvoTax uitgeroepen 
tot Beste Taxibedrijven 2019

Gratis inloop: 
donderdag 17/10 Andijk

9-17 en 19-21 uur.
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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 20 oktober 10.00 uur: 
Wereldmissiedag. 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor G. Ko-
ning. Thema: “Recht verschaffen”.
De hoofdcollecte is voor de rond-
trekkende zusters, die de bevol-
king in dorpen in de Himalaya 
ondersteunen. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Welkom in de viering. 
*Overleden: Jaap Schuitemaker.
*In de zondagviering hebben we 
kennis kunnen maken met Juan 
Andres (29 jaar) afkomstig uit Chili. 
Hij spreekt goed Nederlands en zal 
op 16 november tot diaken gewijd 
worden. Daarna zal hij in onze re-
gio werkzaam zijn. Hopelijk zal hij 
zich hier snel thuis voelen!

Colofon
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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, 20 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Mulder te Alkmaar, Bijbelzondag

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Drs. Nettie Boon uit Assendelft   
 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor G. Koning, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur  Arie de Jong

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

Kom sparen 

en krijg een 

cadeautje*

Vrolijk fd
Kleingouw 28, 1619 CB Andijk
Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen
T (0228) 59 24 20 Andijk
T (0228) 31 67 86 Enkhuizen
I www.vrolijkfd.nl

Met Zilvervloot Sparen en JongWijs regelt u het in één keer goed voor uw kind.
Met Zilvervloot Sparen spaart u een mooi startkapitaal voor uw (klein)kind bij elkaar.

JongWijs is voor uw kind zélf. U bent welkom op ons kantoor!
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Het zijn weer
Kinderspaarweken!

Het is belangrijk om kinderen al 
vroeg te leren omgaan met geld. 
Daarom beloont RegioBank kin-
deren die gaan sparen tijdens de 
jaarlijkse Kinderspaarweken. Bij 
Vrolijk fd, Zelfstandig Adviseur 
van RegioBank in Andijk, is het 
van 21 oktober tot en met 1 no-
vember een feest voor kinderen. 

Stort het kind geld op de bestaan-
de rekening van RegioBank, dan 
mag hij een leuk cadeautje uitkie-
zen en direct mee naar huis ne-
men. Ook kinderen die nog geen 
rekening hebben, zijn van harte 
welkom. We vertellen ouders en 
kinderen dan graag over het be-
kende Zilvervloot Sparen. En 
JongWijs, het jeugdpakket speci-
aal voor kinderen zelf. Een af-
spraak is niet nodig. Iedereen kan 
gewoon binnenlopen om een re-
kening te openen.

Leer uw kind wat verstandig 
sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pakket 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar. 
Een spaar- en betaalrekening mét 
jaarlijks leuke geldtips en weetjes. 
Bij JongWijs krijgen ook de ou-
ders jaarlijks interessante infor-

matie en praktische tips. Gewoon 
via de post, op het huisadres. En 
uiteraard staan wij als Zelfstandig 
Adviseur ook klaar.

JongWijs begint met een spaar-
rekening. Vanaf 8 jaar komt daar 
een betaalrekening bij. En met 
toestemming van de ouders ook 
een Jeugdpas mét weeklimiet en 
Internet Bankieren en Mobiel 
Bankieren. “Dit kan, maar hoeft 
dus niet. Ouders mogen dit bij bij 
ons aanvragen wanneer hun kind 
hier aan toe is.” vertelt Arend 
Vrolijk van Vrolijk fd.

Van harte welkom
Iedereen is van 21 oktober tot en 
met 1 november welkom bij Vro-
lijk fd. Arend geeft aan: “Kom 
naar ons kantoor aan Kleingouw 
28 in Andijk tijdens de feestelijke 
Kinderspaarweken. We laten dan 
ook graag JongWijs zien.” Om een 
rekening te openen, moeten de 
kinderen en hun ouders wel een 
geldig legitimatiebewijs meene-
men. De cadeautjes staan klaar! 

Voor meer informatie en de ac-
tievoorwaarden, kijk ook op 
www.regiobank.nl.

Vrolijk fd maakt van sparen een feest!
Kinderspaarweken van 21 oktober tot en met 1 november  

Lieve mensen,

Jullie aanwezigheid, kaartjes, bloemen 
en geschenken hebben onze 
60-jarige huwelijksdag onvergetelijk gemaakt.

Bedankt! Frans en Riet Koomen

Dinsdag 8 oktober was de heer 
Peter Smtih de gastspreker bij de 
Vrouwen van Nu afd. Andijk-
Oost. Hij vertelde over plastic 
afval. Eerst vertelde hij hoe het 
begonnen was dat hij zo bevlogen 
werd om plastic afval op te rui-
men. Al jaren had hij steeds ruzie 
met z’n buurman, tot hij bedacht 
eens te gaan praten met die buur-
man. Na dat gesprek was de ver-
standhouding een stuk beter.
Toen dacht hij als zo’n klein iets 
de situatie   kan verbeteren, dan   
kan dat ook met andere dingen 
en kan een kleine inzet soms een 
probleem oplossen. Hij las veel 
over de gevolgen van plastic-af-
val en ontdekte dat er 8 miljard 
kg per jaar in de oceaanterecht 
komt. 

In 2011 ontstond er een vermoe-
den dat dit plastic terug zou kun-
nen komen in ons voedsel. Hij 
schreef hierover naar de media. 
Niemand geloofde hem echter en 
zelfs op de overheids websi-
testond dat dit plastic niet scha-
delijk was. Een wetenschappelijk 
onderzoek op het Midway-eiland 
bewees dat het wel gevaarlijk 
was, er gingen veel meer jonge 
albatrossen dood dan een aantal 
jaren daarvoor. Ze kregen voed-
sel van hun ouders met plastic 
erin. 
Ook bij de Eskimo’s, die veel zee-

dieren eten, waren er zichtbare 
veranderingen. 

Om te proberen meer aandacht 
te krijgen maakte Peter Smith, 
die ook kunstenaar is, een grote 
aardbolvan 250 kg plastic flesjes 
en legde deze in diverse steden 
ter bezichtiging. De media 
schonken toen wel aandacht, het 
werd zelfs een heel circus, kran-
ten, tijdschriften, t.v. de website 
van de overheid werd aangepast, 
er kwamen groepjes die plastic 
gingen opruimen. Maar ondanks 
de subsidie van 250 miljoen zette 
dit geen zoden aan de dijk. Als 
alle bewoners van onzeaarde elk 
1 flesje zouden opruimen dan 
was het probleem opgelost. Al-
leen gebeurt dat niet omdat de 
meestemensen denken dat 1 
flesje geen verschil maakt, maar 
dat doet het dus wel. Om meer 
aandacht te krijgen is Peter Smith 
met enkele andere kunstenaars 
bezig een beeld te maken 
van2500 kg gerecyceld plastic: 
een plastic Madonna (een lig-
gende moeder met een zogend 
kind). Dit moet het symbool wor-
den dat wij voor onze kinderen 
moeten zorgen dat er een toe-
komst zonderplastic-afval voor 
hen zal zijn. Peter Smith vertelde 
dit alles met overtuiging, humor 
en idealisme, zodat wij een inte-
ressante avond hadden.   GDD 

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost
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WIJZIGING NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE 
PER 1 JANUARI 2020

Een eigen huis moet bereikbaar blijven voor zo veel 
mogelijk mensen. 
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is er voor mensen die 
geen ‘hoog’ inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier 
een woning willen kopen. Het Waarborgfonds Eigen Woningen staat 
er bij NHG garant voor dat de hypotheekverstrekker wordt terug-
betaald. Daardoor is het risico voor hypotheekverstrekkers lager en 
kunnen zij een lagere hypotheekrente kunnen aanbieden.

De wijzigingen voor de NHG per 01-01-2020 op een rijtje:
•	NHG	verlaagt	de	premie	naar	een	stabiele	premie	
	 van	0,7%	van	de	hypotheekverlening.
Het percentage was 0,9%. Het instrument NHG wordt door deze 
verlaging toegankelijker voor iedereen die een hypotheek met NHG 
afsluit. Per 1 januari zal de NHG-klant in vergelijking met dit jaar 
maximaal € 620 besparen. 
•	NHG	verhoogt	de	kostengrens	naar	€	310.000	
	 (gewone	huizen)	en	€	328.600	huizen	met	
	 energiebesparende	voorzieningen).
De kostengrens volgt de ontwikkeling van de huizenprijzen in het 
voorgaande jaar. De verhoging zorgt ervoor dat NHG voor een 
brede groep toegankelijk blijft. Met name starters profiteren van de 
hogere kostengrens. Door de hogere kostengrens voor energiebe-
sparende voorzieningen creëert NHG opnieuw voldoende ruimte 
om verduurzaming van de eigen woning mogelijk te maken.

GRATIS INLOOP: do 17/10 Andijk 9-17 en 19-21 uur, of maak buiten 
de gratis inloop op afspraak gebruik van het gratis half uur bespre-
king. Dat kan ook op zaterdagen. Wel dus even reserveren! 0228-59 
22 24 / 0229-59 12 64 

Judith Berkhout

Wat hebben we de afge-
lopen weken toch veel 

situaties meegekregen via 
de media. 

Ik noem maar even het 
klimaat, stikstof ‘pro-

bleem’, boeren die naar 
mijn idee keihard worden 
afgestraft voor het harde 
werk wat ze doen. Wat 
mij is opgevallen tijdens 
de demonstratie van het 

klimaat afgelopen week is 
dat dit erop leek dat we 
terug in de tijd gingen. 

50 jaar geleden waren er 
ook mensen die demon-
streerden met doeken in 

hun haar en bepaalde kle-
ding stijl. Zelfs zichzelf 

vastmaken met kettingen 
aan een auto. Heeft het 

zin vraag ik mij af. En de 
demonstratie met de boe-
ren. Het nare aan dit ver-
haal is dat er in de media 
allerlei trucs of misleidin-
gen worden geplaatst om 

mensen op een dwaal-
spoor te brengen of een 
bepaalde denkwijze in te 
drukken. Zo zouden de 

boeren slecht zijn, omdat 
ze vrachtwagens in de 

brand gezet zouden 
hebben. Dit ging in het 
rond via een whatsapp 
foto. Later kreeg ik te 
horen dat het een hele 
oude foto was van een 
vrachtwagen die in de 

brand had gestaan. Wat 
willen wij geloven. Ik 

kijk hier toch heel nuch-
ter naar. De mensen die 

hard werken hebben geen 
tijd om te demonstreren, 
die zullen zich niet met 

tentjes ergens installeren. 
Maar wat ik wel mooi 
vond is dat de ‘boeren’ 

er toch voor zorgden om 
met z’n allen een state-
ment te maken en zich 
hebben laten horen. Ik 

denk dat we zelf heel erg 
mee kunnen denken in 
het verbeteren van het 
klimaat. Maar hierover 

volgende keer meer, 
wordt vervolgd…

 Groet,
Judith Berkhout

Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

De Stichting Wielerevenemen-
ten West-Friesland organiseert 
zondag 20 oktober de eerste 
MTB Vooroevertocht van het 
seizoen. Met de opening van de 
nieuwe kantine van VVW keert 
ook de inschrijving voor de 
MTB Vooroevertocht hier te-
rug. Deze veelzijdige toertocht 
over onder andere veengrond, 
West-Friese klei, zand en ver-
harde paden rond Wervershoof 
is een prachtige en uitdagende 
MTB-tocht voor zowel jong als 
oud. 

Het parcours
Vanaf de start tussen 09:00 en 
09:30 uur bij de kantine van 
VVW aan de Theo Koomenlaan 
vertrekken de deelnemers over 
de Kagerbos richting Andijk. Ze 
rijden over het fietspad langs de 
Dijkweg richting de jachthaven 
van Andijk, vanaf daar rijden ze 
over het strandje bij de Koop-
manspolder richting de kom. Het 
parcours vervolgt over de dijk 
achter Onderdijk langs richting 
het Nesbos. Onderweg naar Me-
demblik komen de deelnemers 
langs de koek en zopie met kren-
tenbollen van Bakker Swart uit 
Wervershoof. Via het Regatta 
Center en Kasteel Radboud fietst 
men over de Brake door een koei-
enstal heen richting de Groote 
Vliet. Daarna splitst het parcours 
zich; de deelnemers van de 30 ki-
lometertocht gaan terug richting 
de finish bij VVW via het Over-
hoekse bos waar ook Schotse 
Hooglanders lopen. De deelne-
mers die de 40 kilometer rijden 
maken een extra lus langs het 
Egboetswater en Hauwert om via 
de Vok Koomenweg bij VVW te 
finishen. 

De kantine van VVW is open; 
hier kan onder andere koffie, thee 
of een broodje worden gekocht.
Noord-Hollandse MTB-tochten
Stichting Wielerevenementen 
West-Friesland werkt samen met 
MTB Noord-Holland. MTB 
Noord-Holland organiseert dit 
seizoen 13 MTB-tochten. Een 
deelnemer die stempels voor 
deelname aan minimaal 6 van 
deze tochten op zijn/haar stem-
pelverzamelkaart heeft staan 
maakt kans op een Storm-Nalu 
strandbike. Na de laatste tocht op 
9 februari 2020 wordt de geluk-
kige uit de ingeleverde stempel-
kaarten getrokken. 

Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroever-
tocht kan op 20 oktober vanaf 
08:30 uur bij de kantine van 
VVW, Theo Koomenlaan 7 te 
Wervershoof. De start is vanaf 
deze locatie tussen 09:00 en 09:30 
uur. 
Inschrijfkosten zijn: €7,- voor 
niet NTFU/KNWU-leden, €6,- 
voor NTFU/KNWU-leden op 
vertoon van een lidmaatschaps-
kaart (TFK/licentie) en €2,- voor 
kinderen tussen de 8 en 12 jaar 
onder begeleiding van een vol-
wassene. Het verzoek van de or-
ganisatie is om zoveel mogelijk 
gepast te betalen. 
Let op: een valhelm is verplicht 
bij deelname aan de toertocht. 
Niet NTFU-leden zijn niet verze-
kerd voor schade, zij kunnen 
vooraf via de website van de 
NTFU een dagverzekering afslui-
ten. 
Kijk voor meer informatie op: 
www.mtbwervershoof.nl of op de 
Facebookpagina ‘MTB Wervers-
hoof ’.

Aanstaande zondag, MTB Vooroevertocht. Foto: Fred Homan

Kunst in de etalage door de leden 
van de Schilderskring “Bessie” uit 
Lutjebroek. In bijzonder leuke 
samenwerking met Winkeliers-
vereniging  Streekhof, laten de 
leden van de schilderskring “Bes-
sie” uit Lutjebroek in de periode 
van zaterdag 19 tot en met zater-
dag 26 oktober 2019 de door hun 
gemaakte schilderijen zien in een 
groot aantal winkels van het win-
kelcentrum van Stede Broec. 

Deze zijn niet alleen te bezichti-
gen maar ze worden tevens te 
koop aangeboden. Het is dus ook 
een zogenaamde verkoop-ten-
toonstelling genaamd “KUNST 
IN DE ETALAGE”.

Juist in de woonmaand oktober 
geeft het een prachtig overzicht  
van de diversiteit in stijl en werk-
wijze van de leden van de schil-

derskring. Het wordt een zeer 
kleurrijk geheel.
Het is voor hen een eer, maar ook 
best spannend, om hun werken 
aan het “grote publiek” te tonen. 
Niet alleen de schilderijen in de 
winkels staan ook de “makers” 
zogezegd in de etalage. 

Op de afsluitende zaterdag 26 
oktober 2019 kunt u een aantal 
van de leden van de schilders-
kring in de centrale hal aan het 
werk zien en zal aldaar een z.g. 
”kunstmarkt”worden gehouden. 
Of  wel een soort Mont Martre 
in het klein.

Het is een prachtige gelegenheid 
om kennis te maken met de leden 
van de Schilderskring “Bessie” en 
te zien wat hun beweegt om be-
paalde onderwerpen op doek of 
papier etc. vast te leggen.

Werk van de Schilderskring “Bessie”. Foto aangeleverd

“Kunst in de etalage” in het Streekhof

Zondag 20 oktober: 1e MTB 
Vooroevertocht van dit seizoen

Griepvaccinaties
HAP De Blokkendoos

Woensdag 6 november 2019 
van 16.00 - 18.00 uur

Sommige mensen lopen extra risico als zij griep krijgen. Daarom 
krijgen zij elk jaar opnieuw een uitnodiging voor de griepprik:
•	 mensen	van	60	jaar	en	ouder,
•	 mensen	van	alle	leeftijden	met:	
•	 hart-	en	vaatziekten
•	 longziekten
•	 diabetes	(suikerziekte)
•	 nieraandoeningen
•	 weinig	weerstand	door	andere	ziekten	of	door	een	medische		
 behandeling, zoals chemotherapie.
 
N.B. Vaccinatie op eigen verzoek, dus zonder medische noodzaak, 
wordt gegeven tegen betaling van de vaccinatiekosten. (van tevo-
ren aangeven, zodat extra vaccins besteld kunnen worden).
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Van 21 oktober tot en met 24 ok-
tober wordt dit jaar de Nationale 
Zwemvierdaagse gehouden. De 
kaarten kosten in de voorver-
koop, tot en met 20 oktober, € 
10,60. Tijdens de zwemvierdaag-
se kosten de kaarten € 12,60. Dit 
is inclusief een herinneringsme-
daille en versnapering.

Kinderen t/m 9 jaar kunnen per 
dag 250 meter zwemmen (=15 
banen). Vanaf 10 jaar kan men 
500 meter (=30 banen) per dag 
zwemmen. Er dient 4 dagen ge-
zwommen te worden. Deelne-
mers dienen in het bezit van het  
A-diploma te zijn. Deelnemers 
kunnen vrijdag 25 oktober op 
vertoon van hun deelnemers-
kaart discozwemmen (19.30 uur 
- 21.00 uur) met 50% korting.

De tijden waarop men kan zwem-
men zijn: 
maandag 21 okt. 08.00-09.00 
en 16.30-18.00 uur
dinsdag 22 okt. 08.00-09.00 
en 16.30-18.00 uur
woensdag 23 okt. 08.00-09.00 
en 16.30-18.00 uur
donderdag 24 okt. 08.00-09.00 
en 16.30-18.00 uur
LET OP!! Dit jaar mag je met de 
deelnemerskaart van maandag 21 

tot en met zondag 27 oktober 
vrijzwemmen met 50% korting.
Niet geldig in combinatie met 
andere acties.
Floatkids!
Floatkids is voor de jeugd die ook 
eens op een aquabase willen 
staan, verschillende oefeningen 
willen uitproberen en samen met 
leeftijdsgenootjes sportief en ac-
tief in en op het water willen be-
wegen. Fun en fitness op het wa-
ter! Tijdens een intensieve wor-
kout van 30 minuten heb je met 
veel plezier kunnen sporten. 
De lessen op muziek staan onder 
leiding van onze gediplomeerde 
instructeurs en -instructrices.   

Tijdens de herfstvakantie kan je 
op zaterdag 26 oktober van 
14.30-15.00 uur en van 15.00-
15.30 uur floatkids uitproberen! 
De kosten hiervoor zijn €5,60 per 
les.
Kom jij ook? Geef je dan nu tele-
fonisch of bij de kassa op en tot 
snel! 

Geschikt voor kinderen van 8 t/m 
15 jaar,  zwemdiploma-A ver-
plicht. Inschrijven voor deze les is 
noodzakelijk. Er kunnen maxi-
maal 10 deelnemers deelnemen 
per les.

Zeemeermin introductie les!
Tijdens de les leren deelnemers 
zich als zeemeermin of zeemeer-
man behendig door het water te 
bewegen. In de les komt onder 
andere aan bod hoe een zeemeer-
min de mooie zwemslag maakt 
met een speciale zeemeermin vin 
of hoe bijvoorbeeld de zeemeer-
min wokkel uitgevoerd wordt. 

De les Zeemeermin zwemmen 
bestaat uit een les van 60 minu-
ten. De les is op vrijdag 25 okto-
ber van 16.45 tot 17.45 uur. 
De les is toegankelijk voor kinde-
ren vanaf 7 jaar (schoenmaat 32 
t/m 40) met een A- en B diploma. 
De kosten zijn € 10.50. Gebruik 
van de zeemeermin vin tijdens de 
les is bij de prijs inbegrepen. 

Inschrijven voor deze les is nood-
zakelijk. Er kunnen maximaal 10 
deelnemers deelnemen per les.

Zwembad De Zeehoek
Dorpsstraat 179
1693 AE  Wervershoof
tel.: 0228-581672
www.zwembaddezeehoek.nl

Voor de openingstijden in de 
herfstvakantie kijk op onze 
website!

Herfstvakantie 2019
Zwemvierdaagse en Floatkids in de Zeehoek

Poppentheater dicht bij huis, speciaal voor kin-
deren van 2-8 jaar. ‘Kleine muis zoekt een huis’.
Kleine muis heeft een appel gevonden. Hij wil de 
appel meenemen naar zijn holletje. Er is echter 
een probleem… De appel past niet in zijn hol. 
Dan zit er niets anders op om op zoek te gaan in 
het bos naar een nieuw hol. Ga mee op avontuur 
met kleine muis bij poppentheater Blauwblauw, 
op donderdag 24 oktober in de IVN-Terpzaal in 
het Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel. 

Er zijn twee voorstellingen, een om 14:00 uur en 
een om 15:00 uur. Aanmelden kan via blauw-
blauwpoppentheater@gmail.com. 
De kosten voor deelname zijn 2,50 euro per per-
soon, een ideale middagactiviteit voor in de 
herfstvakantie!Collage van kleine muis Mychel Cornelissen 

Poppentheater bij IVN

In de herfstvakantie, van 22 tot en met 25 okto-
ber, is er van alles te doen in het nieuwe bezoe-
kerscentrum ‘Hertenkamp Enkhuizen’. Leuke ac-
tiviteiten om de herfst te beleven. Voor het hele 
gezin en natuurlijk ook voor opa’s en oma’s met 
de kleinkinderen. We beginnen op dinsdag met 
Boeren—Doe -Middag in de nieuwe kinderboer-
derij. Kom helpen en verdien  een echt Boeren-
knecht diploma! Op woensdag ‘Muziek op 
schoot’ voor de allerjongsten van 3-6 jaar met 
Marieke Botman. Gezellig samen zingen, dansen 
en muziek maken!
Donderdag gaan we een herfststuk knutselen 
onder leiding van Annemiek Rötting. In de na-
tuur is veel mooi materiaal te vinden voor jouw 
herfststukje. 
Op vrijdag kookworkshop voor kinderen. 
Alle activiteiten vinden plaats in het nieuwe be-

zoekerscentrum HertenKamp Enkhuizen, Wil-
helminaplantsoen 2, Enkhuizen. Meld je aan 
voor activiteit want vol=vol.  Meer informatie en 
aanmelden kijk op onze site www.mec-dewitte-
schuur.nl   tel 0228 320310
 

Herfstvakantie in de Witte Schuur

SchatRijk worden in de 
herfstvakantie!
Ook dit jaar in de herfstvakantie 
weer drie tópochtenden voor 
basisschoolkinderen in Dorps-
huis Centrum aan de Sportlaan. 
Knutselen, luisteren, zingen, 
kijken: dat wordt volop genie-
ten, ’s morgens van 10u tot 12u 
op maandag 21, dinsdag 22 en 
woensdag 23 oktober! Het en-
thousiaste VakantieBijbelWeek-
team van de Gereformeerde 
Kerk Andijk gaat samen met de 
kinderen al luisterend, zingend 
en knutselend schatzoeken in de 
Bijbel. En ontdekken hoe je 
SchatRijk kunt worden!

Boos worden in de 
herfstvakantie?
Woensdag komt er iemand 
naar de VBW die onterecht er-
gens de schuld van heeft gekre-
gen. En daarom een boze bui 
heeft. Nou ja, hij spéélt dat hij 
een boze bui heeft. Samen met 
de kinderen slaat hij er in het 
begin van het programma ste-
vig op los, legt hij uit wat het is 
om een boze bui te hebben, 
gaat hij stampvoeten en met 
tanden knarsen, maakt hij een 
boosheids-top-vijf en houdt hij 
een wedstrijd boos gezicht ma-
ken. Die ‘iemand’, dat is christe-
lijke cabaretier Ruurd Walinga 

uit Leeuwarden. Hij komt naar 
Andijk met zijn kindervoorstel-
ling ‘Ik timmer erop los”, waarin 
hij vertelt dat de hoofdpersoon 
van de Bijbel óók wel eens on-
terecht ergens de schuld van 
heeft gekregen en zelfs weleens 
boos was. 

Kom jij ook …
… genieten en (een beetje) boos 
zijn in de herfstvakantie? Gratis 
toegang voor kinderen van 4 
tot 12  en we beginnen om 10 
uur. Let op: woensdag begint de 
voorstelling meteen om 10.00 
uur precies! Dan gaat de deur 
dicht, te laat is: jammer! Zie 
ook de advertentie elders in 
deze Andijker.

VBW in de herfstvakantie 
Voor de ouders die nog niet 
bekend zijn met de Vakantie-
BijbelWeek van de Gerefor-
meerde Kerk Andijk: de activi-
teiten vinden plaats in een sfeer 
van veiligheid en gezelligheid, 
waar de kinderen worden be-
vestigd in wie ze zijn; waar naar 
hen wordt gekeken met de ogen 
van Christus. Alle onderdelen 
zoals zingen, een verhaal ver-
tellen, spelletjes en bidden, zijn 
erop gericht iets van de liefde 
van Jezus Christus door te ge-
ven. Het VBW-team.

Herfstvakantie: blij en boos!

Op woensdag 23 oktober van 
10.15 – 11.00  uur, gezellig samen 
zingen, dansen en muziek ma-
ken! Na afloop gaan we nog even 
in de tuin snuffelen op zoek naar 
de herfst in de natuur. Het waait, 
de blaadjes dwarrelen in het 
rond. Een mooie tijd om in het 
bos te gaan kijken naar padden-
stoelen of op zoek te gaan naar 
alle dieren die in de herfst tevoor-
schijn komen. Wil je ook spelen-
derwijs de wondere wereld van 
de muziek ontdekken samen met 
je (klein)zoon/(klein)dochter. 
Kom dan meedoen met de Herfst 
workshop Muziek op Schoot bij 
MEC de Witte Schuur! 
Speciaal voor de allerjongsten, 3 
– 6 jaar, organiseert MEC De 

Witte Schuur in samenwerking 
met Marieke Botman, ‘Muziek-
praktijk de Zevensprong’ deze 
ochtend. Meld je snel aan want 
vol=vol. 

Wij beginnen om 10.15 uur, in-
loopkwartiertje om 10.00. Let op: 
deelname €2,50  p.p. ook voor 
(groot)ouders/begeleiders. Op-
gave: ofra@mec-dewitteschuur.nl  
en vermeld het aantal en de leef-
tijd van de kinderen,   of telefo-
nisch: tel.: 0228 - 32 03 10. Het 
adres is: Wilhelminaplantsoen 2 
te Enkhuizen. Je kunt niet voor de 
deur parkeren. Kijk voor een par-
keeradvies op de contactpagina 
van onze site www.mec-dewitte-
schuur.nl

Herfstpret in de Witte Schuur. Foto: aangeleverd

Muziek op Schoot voor peuters en kleuters
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Van donderdag 17 t/m zaterdag 19 okto-
ber organiseert EWKC&PV (Eerste West-
friese Konijnenfokkers Club en Pluimvee-
houders Vereniging) weer haar jaarlijkse 
kleindierententoonstelling.

Door vele fokkers uit de regio worden in 
totaal ca. 300 konijnen, cavia’s, (dwerg)
hoenders en sierduiven ingezonden. Deze 
prachtige dieren zijn het resultaat van 
zorgvuldig samenstellen van fokparen, ge-
richte selectie en een enorme toewijding 
waarmee de fokkers hun dieren verzorgen. 
Zij tonen dan ook met trots hun dieren 
aan het publiek.

Op donderdag worden de konijnen, 
(dwerg)hoenders en sierduiven door erva-
ren keurmeesters beoordeeld. De resulta-
ten worden op beoordelingskaarten geno-
teerd, die tijdens de tentoonstelling boven 
de kooien hangen. Aan het eind van de dag 
zijn de kampioenen bekend. Beoordeling 
van de cavia’s vindt op de zaterdag plaats.
Vrijdag en zaterdag is het ‘showtime’, zeker 
dan bent u van harte welkom om de fraaie 
dieren te bewonderen. Door de ruime op-
stelling en de ideale lichtomstandig-heden 
komen de dieren prachtig tot hun recht. Er 
is volop parkeergelegenheid beschikbaar 
en de toegang is gratis.

Zeker ook voor kinderen is een bezoekje 
leuk en leerzaam. Voor de kleinste dieren-
vrienden (t/m 12 jaar) wordt ook dit jaar 
weer een kleurwedstrijd georganiseerd. 
De kleurplaat is te downloaden op onze 
website. Voor de kinderen is er een leer-

zame speurtocht, waarmee een leuke at-
tentie te winnen is.

Bent u van plan een dier aan te schaffen, 
dan is de tentoonstelling een prima moge-
lijkheid om u te oriënteren. Door de fok-
kers worden vaak ook dieren te koop aan-
geboden. Bent u reeds in het bezit van een 
dier en heeft u vragen, dan is een bezoekje 
aan de tentoonstelling zeker zinvol. Gedu-
rende de tentoonstelling zijn er altijd fok-
kers aanwezig die uw vragen kunnen be-
antwoorden en u alles kunnen vertellen 
over het houden dan wel fokken van klein-
dieren. Zij kunnen u praktische tips geven 
over huisvesting, voeding, verzorging, e.d.
Wij zullen er alles aan doen om ook dit jaar 
de tentoonstelling weer tot een groot suc-
ces te maken. Uw bezoek zal daaraan zeker 
een bijdrage leveren.
De tentoonstellingslocatie is de schuurkas 
van Neefjes Tulpen, Oosteinde 114, 
1647AG Berkhout. Openingstijden: don-
derdag t/m zaterdag van 09:00 tot 17:00 
uur.
Voor de meest actuele informatie over de 
tentoonstelling en onze vereniging verwij-
zen wij u graag naar onze website (www.
ewkc-pv.nl).

Wij hopen u te mogen verwelkomen op 
onze tentoonstelling,
Het bestuur van EWKC&PV
EWKC&PV organiseert haar kleindieren-
tentoonstelling
bij Neefjes Tulpen in Berkhout.
website: www.ewkc-pv.nl, e-mail: info@
ewkc-pv.nl

ALPHA TOURS HEM

DAGTOCHT
op donderdag 14-11-2019
De Winterfair bij Paleis het Loo

Prijs:  €  44,50 p.p.

 De Winterfair bij Paleis het Loo Apeldoorn
Dit bedrag is inclusief:
-  koffie met gebak;                                     Opstapplaatsen:         -   Medemblik,        
-  entree Winterfair.                                                                          -   Wervershoof
                                                                                                         -   Andijk (2x)
Voor info + reserveringen:             tel: 0228-542424 
of kijk eens op onze site:               www.alphatours.nl/dagtochten         

Graag vooraf aangeven met hoeveel personen u 
komt. Het wordt een gezellige proeverij!! Ook uw 
kennis wordt getest met een gezellige petje op petje af 
quiz. 
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd met  
lekkere hapjes. 

info@dorpshuiscentrum.nl/0228591289 

Noelle Kistemaker maakt in sportieve zin 
een geweldig jaar door. In maart werd zij 
met haar ploeg West-Friesland SEW B1, 
kampioen in de jeugddivisie, in april volg-
de, weer met de B1, het Nederlands kam-
pioenschap. Daarna ging zij met haar 
ploeg, door naar de A’s, die spelen in de 
landelijke jeugddivisie. Nu is het trainings- 
niveau opgeschroefd naar 6 keer in de 
week trainen.   Op 5 oktober speelde ze 
voor het eerst mee met de dames 1, dit was 
in Amsterdam tegen VOC. 

Afgelopen weekend maakte zij haar eerste 
thuisdebuut, bij dames 1 van West-Fries-
land-SEW. Zaterdag 12 oktober, mocht ze 
in een volle sporthal de Bloesem opko-

men, terwijl door de speaker haar naam 
werd vernoemd, altijd even een kippenvel 
moment voor menig  trotse ouder. 

Noelle is een linkshandige speelster die, bij 
de A-meiden, meestal op de rechter op-
bouw staat. Bij dames 1 staat zij op rech-
terhoek, ook een plek waar zij goed uit de 
voeten komt en menig doelpuntje erin 
weet te gooien. 

Mocht u ook een keer willen komen kijken 
naar Noelle, dan bent u van harte welkom.
Op 26 oktober spelen om 18.00 uur eerst 
de A-meiden, dan om 19.45 uur dames 1. 
Mocht u het nog niet zat zijn, speelt om 
21.00 uur dames 2, een leuk avondje met 
mooi handbal in sporthal de Bloesem in 
Wognum.

Handbaltalent Noëlle Kistemaker

Foto’s: Edwin Luppens Fotografie

Noelle, rechts, komt het veld op.

EWKC&PV organiseert haar kleindierententoonstelling
bij Neefjes Tulpen in Berkhout

Fotocollage: Koos Dol

www.andijker.nl
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Win gratis kaarten voor KreaDoe 2019
Heb jij zin om een dagje inspi-
ratie op te doen bij het leukste 
DIY-event van het jaar? Vijf 
dagen lang zijn de jaarbeurs-
hallen in Utrecht het terrein 
voor iedereen die houdt van 
handgemaakt en DIY.  KreaDoe 
vindt plaats van woensdag 30 
oktober tot en met zondag 3 
november 2019. 

Uit onderzoek van Jaarbeurs 
blijkt dat bijna de helft van de 
vrouwen één of meerdere crea-
tieve hobby’s beoefent. DIY is  
weer helemaal terug van wegge-
weest. KreaDoe speelt hier op in 
door nieuwe hobby’s toe te voe-
gen aan het concept, zoals als 
mixed media en handlettering. 
Bezoekers kunnen op het event 
direct aan de slag met hun (nieu-
we) creatieve hobby door middel 
van workshops en demo’s.

KreaDoe viert deze herfst haar 
30ste verjaardag
KreaDoe is het grootste DIY-
event van heel de Benelux. Dit 
jaar viert KreaDoe haar 30e ver-
jaardagsfeest.  Hobbyisten genie-
ten deze herfst op dit evenement 
van de laatste trends, technieken 
en mooiste materialen voor de 
creatieve passie. Honderden ex-
perts tonen de nieuwste trends 
en geven de beste tips & tricks 
over alle creatieve hobby’s. Zij  
tonen de nieuwste trends op het 

gebied van haken, breien, paper 
crafts, home deco, scrapbooking, 
stempels, mixed media, taarten 
& cupcakes, fashion, tekenen en 
schilderen, sieraden maken en 
meer.
 
Inspiratiezone
In de inspiratiezone showen 
groothandels en fabrikanten de 
nieuwste trends en technieken. 
Bezoekers hebben de mogelijk-

heid om in contact te komen met 
creatieve influencers om al hun 
vragen te stellen. Karin Lode-
wijks, organisator van Krea-
Doe:  “Zelfexpressie is hot! Op 
KreaDoe vind je voor ieder wat 
wils. KreaDoe brengt een com-
pleet aanbod van hobby’s en me-
de-creatievelingen bij elkaar. Het 
draait om inspiratie, maar na-
tuurlijk óók om ‘zelf doen’. Iedere 
vrouw met een creatieve hobby 
mag KreaDoe zéker niet missen.” 
 
Meer info 
Wat: KreaDoe 2019 Wanneer: 30 
oktober 2019 t/m 3 november 
2019 dagelijks van 10:00 tot 17:00 
uur in de  Jaarbeurs Utrecht. In-
formatie: www.kreadoe.nl

Maak kans op 2 x 2 vrijkaarten voor KreaDoe 2019! Foto aangeleverd.

Win 2x2 vrijkaarten 
Stuur ons, voor zaterdag 19 oktober, een foto van u en uw creatieve 
uiting en maak kans op twee vrijkaarten voor de KreaDoe 2019. 
De winnaars staan volgende week in de krant.

Mail aan info@andijker.nl o.v.v. KreaDoe winactie. 
Of gooi uw foto in de brievenbus bij Industrieweg 1, Andijk. 

Denkt u aan uw naam, telefoonnummer en e-mailadres!!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 42 Pagina 6



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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

.. het gras bij Roy bijna 

tot de hemel groeit?

... mens en dier enorm 

schrikken van het vuurwerk 

wat al wordt afgestoken?

... Henk Overmars een zilveren 

medaille heeft gewonnen op 

het NK Driebanden klein 

Extra Klasse afgelopen 

weekend in Sarto?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

• 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
Woensdag 16 oktober       
• 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
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
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
Zondag 10 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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.
Zaterdag 14 december
• Kerstmarkt Wervershoof
Zondag 15 december
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel, Aanvang 15.00 uur, Entree 

€ 17,- 
• Dutch Country College Dancers dansmiddag. 

Dorpshuis Sarto, aanvang: 13.30 uur
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• More Sixties - Met The Thunderbirds  Sarto. Aanvang  15.00 uur.
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel. Entree € 17.50.
Dinsdag 17 december  
• KVG Andijk, Kerstavond. Sarto, 18.00 uur
Woensdag 18 december 
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstavond. Samen eten en na de 

pauze: Elise Ney harp en zang. 20.00 uur, Cultura
Woensdag 25 december

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 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 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

In de eerste week van oktober 
zijn op de baan van Concordia in 
Zuid Scharwoude de Klasse Kam-
pioenschappen 2019 gespeeld.
Tijdens de voorronde hebben 17 
leden van onze vereniging met 
wisselend succes hun wedstrijd 
gespeeld. Uiteindelijk bleek, dat 
op basis van de geslagen punten 3 
van onze leden zich mochten mel-
den voor de finale op zaterdag.

In de vierde klasse speelde Jaap 
Bakker als eerste zijn finaleronde. 
Hierna was het afwachten wat de 
andere finalisten presteerden. De 
score van Jaap bleek uiteindelijk
voldoende voor een mooie derde 
plaats in dit K K. 

In de Super Klasse had Dirk Spij-
ker zich in de finale gespeeld. 
Dirk leverde een knappe partij af 
en bereikte hiermee een verdien-
stelijke vierde plaats in de eind-
uitslag en viel daarmee net buiten 
het podium.

In de eerste klasse stond Kees de 
Jong na de voorronde met 101 
punten op een keurige tweede 
plaats. De man op de eerste 
plaats ( 102 punten ) begon z’n 
finale met een poedel en raakte 
daarmee direct achterop. Kees 
leverde een hele mooie partij af 
met 54 punten en werd daarmee 
met afstand Klasse Kampioen 
2019 in de eerste Klasse.

Met dit prachtige resultaat werd 
Kees de opvolger van “onze” Pe-
ter Schuitemaker, die vorig jaar 
op onze thuisbaan de titel in deze 
klasse had veroverd.
Peter kon zijn titel niet verdedi-
gen, omdat hij inmiddels in de 
Superklasse speelt.
Met Kees de Jong hebben we een 
sterke opvolger in de 1 ste klasse 
in onze vereniging.

De kolfvereniging feliciteert 
Kees van harte met dit 
prachtige resultaat !!!

Jaap Bakker (l) en Kees de Jong. Foto aangeleverd

Kolfclub Onder Ons heeft weer 
een Nederlands Kampioen

Woensdag komt cabaretier Ruurd Walinga
met zĳn voorstelling IK TIMMER EROP LOS
Aanvang klokslag 10.00uur! Kom op tĳd!

3 ochtenden plezier
in de herfstvakantie!

SchatRijk
maandag 21, dinsdag 22
en woensdag 23 oktober
van 10.00uur tot 12.00uur

knutselen - zingen - luisteren
GENIETEN!

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Dit is een activiteit vanuit de Gereformeerde Kerk Andĳk
TOEGANG

GRATIS!

27 oktober: Gratis 
Volkorenfestival

Ook dit jaar organiseren Cultura, 
Cantabile en het Andijks Ge-
mengd Koor weer het Volkoren-
festival op zondag 27 oktober. Er 
doen zes koren uit heel Westfries-
land mee, te weten She Sings, Ab-
solutely Music, Dulle Griet, Il 
Giardino in Cantabile, het Andijks 
Gemengd Koor en Cantabile. 
 
Toegang voor iedereen is gratis 
en ook de soep met broodje is 
voor iedereen gratis. Om 12.30 
uur gaat de zaal open en het festi-
val duurt tot 17.00 uur, waarna er 
live muziek is. Cultura, Kleingouw 
112 Andijk. 
petervenema@cultura-andijk.nl

Muziekschool Oostelijk West-Friesland
(0228) 58 11 01 • info@muziekschoolmow.nl
Kijk naar onze website voor meer informatie: www.muziekschoolmow.nl

Muziek voor peuters 
én voor kleuters

Nieuwe cursus Peuters 
(met volwassene) 
woensdagochtend
8 lessen (45 min) 
Kosten e 74,-
Start september 2019

Nieuwe cursus 
voor Kleuters 
woensdagmiddag 
15 lessen (45 min) 
Kosten e 132,-

Start medio oktober 2019
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Kermis Andijk 2019

Kermiscomité Andijk bruist van de ideeën
Vorig jaar tijdens de kermis zaten ze 
met wat familie en vrienden gezellig bij 
elkaar. De twee ‘lege ’ uren tussen de 
kermisbrunch en de opening van de 
kermis kwamen ter sprake. “Daar moet 
toch een leuke invulling voor te beden-
ken zijn?” Dat was het begin van het 
ontstaan van het kermiscomité Andijk!

“Er werden op stel en sprong mensen be-
naderd en sjoelbakken geregeld. Volledig 
uit het niets stonden we ineens met een 
hele groep mensen te sjoelen. Het was een 
ongekend succes. Niet te lang over nage-
dacht, gewoon dóen. De deelnemers wa-
ren enthousiast. Dit moest een vervolg 
krijgen, wisten we eigenlijk meteen. Ge-
lukkig hadden we toen een jaar de tijd tot 
de volgende kermis zich aandiende.”

Even voorstellen
Kermiscomité Andijk bestaat op dit mo-
ment uit Marien Mantel, Erik Wubbolts, 
Ron Mantel, Linda Wubbolts- Berkhout 
en Mariska Tensen. Zij kennen elkaar al 
langer vanuit de familie- en vrienden-
groep. Zij zijn de initiatiefnemers van de 
sjoelactiviteit van vorig jaar. “We bruisen 
van de plannen!” vertelt Marien. “We gaan 
het stap voor stap opbouwen. Elk jaar wil-
len we er weer iets extra’s bij verzinnen. 
Om het organisatorisch ook haalbaar te 
houden kan niet alles tegelijkertijd. Daar-
bij is het toch ook leuk als er elk jaar iets 
nieuws bijgroeit? Elk jaar een nieuwe ver-
rassing op het programma.”

Kermis-Challenge
Dit jaar is er uit de vele ideeën gekozen 
voor een Kermis-Challenge. Deelname is 
gratis, maar vooraf aanmelden is wel no-
dig. Dat kan tot en met 19 oktober via e-
mail kermiscomiteandijk@gmail.com. De 
activiteit bestaat uit diverse spellen en 
vindt plaats in sporthal de Klamp. “Sjoelen 
–waar het allemaal mee begonnen is- is er 
daar zeker één van, maar dan net even an-
ders. Zo zijn er nog meer spellen maar die 

houden we liever nog even als verrassing.” 
De activiteit is geschikt voor jong en oud 
(vanaf  4 jaar-99).

Vol programma
De flyer hangt overal in Andijk en vindt u 
ook in deze krant. Samen is er gezorgd 
voor een vol programma. Naast de ker-
misattracties waar je kunt zwieren en 
zwaaien is er gezorgd voor een leuk pro-
gramma. Op vrijdag 18 oktober wordt er 
gestart met de VrijMiBo vanaf ongeveer 
16 uur. Aansluitend is er de Hollandse 
avond. Op zaterdagmiddag vanaf 15 uur is 
er Kinderdisco. Een waar spektakel waar 
velen hun dancemoves kunnen laten zien 

op de speciaal verlichte vloer.  Aansluitend 
zijn er optredens van o.a. Marsha & 
Friends, feestzanger Jeffrey en Jelle Hazes. 
Het gastoptreden van Ed Venekamp wil je 
niet missen! Zondag de brunch en aanslui-
tend dus de Kermis-Challenge. Om daar-
na meteen door te kunnen gaan naar de 
kermis die om 14 uur weer open gaat.

Vele handen
“Net als bij vele andere activiteiten maken 
vele handen licht werk,” aldus het comité. 
“We kunnen best nog wat extra mensen 
gebruiken om het team te versterken. 
Door taken te verdelen en ergens samen 
de schouders onder te zetten, kunnen we 

van de kermis een jaarlijks terugkerend 
weergaloos spektakel maken. En wie wil 
dat nou niet?”

Jaarlijks Grootser
Wie er een leuk idee heeft is van harte uit-
genodigd dit idee met het comité te delen. 
“Samen kunnen we jaarlijks terugkerende 
activiteiten ontplooien en er steeds weer 
iets nieuws bij blijven bedenken. Vrijwilli-
gers in de voorbereiding en op de dag zelf 
zijn van harte welkom.  Het belangrijkste 
is dat iedereen mee kan doen en iedereen 
een gezellige kermis beleeft. “ Het kermis-
comité Andijk wenst iedereen een fijne 
kermis toe.

Klaar voor de Challenge! V.l.n.r. Nico Hooiveld, Marien Mantel, Erik Wubbolts, Ron Mantel en Marian Hooiveld  
(niet op de foto: comitéleden Mariska Tensen en Linda Wubbolts- Berkhout). Tekst en foto: OdB/Andijker

www.kuinmakelaardij.nl • info@kuinmakelaardij.nl • 0228-59 22 53

Kuin Makelaardij 
wenst u een 

mooie kermis!Veel plezier 
op de 

Andijker 
kermis!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 42 Pagina 9



Krokus 22, 1619 BD Andijk
www.lnchuidverbetering.nl
06 373 1414 8

LNC Huidverbetering wenst u een hele MOOIE kermis!!

Gevonden: knuffel en sleutels

Af te halen op Industrieweg 1 in Andijk

Knuffel, af te halen op
Dijkweg 196. Meer informatie: 06-50 63 80 86
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Enkhuizen | 06-28 94 65 00

relatiepraktijkdekim.nl

Leven jullie langs elkaar heen en voelt  

 het niet echt meer als geliefden?

ONBEVOOROORDEELD  |  RECHT DOOR ZEE  |  TOT DE KERN

Doorbreek patronen en neem regie. 

Maak kosteloos en vrijblijvend kennis.

Groeten Kim Kromwijk-Lub

De Relatietherapeut van West-friesland

Staan jullie samen onder druk door

gezin, werk en/of ontrouw en ben je

elkaar hierin aan het verliezen?

Lopen jullie gesprekken uit op ruzies     

 of stilte en mis je de intimiteit?

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222      www.garagejong.nl

Totaal onderhoud voor uw 
personenen bedrijfsauto’s
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Fietsvakshop.nl

 

Opruiming!
15% Korting op alle Gazelle

fietsen en E-bikes uit onze voorraad 

OP = OP
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Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OKTOBER=LEESMAAND

Leesbrillenactie

NU EEN

LEESBRIL
VOOR SLECHTS

€ 69,-
VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN 
IN DE WINKEL
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De vrolijke zeilmaker
 uit Andijk

wenst u een mooie kermis

www.gruiter.nl
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Mr. R.M. Mantel-Kooistra Mr. A.W.M. Overtoom

Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? 
Dit is een veelgestelde vraag en in 
Westfriesland komt dan nogal eens 
het antwoord: "Op de kerumus". 

Vanaf dat moment kan je natuurlijk alleen nog 
maar aan elkaar denken. De gedachten om 
naar de notaris te gaan zal op dat moment 
niet zo snel bij je op komen. Bovendien 
kan je daar alleen maar koppies halen en 
borrels alleen als je dat een keer op een 
gemeenschapsveiling koopt. Maar als het na 
de ontnuchtering van de kermis te gezellig 
blijft, dan is het wel bezopen als je in het zicht 
van een lang en gelukkig leven, niet de moeite 
neemt om het bij de notaris goed voor elkaar 
te regelen. 

Plezierige kermis gewenst, 
Rinske Mantel, 
Mantel&Overtoom notarissen 
te Andijk en Benningbroek.

DE LIEFDE VAN JE LEVEN 
GETROFFEN OP DE KERMIS?

Dokter d’Arnaudstraat 29, 
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl

Dokter De Vriesstraat 33, 
1654 JT Benningbroek Tel. 0229-591264
infobenningbroek@mantelovertoom.nl

Hoe hebben jullie elkaar 
ontmoet? Dit is een 
veelgestelde vraag en in 
Westfriesland komt dan 
nogal eens het antwoord: 
“Op de kerumus”.
Vanaf dat moment kan je natuurlijk alleen nog 
maar aan elkaar denken. De gedachten om 
naar de notaris te gaan zal op dat moment 
niet zo snel bij je op komen. Bovendien 
kan je daar alleen maar koppies halen en 
borrels alleen als je dat een keer op een 
gemeenschapsveiling koopt. Maar als het 
na de ontnuchtering van de kermis toch wel  
gezellig blijft, dan is het wel bezopen als je in 
het zicht van een lang en gelukkig leven, niet 
de moeite neemt om het bij de notaris goed 
voor elkaar te regelen.

Plezierige kermis gewenst,
Rinske Mantel
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De Zwaan 19 
1601 MS Enkhuizen
0228-350990

www.Toolstra.nl

Vrijstaande woningen 
vanaf € 167.000,- excl. grond 

incl. lucht- en warmtepomp installatie

Meer informatie of een vrijblijvende 
offerte incl. schetsontwerp,  

neemt u dan contact met ons op!
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Relaxfauteuils
leverbaar in een 3 maatvoeringen leverbaar 
zowel in stof als in leder 

Urban Sofa Palermo
zeer fraaie oorfauteuil
leverbaar in zeer veel  kleuren  

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Hoekopstelling
leverbaar in vele kleuren en opstellingen 2 Hoek Eiland 
(als getoond sofa+2+Hoek+Eiland v.a. €1499)

 vanaf   

€ 999.-

Urban Sofa Merlin
leverbaar in vele stoffen uitvoeringen

nu 2 zits vanaf  
€ 695,-

nu vanaf  
€ 995,-

nu vanaf  
€ 395,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten
Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag koopavond van 19.00 - 20.30 uur 
zaterdag 10.00- 17.00 uur
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Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl

WONEN IN DE MOESTUIN

Wij wensen Andijk een mooie kermis!
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 Industrieweg 7 Andijk | www.manshandentw.nl | 0228 59 74 10

Herfst Opruiming
  Husqvarna Rider 112C van € 3399,- 

  nu voor € 2995,- incl. btw   
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Draaimolen

4 ritten €5,-

Schiettent
24 schoten €10 
op de sterren of pyramide

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

Zweefmolen
geen 3 maar
4 ritten €5,-

Oliebollen 
7 olie- of 

krentenbollen 
voor €5,-

✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Bij inlevering van deze bon

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Botsauto

5 ritten €5,-

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

KORTINGSBONNEN

Triple XXX

4 ritten €6,-
✄ ✄ ✄

Bij inlevering van deze bon

Kermis geopend: 
vrijdag 15.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur

(van 13.00 - 14.00 uur prikkelarme kermis)

Koop nu 40 ritten voor 60 euro 

(bij de kassa van de Autoscooter). 

Met deze munten kunt u, gedurende 
de gehele kermis, voor 1 munt in 

alle draaiende attracties!

Bussensport 
bij deelname 

van €6,- 
0,50 cent korting 

p.p. per spel

✄ ✄ ✄
Bij inlevering van deze bon

Suikerspin 

0,50 cent korting 
per onverpakte 

suikerspin
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