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Gratis inloop: 
donderdag 21/11 Andijk

9-17 en 19-21 uur.

Op 7 oktober was het dan zover: 
Joris Steltenpool mocht zijn par-
tijtje vieren. Zijn vader had op de 
veiling van Sarto het brandweer-
koopje gekocht. Dit partijtje 
werd in de brandweerkazerne 
aan de Hoekweg gevierd. En een 
paar weken geleden zocht de 
moeder van Joris contact met ons 
op. Ze wilde graag het partijtje op 
7 oktober doen met 6 vriendjes 
van hem.
 
Dus om 15.15 uur werden ze op-
gehaald van de Bangertschool en 
reden we naar de kazerne. Daar 

aangekomen was de kazerne ver-
sierd en lagen de cakejes al klaar 
om versierd te worden. Na deze 
overheerlijke traktatie die de kin-
deren prachtig versierd hadden 
werd Joris even meegenomen en 
konden zijn vriendjes de meege-
brachte cadeaus verstoppen. Joris 
kwam terug en de eerste speur-
tocht kon beginnen. Ondertus-
sen werden de eetsporen opge-
ruimd.
  
Nadat alle cadeaus opgespoord 
waren door de jarige job, gingen 
we naar de ruimte waar de pak-

ken hingen. Alle kinderen moch-
ten een pak aan en gingen op de 
foto. Een echte brandweerman!! 

Toen met de wagen naar buiten 
en uitleg door brandweerman P. 

Aker. Alles werd bekeken en 
soms zelfs even vastgehouden. 
Na de uitleg mochten de kinde-
ren zich nog even uitleven met de 
spuit. Ze moesten proberen een 
bal weg te spuiten.

Na dit zware werk was het weer 
even tijd voor een versnapering. 
De kinderen mochten snoepje 
happen. Lekker allemaal even het 
hoofd koelen. Want daarna werd 
de warmtebeeldcamera erbij ge-
pakt en hadden de kinderen weer 
een speurtocht voor de boeg. 
Als afsluiting kregen de kinderen 
een patatje of poffertje om te 
eten. En natuurlijk een vuurtje 
om een worstje te roosteren. De 
kinderen gingen naar ons idee 
voldaan naar huis met een mooie 
ervaring en dit was de volgende 
dag op school ook te merken. De 
kinderen waren zo enthousiast 
thuisgekomen, dat de moeders 
het er de volgende dag ook en-
thousiast over hadden. Dus wie 
weet komt dit koopje er weer op 
de veiling van 13 maart 2020.

Brandweerkoopje veiling Sarto

De kinderen krijgen uitleg van een brandweerman. Foto aangeleverd

Badminton is een combinatie van 
snelle reactie, goed voetenwerk 
en veel tactisch inzicht. Anja Fi-
scher, contactpersoon jeugdza-
ken bij Asonia: “De jeugd is een 
belangrijk onderdeel van onze 
club. 

Gedurende het gehele seizoen, 
kunnen jeugdspelers zich aan-
melden om lid te worden van de 
vereniging. Ouders kunnen ook 
een kijkje nemen op de woens-
dagavond. Als jeugdspeler mag je 
2 x meespelen om te kijken of je 
het een leuke sport vindt. Leen-
rackets zijn aanwezig, maar je 
moet zelf wel zorgen voor sport-
kleding en zaalschoenen.”

De speelavond is onderverdeeld 
in een  warming-up, technische 
training en onderlinge wedstrij-
den. De speelavond voor de jeugd 
is iedere woensdagavond van 
18.45 uur tot 20.00 uur. 
De training wordt gegeven door 
een gediplomeerd trainer (Adri 
Verberg) die dit samen doet met 
diverse begeleiders. Badminton 
is een combinatie van snelle reac-
tie, goed voetenwerk en veel tac-
tisch inzicht. 

Twan vertelt
Twee enthousiaste jeugdleden 
weten precies wat er zo leuk is 
aan badminton en vertellen er 
graag over. Twan bijvoorbeeld 

heeft kennis gemaakt met bad-
minton tijdens een familieweek-
end. “Met mij oom en tante heb 
ik het toen best vaak gespeeld. 
Dat was erg leuk. Ik wilde er wel 
beter in worden en ben toen bij 
de club gegaan.”
Badmintonnen op een camping 
of familieweekend gaat natuurlijk 
om het gezellig samenzijn. Dat is 
leuk. Bij de badmintonclub staat 
het plezier ook nog steeds voor-
op, maar is er uiteraard ook een 
competitie element. Twan ver-
volgd: “ Het leukste van badmin-
ton vind ik de uitdaging om te 

winnen met de wedstrijden die 
we samen spelen. Maar ook dat 
ieder potje weer anders is.”

Twee duimen omhoog
Soraya heeft een vriendin Step-
hanie, die reeds op badminton 
zat. “Zij vroeg mij al een paar 
keer om eens mee te gaan. Eerst 
vond ik dat eigenlijk te spannend, 
maar uiteindelijk leek het mij 
toch heel leuk.” Inmiddels is So-
raya enthousiast jeugdlid bij bad-
mintonvereniging Asonia. “Het 
duurde even, maar toen ben ik 
toch een keer meegegaan. 

Gelijk vond ik het heel erg leuk.” 
Soraya heeft faalangst en het was 
voor haar best een stap op iets 
heel nieuws te gaan proberen, 
want wat nu als je er niet zo goed 
in bent? 
“De leraren hier geven je heel 
veel vertrouwen en laten merken 
dat het echt niet erg is als je iets 
niet kan. Dan kun je het toch ge-
woon leren?  Het is heerlijk als je 
te horen krijgt dat het niks hin-
dert, dat het wel goed komt!” So-
raya is inmiddels zo goed bezig, 
dat ze nog een leuke anekdote 
met ons kan delen. 

Soraya lacht: “Zo grappig! De le-
raar liet laatst zelfs helemaal zijn 
raket vallen, om beide duimen op 
te steken en te roepen: Goed zo!”

Lid worden of info
Wil jij kennismaken/lid worden 
van onze vereniging? Kom dan 
op woensdagavond langs in 
sporthal de Klamp, Klamptweid 
70 in Andijk. 

Je mag 2 x gratis meespelen, 
voordat je besluit om lid te wor-
den van de vereniging. Ook is het 
mogelijk om een strippenkaart 
aan te schaffen. Voor € 30,- kan je 
dan 10 x spelen. 

Contributie € 50,- per jaar voor 
de junioren (t/m 13 jaar), € 70,- 
per jaar voor de aspiranten (14 
t/m 17 jaar) en € 100,- per jaar 
voor de senioren.   

Badminton is leuk voor jong en oud

Badminton is een sport voor jong en oud, kom eens meedoen en ervaar het zelf! Tekst en foto: OdB
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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

Zaterdag 26 oktober 19.00 uur: 
viering Allerheiligen
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker. De collecte is voor 
onze kerk. Dank daarvoor.
Zaterdag 2 november 19.00 
uur: Allerzielen.
Gedachtenisviering met de Vrien-
denkring; voorgangers: leden 
van de Avondwakegroep.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Jaap Schuitemaker.   
*Woensdag 30 oktober zal Kees 
van der Zwaard een prachtige 
voorstelling spelen over: Alzhei-
mer in De Kapel aan de Midden-
weg. Aanvang 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Allen welkom.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Kerkdiensten, zondag 27 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Andijks Gemengd Koor

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Burret Olde uit Zaandam
 Organist: Heije Wubs

Inloop op  iedere woensdag morgen van 10.00 – 12.00 uur

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

R.K. Kerk, zaterdag 26 oktober
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, De Vriendenkring

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 Arno van Engelenburg

Langs de weg...

Sharon, van harte gefeliciteerd! Foto aangeleverd

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Hij is niet meer bij ons en dat doet ontzettend veel pijn.
We zullen hem enorm missen

maar we koesteren de prachtige herinneringen.

Thuis, in zijn eigen vertrouwde omgeving is rustig overleden 
mijn lieve man, onze vader en opa

Jan Buisman
sinds 21 juni 1962 met Wil Buisman-Klerk

28 januari 1935 Andijk    16 oktober 2019

Wil

Siska en Peter
   Dominique en Peter
   Samantha
   Chloë

Linda
   Pascal

Sorghvlietlaan 29, 1619 XA Andijk

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden 
op maandag 21 oktober jl.

Veel dank aan het thuiszorgteam van de Omring 
en het team van huisartsenpraktijk De Blokkendoos.

Winterfair bij Dorcas Winkel Andijk
Zaterdag 26 oktober van 11.00 tot 16.00 uur.

Van harte welkom de koffie staat klaar. 
Bedrijvenweg 3 Andijk. 

WINTERTIJD!
In de nacht van 

zaterdag 26 oktober 
op zondag 27 oktober 

2019 gaat de klok 
om 03.00 uur 
een uur terug!

Hou je van samen zingen maar 
wil je geen verplichting voor een 
lange periode? Dan is dit kerst-
projectkoor iets voor jou. Erva-
ring met zingen is geen vereiste. 

Vanaf woensdag 6 november ko-
men we zeven avonden bij elkaar 
op een sfeervolle locatie in Wer-
vershoof. We studeren niet al te 
moeilijk kerst-/winterrepertoire 
in en gaan vooral gezellig samen 
zingen. 
Ook is er aandacht voor techniek, 
zanghouding, focus en aanwezig-
heid tijdens het zingen. De repe-
tities worden geleid door Wendy 
Kamminga (zangeres, stembe-
vrijder en zangdocent). Maarten 
Moens begeleidt ons op de piano.

Aan het einde van de reeks tre-

den we zaterdagmiddag 21 de-
cember op tijdens ‘de levende 
kerststal’ in de prachtige kerk van 
Oostwoud. Je kunt ook meedoen 
als je zaterdag 21 december niet 
kan of wil zingen. 

Informatie en aanmelden
We repeteren van 6 november tot 
en met 18 december op woens-
dagavond van 19.30-21.30 uur. 
De kosten voor deelname zijn € 
125,-. Meld je uiterlijk 31 okto-
ber aan door een mail te sturen 
naar wendykamminga@gmail.
com. Geef daarbij ook aan of je 
zaterdag 21 december kan/wil 
meedoen en wat je stemsoort is 
(als je dat weet). Wil je eerst meer 
informatie? Neem contact op 
met Wendy Kamminga via 06-
425 37 633.

Zin(g) in de Kerst! Kerstprojectkoor

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 43 Pagina 2



Silva Visser

Gemeentenieuws.

Het is niet mijn favo-
riete onderwerp maar 
deze column gaat weer 
over geld. Blijkbaar is 

dat aan het eind van het 
jaar het meest populaire 
onderwerp. We zijn aan 

het begroten. En we 
moeten wat bezuinigen 
om de begroting rond 
te krijgen. Het college 
heeft een klein bedrag 
gevonden: de pagina in 

de Medemblikker met het 
gemeentenieuws. Dat moet 

maar digitaal voor ieder-
een en de tweede reden:  
de Medemblikker wordt 
ook niet overal bezorgd. 
Nou heeft de gemeente 

de plicht de burgers goed 
in te lichten en zeker met 
het nieuws over de veran-
deringen in de buurt. Dat 
nog niet iedereen digitaal 
is, is voor het college geen 
reden anders te denken. 

Bij de behandeling van dit 
onderwerp had ik de pagi-
na meegenomen en inder-
daad dat is wel een dure 
pagina. Toevallig vorige 
week met mijn column. 
Uit onderzoek blijkt dat 

de columns slecht gelezen 
worden. Als u deze column 
leest, bent u gelukkig nog 
wel een lezer van columns. 
Ik had ook een voorbeeld 
mee van andere gemeentes 

die genoeg hebben aan 
een halve pagina om het 
nieuws te brengen. Dus 

geen column. Wat mij ver-
raste was dat toch wel heel 
veel raadsleden niet willen 

dat het gemeentenieuws 
alleen maar digitaal wordt. 
Gelukkig maar. De bezor-
ging kunnen we oplossen 
door ook de Andijker en 
ander plaatselijke krant-
jes te gebruiken voor het 
nieuws. Kunnen we ook 

deze column combineren. 
Ben blij dat u het gelezen 
heeft en leve het papieren 

nieuws. Mooi toch met een 
koppie koffie er bij..........

Silva Visser CU
Uw columnist deze week.

Morgen, donderdag 24 oktober 
begint bij Café Pension het An-
kertje in Andijk de districtfinale 
1e klas driebanden.
De 8 beste biljarters uit West-
friesland in deze klasse gaan uit-
maken wie er naar het gewest 
gaan om vervolgens naar de nati-
onale finale te gaan.
Er zit veel kwaliteit in deze klasse 
waardoor de wedstrijden een 
hoog gehalte hebben. Veel kwali-
teit komt uit Andijk waarvan je 
kunt zeggen dat ze bijna het drie-
banden hebben uitgevonden.

Natuurlijk is Andijk weer sterk 
vertegenwoordigd met name in 
de persoon van Gerard Stavenui-
ter die ook al in de voorwedstrij-
den sterk speelde. Vergeet ook 
Sjaak Steltenpool niet, die speelt 
ook altijd heel goed in finales.
Verder zou het zo maar kunnen 
zijn dat er nog 2 of 3 Andijkers in 
deze finale zitten, maar bij het 
schrijven van dit stukje was dat 
nog niet definitief.

Kom gezellig even langs en kom 
kijken wat deze finalisten op het 
groene laken weten te presteren, 
wie weet steek je er nog wat van 
op.
Deze finale word georganiseerd-

door Biljartvereniging de Hoop 
uit Andijk die zijn thuis basis 
heeft in Café het Ankertje gele-
gen aan de Dijkweg 338 in An-
dijk.

De speeldatums zijn;
Donderdag 24 oktober, 19.00 uur
Vrijdag 25 oktober, 19.00 uur
Zaterdag 26 oktober, 13.00 uur. 
en 18.15 uur
Zondag 27 oktober, 13.00 uur
De entree is uiteraard gratis en er 
is een leuke loterij met mooie 
prijzen.
Graag tot ziens in het Ankertje.
Bestuur b v de Hoop 

Districtfinale 1e klas 
driebanden in Andijk

De inbreng van de kringloopwin-
kel wordt vanaf 15 december 
verplaatst van loods 2 naast het 
kantoorgebouw, naar de ingang 
van de winkel. Om deze verande-
ring goed door te kunnen voeren 
wordt een en ander verbouwd. 
Daardoor gaat de winkellocatie 
aan de Bedrijvenweg gedurende 
de maand december tot en met 5 
januari dicht. De inbreng van 
goederen blijft gedurende deze 
periode wel gewoon open. 

De loodsen van Dorcas hebben 
een andere bestemming gekregen 

waardoor niet meer voor loods 3, 
4 en 5 geparkeerd kan worden. 
Parkeren kan voor de kantoren 
en op de grote parkeerplaats ach-
ter de kantoren van Dorcas en 
Stichting Antwoord.

Pop Up kledingstore 
Ook opent de organisatie op 1 
november de deuren van een Pop 
Up kledingstore. Deze wordt aan 
de industrieweg 1f gerealiseerd. 
De openingstijden van deze loca-
tie zijn donderdag en vrijdag van 
9.00-12.00 en zaterdag van 10.00-
15.00 uur.

Decembersluiting en opening 
Pop Up kledingstore Dorcas Andijk

Een theatervoorstelling voor 
mensen met alzheimer, dementie, 
hun naasten en belangstellende. 
Kees van der Zwaard speelt een 
prachtige voorstelling over Alz-
heimer die geschikt is om te spe-
len in De Kapel. Kees laat op een 
gevoelige, realistische en ook hu-
moristische wijze zien wat de-
mentie betekent voor alle betrok-
kenen, Mensen met dementie en 
hun familieleden maar ook hulp-
verleners zullen zich herkennen 
in de verschillende situaties die de 
toeschouwers op respectvolle 
wijze worden gepresenteerd.

“Oud worden is mooi, oud zijn is 

moeilijk” zo luid een gezegde. 
Maar soms is oud worden al 
moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzhei-
mer aan je bestaan knaagt, je le-
ven steeds meer fragment wordt. 
Alzheimer knaagt ook aan de 
mensen om je heen, de mantel 
van zorg en liefde heeft zijn eigen 
gewicht. Met deze gedachte 
speelt Kees van der Zwaard in zijn 
voorstelling: Alzh…….enzo……

Woensdag 30 oktober
De Kapel, Middenweg 48.
Inloop 19.30 uur - de voorstelling 
start om 20.00 uur. 
Toegang is gratis - koffie en thee 
€1.50

Theatervoorstelling in De Kapel 

Theatervoorstelling in De Kapel 
Een theatervoorstelling voor mensen met alzheimer, dementie, hun naasten en 
belangstellende. Kees van der Zwaard speelt een prachtige voorstelling over Alzheimer
die geschikt is om te spelen in De Kapel. Kees laat op een gevoelige, realistische en ook 
humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen, Mensen met 
dementie en hun familieleden maar ook hulpverleners zullen zich herkennen in de 
verschillende situaties die de toeschouwers op respectvolle wijze worden gepresenteerd.
“Oud worden is mooi, oud zijn is moeilijk” zo luid een gezegde. Maar soms is oud worden 
al moeilijk. Bijvoorbeeld als Alzheimer aan je bestaan knaagt, je leven steeds meer 
fragment wordt. Alzheimer knaagt ook aan de mensen om je heen, de mantel van zorg 
en liefde heeft zijn eigen gewicht. Met deze gedachte speelt Kees van der Zwaard in zijn 
voorstelling: Alzh…….enzo……

Woensdag 30 oktober
De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN Andijk
Inloop 19.30 uur - de voorstelling start om 20.00 uur
Toegang is gratis - koffie en thee €1.50

Kees van der Zwaan. Foto aangeleverd

Is uw testament nog up-to-date?

Hoe lang geleden is het dat u uw testament heeft laten opmaken? En 
weet u zeker dat uw testament nog overeenkomt met de wensen die 
u nu heeft? Op vrijdag 8 november 2019 doet Mantel & Overtoom 
Notarissen mee aan de Testamentcheckdag van de EPN. Voorkom 
vervelende verrassingen en laat uw testament gratis controleren. 

Wellicht heeft u al een testament. Maar weet u precies wat daarin 
staat? Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt met uw vermogen na uw 
overlijden? Weet u wie de voogdij en het bewind over uw kinderen 
krijgt? En wat gebeurt er met uw bedrijf? Het leven verandert snel. 
Daarnaast zijn er jaarlijks veranderingen in de wet die aanpassingen 
met zich meebrengen. Het is belangrijk dat u uw testament regelma-
tig controleert. 

Tijdens de Testamentcheckdag op vrijdag 8 november 2019 kunt u 
bij ons terecht voor een gratis half uur overleg over uw testament. 
Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen? Op zaterdag 9 
november kunt u in Benningbroek terecht tussen 9.30 en 14.30 uur 
en op 16 november zijn we tussen deze tijden open in Andijk. U bent 
van harte welkom! Graag wel vooraf even een afspraak maken via 
0228-592224 (Andijk) of 0229-591264 (Benningbroek).

GRATIS INLOOP:
Voor notariële vragen kunt 
u vrijblijvend binnenlopen 
tijdens onze gratis inloop-
spreekuur. Din 12 novem-
ber Benningbroek 9-17 en 
19-21 uur en don 21 no-
vember Andijk 9-17 en 19-
21 uur.

We zien op de foto een deelne-
mer van het pelgrapage team aan 
het zwerfvuil opruimen in An-
dijk. Tijdens het opruimen ver-
tellen we de mensen over de lief-
de van Jezus. Daar mag best af en 
toe een grapje bij vandaar pelgra-
page. We zijn afgelopen zomer 
een week lang door West-Fries-
land getrokken. We werden op 
veel plaatsen gastvrij ontvangen 

en van eten, drinken en een 
slaapplaats voorzien.  Jezus geeft 
ons  vrede en blijdschap in het 
hart en het eeuwige leven. Om 
deze Jezus beter te leren kennen 
wordt er een Alpha cursus gege-
ven in Andijk. 
Info: 06 41 64 90 50
Het pelgrapage team Marco 
Vriend, Feiko Mantel, Marcel van 
der Spoel en Willem Koeman. 

Het pelgrapage team ruimt op en vertelt. Foto: PL/De Andijker

Afval opruimen

Gezocht: 
bezorger voor de Andijker

We zijn op zoek naar een bezorger voor de volgende wijk:

Zeeweg, Dorpsstraat (vanaf de Driehuizen 
tot aan de kerk) in Wervershoof.

Interesse? info@andijker.nl

Gerard Stavenuiter
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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.

Onder de inzenders van de win-
actie hebben we de kaarten ver-
loot. 
De winnaars zijn: Gerda Gorter. 
Zij maakt onder andere kaarten.
En Anneke en Yvonne Kamper 
van zorgboerderij De Tulp. 
Zij gaven aan dat ze graag weer 
nieuwe creatieve ideeën op willen 
doen tijdens de KreaDoe, om 
weer leuke werkjes met de deel-
nemers op zorgboerderij De Tulp 
te kunnen maken.

We wensen jullie veel 
plezier op KreaDoe 2019!

Winnaars kaarten KreaDoe

Rechts: Creatief bezig zijn op 
zorgboerderij De Tulp. 

Foto’s aangeleverd

Gerda Gorter voor enkele van 
haar kaarten. Foto JdH Wilt u meer weten over ons 

mooie Westfriesland en haar rij-
ke cultuur en historie? Dat kan!
Het Westfries Genootschap gaat 
op zaterdag 2 november het ge-
bied binnen de Westfriese Om-
ringdijk uitgebreid op de kaart 
zetten. Iedereen met interesse in 
Westfriesland is van 11.00 tot 
17.00 uur van harte welkom in de 
Spartahal in Schagen bij de enige 
echte Westfrieslanddag. Deze 
dag staat het Westfries Genoot-
schap klaar om bezoekers West-
friesland te laten beleven. Volg 
een lezing of een workshop, be-
zoek een optreden of kijk een 
film. Kinderen kunnen zelf meel 
maken en archeologische ont-
dekkingen doen. En wat dacht u 
ervan om met het hele gezin op 
de foto te gaan in Westfries kos-
tuum?

Daarnaast zijn er prijsvragen en 
enkele bijzondere activiteiten. 
Joop van Diepen presenteert zijn 
Westfriese Kronkels (een USB-
stick met 99 Westfriese verha-
len). Ook worden de winnaars 
van de verkiezing van de mooiste 
vrijstaande woning van West-
friesland bekend gemaakt.

Er is voor jong en oud veel te be-
leven op de Westfrieslanddag. En 
het mooiste komt nog: de entree 
en alle activiteiten zijn gratis. 

Dus kom zaterdag 2 november 
naar de Spartahal aan de Zuider-
weg 2A in Schagen. Wij verheu-
gen ons op uw komst!

Meer informatie over deze dag 
kunt u vinden op www.westfries-
landdag.nl en op facebook.

Beleef Westfriesland en kom 
naar de Westfrieslanddag!

De Westfrieslanddag, een belevenis voor jong en oud Foto aangeleverd
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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...
.... dat u zondagmiddag gratis 
kunt komen luisteren in Cul-
tura naar 6 koren uit West-

friesland en naar Blitzz? 

... Cultura Plus zaterdag 2 
november weer een oergezellige 
Westfriese Avond gaat organi-

seren in Cultura?

... er elke zaterdag om 15.30 
uur walking football is bij 

Sporting Andijk?

... de redactie altijd op zoek 
is naar mensen met een leuke 

hobby, een bijzonder verhaal of 
een leuk talent?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen in deze 
krant en online gratis worden 

geplaatst?

... van zaterdag op zondag de 
wintertijd weer in gaat?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten 
als u zelf niet genoeg ruimte 
heeft. Het kan ook al voor 1 
nacht. Ook handig voor als u 

een feest geeft! www. ijsselhof.
eu of bel 591926. Ons IJsselhof 

team ontvangt u graag.

Op zaterdag 26 oktober is Volks-
sterrenwacht Orion open voor 
publiek. Dan vindt in heel Neder-
land de 15 de Nacht van de Nacht 
plaats. 

Tijdens deze Nacht van de Nacht, 
die op honderden plaatsen in Ne-
derland  worden georganiseerd, 
wordt de schoonheid van echte 
duisternis benadrukt. De Nacht 
van de Nacht is een jaarlijks te-
rugkerend evenement op de laat-
ste zaterdag in oktober als de 
klok een uur terug gaat (zie www.
nachtvandenacht.nl).

Ook Volkssterrenwacht Orion 
(op de 1e verdieping in het 

Streekbos Paviljoen) aan de Vei-
lingweg 21B te Bovenkarspel 
doet natuurlijk hier ook aan mee. 
Sterren kijken willen we tenslotte 
allemaal en we hebben geluk, 
want Volkssterrenwacht Orion 
ligt in een mooi donker gebied.

Vrijwilligers van Orion zijn aan-
wezig om uitleg en informatie te 
geven.

Volkssterrenwacht Orion is ge-
opend van 19.00 tot 22:00 uur. 
De toegang is gratis en er hoeft 
van te voren niet te worden aan-
gemeld.
Meer info op: www.volkssterren-
wachtorion.nl of via 0648850445

Viswijvenkoor Dulle Griet is een 
gezellig stel vrouwen, nu nog 22, 
dat samen zingend acteert over 
het leven als vissersvrouw. Wij 
dragen zelfgemaakte kleder-
dracht, met één authentiek on-
derdeel. 

Wil je eens kennis met ons ma-
ken, loop dan gewoon een keer 
binnen op een oefenavond of 
kom op de open repetitieavond 
op 31 oktober a.s.

Aanvang 19:45 in de Damesfoyer 
van het NS-station Enkhuizen. 
Wij repeteren  op donderdag in 
de even weken. Wij treden op, de 
ene keer in de middag de andere 
keer op een avond. Op bruggen 
en pleinen zingen wij over man-
nen die nog dolen op zee.
Kom je een keer mee zingen? Er 
is overigens ook nog plek voor 
een muzikant!
Informatie: www.dullegriet.nl of 
06 1258 3486

Viswijvenkoor Dulle Griet zoekt 
nieuwe leden

Het koor houd op 31 oktober een repetitieavond. Foto aangeleverd

Nacht van de Nacht bij 
Volkssterrenwacht Orion

• 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
Donderdag 24 oktober t/m zondag 27 oktober
• District� nale 1e klas driebanden in Café Pension het Ankertje
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.
Donderdag 14 november
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12. 17.30 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
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis 10-16 u
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
• 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
• Double U Bean bij Club Jazz&Pop in Cultura
Donderdag 26 december
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Zondag 29 december 
• Koppelklaverjassen aanvang 19.15, Café Pension t Ankertje

JANUARI 2020
Woensdag 1 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura met “FolkertJan” Aanvang 16 uur
Vrijdag 3 januari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zondag 5 januari
• Traditionele nieuwjaarsborrel met The Blue Devils. Sarto Andijk,  

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

Oud papier:  Zaterdag 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 15-11, 13-12 

Meer informatie op hvcgroep.nl

Zwaan 
kleef 
aan...

Foto: G. Stavenuiter

Herfsttijd is paddenstoelentijd, 
seizoen van zwammen en bole-
ten. Sommige zijn piepklein, an-
dere fors groter, de een zwart en 
rond als verse geitenkeuteltjes, de 

ander knalrood of felgeel als ko-
raal op het droge. Wat zijn pad-
denstoelen precies en wat is hun 
rol in de natuur? En waar groeien 
ze allemaal? 

Op zondag 27 oktober organi-
seert IVN West-Friesland een 
speciale paddenstoelen-wande-
ling rondom dit soort vragen, 
dwars door het Streekbos, met 
oog voor wat er allemaal aan pad-
denstoelen groeit. Soms zijn ze 
giftig. Vanaf 14:00 uur leiden 
IVN-gidsen geïnteresseerden 
rond door het Streekbos, begin-
nend bij het Paviljoen aan het 
water. Iedereen is van harte wel-
kom om mee te lopen, aanbevo-
len wordt om laarzen of stevig 
schoeisel aan te trekken. 

Paddenstoelenwandeling in het Streekbos

Paddenstoelen in het Streekbos. 
Foto: KD/De Andijker

Als de zon is ondergegaan, dan 
ondergaat de natuur een ware 
metamorfose. ‘s Nachts slapen de 
dagdieren, en heersen de nacht-
dieren. Fladderende nachtvlin-
ders, scharrelende egels en langs 
scherende vleermuizen. Het is 
een wereld die voor ons mensen, 
dagdieren als we zijn, normaal 
gesproken verborgen blijft, maar 
op zaterdag 26 oktober komt 
daar verandering in.

Het is die dag de ‘Nacht van de 
Nacht’, een landelijk evenement 
dat in het teken staat van nacht, 
donkerte en lichtvervuiling. 
Twee speciale rondleidingen van 

plusminus anderhalf uur met o.a. 
aandacht voor vleermuizen en 
uilen. 

De ene nachtwandeling vindt 
plaats in het Streekbos, om 19:00 
uur (start bij het Streekbos Pavil-
joen, Veilingweg 21a 1611 BN 
Bovenkarspel), en de andere 
wandeling is om 18:00 uur in het 
Egboetswater (via N240 afslag 
Hauwert, Liederik 15, 1678 JC). 
Trek laarzen en warme kleding 
aan en neem, voor de zekerheid, 
een zaklamp mee. Iedereen is 
welkom om mee te lopen, deel-
name is gratis of een vrijwillige 
bijdrage geven. 

Zonsondergang Streekbos. Foto: Toos Brink

‘Nacht’wandelen met IVN
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Diner 
31 oktober
Om 18.00 uur

voor Daniël en Leoni Wierstra

 25 euro p.p.
exclusief drankjesDorpshuis Centrum Andijk

Sportlaan 1 in Andijk opgeven bij Christa van Dokkum
christa_perton@hotmail.com

0649749250

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 14 november 
2019. 
De maaltijd vindt plaats in “de 
Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 6,50   U kunt zich 
opgeven vanaf maandag 28 okto-
ber 2019 via breekdeweekan-
dijk@gmail.com of bij Gerda 
Gorter (tel. 592594) of Annet 
Kwantes (tel. 593109). U kunt zich 
opgeven tot 8 november 2019.
We hanteren geen “vaste gasten-
lijst” meer, dus opgave is echt 
noodzakelijk. Bel op tijd, want 
vol is vol. Als vervoer een pro-
bleem is, lossen we dat op. Samen 
eten is gezellig!
De volgende “Breek de Week” is 
op 9 januari 2020.

Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Breek de Week!

27 oktober: 
Volkorenfestival

Ook dit jaar organiseren Cul-
tura, Cantabile en het Andijks 
Gemengd Koor weer het Vol-
korenfestival op zondag 27 ok-
tober. Er doen zes koren uit 
heel Westfriesland mee, te we-
ten She Sings, Absolutely Mu-
sic, Dulle Griet, Il Giardino in 
Cantabile, het Andijks Ge-
mengd 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 festival duurt 
tot 17.00 uur, waarna er live 
muziek is. Cultura, Kleingouw 
112 Andijk. 

Collecteweek 4 – 9 november. 
Helpt u mee om dit jaar min-
stens zoveel op te halen voor 
een toekomst zonder demen-
tie. Wilt u in 2019 ook uw 
steentje bijdragen door mee te 
helpen als collectant? Alzhei-
mer Nederland is hier blij 
mee. U kunt zich opgeven via:
Caroline Groot; e-mail – 
ml.groot@quicknet.nl of tel- 
0228-591580.

Alzheimer 
Nederland afd. 
Andijk zoekt 
collectanten

Hoe kun je beter kennismaken 
met een middelbare school, dan 
door er een paar lessen te volgen? 
Daarom organiseert Clusius Col-
lege Grootebroek elke donder-
dagmiddag in november een doe-
middag voor geïnteresseerde 
leerlingen uit groep 7 en 8.Leer-
lingen die interesse hebben kun-
nen zich (door hun ouders laten) 
opgeven via de website van de 
school. 
De leerling kan kiezen welke twee 

vakken hij/zij wil volgen op de 
doe-middag.  Het Clusius Colle-
ge Grootebroek is een middelba-
re school voor alle vmbo-leerwe-
gen en verzorgt een goede en 
leuke basis voor elke vervolgop-
leiding. Dankzij de kleinschalig-
heid biedt de school een veilige 
en vertrouwde leeromgeving en 
kan er snel worden ingespeeld op 
de (leer)behoefte van de leerlin-
gen. Aanmelden: www.clusius.nl/
grootebroek  

Lessen volgen op Clusius Grootebroek

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen in november kennismaken 
met Clusius Grootebroek. Foto aangeleverd

Dorcas organiseert ook dit jaar 
weer een Winterfair. De jaarlijks 
terugkerende Winterfair is de af-
trap van de donkere-dagen-peri-
ode. De kringloopwinkel aan de 
Bedrijvenweg is in wintersfeer 
aangekleed. Ook de vaste huis-
muzikant is weer aanwezig. Tij-
dens de Winterfair kunt u terecht 
voor kerstdecoraties en een 
prachtige collectie feestkleding. 
Tevens kan in het bomenbos al-
vast een prachtige boom worden 
uitgezocht.
 
Voor alle bezoekers is er gratis 

kopje koffie of thee, en voor de 
kinderen is er een minibioscoop, 
wat lekkers en limonade. De 
Winterfair vindt plaats op 26 ok-
tober van 11.00-16.00 uur.
 
Gewijzigde 
parkeermogelijkheden
De loodsen van Dorcas hebben 
een andere bestemming gekregen 
waardoor niet meer voor loods 3, 
4 en 5 geparkeerd kan worden. 
Parkeren kan voor de kantoren 
en op de grote parkeerplaats ach-
ter de kantoren van Dorcas en 
Stichting Antwoord.

Winterfair Dorcas

Anneke Dercksen-Bobeldijk van 
Studio Ultramarijn uit Twisk 
komt ons vertellen over haar 
werk. Ze is opgeleid en gespeciali-
seerd in het begeleiden van men-
sen, vooral vrouwen, die zich 
graag wat zekerder willen voelen. 
Een betere bewustwording willen 
krijgen en dat kleur daarbij een 
grote rol kan spelen, horen we 
vanavond van haar. Anneke weet 
erg veel over kleuren. Kleuren ge-
ven de drager een boodschap mee. 
Zo is blauw rustig en betrouw-
baar, maar rood brengt kracht, je 
laat zien dat je er bent en pas op! 

Kleur ontstaat uit licht en licht 
geeft energie. Iedereen heeft een 
voorkeur voor een bepaalde 
kleur. Dat komt omdat dit onwil-
lekeurig bij je karakter past. Een 
van onze leden draagt veel soor-
ten “roze”. Vindt het een fijne 
kleur. Niet wetend waarom dit zo 
is. Als zij later met Anneke praat 
dan  blijkt uit het gesprek, dat ze 
als kraamverzorgster gewerkt 
heeft. Roze is een kleur die bij 
verzorging past. Onwillekeurig 
gekozen en toch passend bij je 
karakter. Enkele proef personen 
mogen diverse kleuren tonen. 
Van een afstand zie je dan ook al 

dat niet iedere kleur bij je past. 

Zwart kan somber zijn, grijs soms 
grauw en bont gekleurd = vrolijk. 
Rood kan krachtig over komen, 
groen en blauw zijn vaak rustige 
kleuren. In de reclames en mode 
zijn kleuren ook bepalend voor 
wat we kopen. Ben je kleuren 
blind dan kan dat best lastig zijn 
en daarom zijn de stoplichten in 
het verkeer overal ter wereld het-
zelfde. Tegenwoordig is kleuren 
maken/mengen niet zo moeilijk 
en duur meer, maar wilde je vroe-
ger iets met purper hebben (de 
adel) dan moesten er enorm veel 
slakken gezocht/gekocht worden. 
In de kleur purper zat de purper-
slak. Deze slakken moesten enkele 
weken gekookt moest worden om 
1 gram kleurstof over te houden.

Na de pauze beelden Gerie en 
Maud nog enkele spreekwoorden 
uit waar een kleur in voor kwam. 
Het boekje van Anneke “Mooi is 
de kracht van je eigen stijl” geeft 
je een houvast om je eigen stijl en 
kleur te bepalen, waardoor je 
persoonlijkheid tot uiting kan 
komen. We zullen bij het aan-
schaffen van kleding deze avond 
zeker gedachte houden.

Kleuren maken de vrouw

Welke kleur past bij je? Foto aangeleverd

Nieuws 
of tips?

info@andijker.nl
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Het was weer genieten op Kermis Andijk

18-19-20 oktober kermis bij sporthal de Klamp
Het weerbericht voorspelde flink wat regen voor afgelo-
pen weekend. Tijdens de Kermis Andijk was het echter 
grotendeels droog. Met af en toe een voorzichtig zonnetje 
erbij, was het extra leuk om een rondje kermis te doen. 
Onze fotografen werden getrakteerd op enthousiaste re-
acties. Spontaan kwamen groepjes vragen of zij op de kiek 
gezet konden worden. Volgt u ons op social media en 
heeft u de foto’s ook al geliked? 

Attracties en lekkers
De botsauto’s, zowel voor groot als voor klein blijft dit een 
leuke bezigheid. Daarna een rondje vliegen in de zweef of 
door elkaar geschud worden op de bank. Even pauze no-
dig? Dan waren er heerlijke zoete lekkernijen te koop. Met 
de familie of vrienden nog even een drankje en genieten.

In de Klamp 
Er was Kinderdisco in de sporthal. De lampjes op de vloer 
dansten mee. Moe zijn de kinderen niet te krijgen. Op elk 
nieuw nummer swingen ze mee. Gelukkig staan er voor 
papa, mama en opa of oma bankjes klaar. Kijken en genieten!  
Na de brunch op zondag was het tijd voor allerhande spellen. 
Iedereen had plezier, door mee te doen of toe te kijken. 
Foto’s: Olga en Maud de Boer

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Kat vermist
Vermist sinds woensdag 25 september: 
Droppie (foto is niet Droppie maar hij lijkt er 
erg op, de  vacht is iets lichter en ogen geler).

H.A. Groen, Hornpad 25  Andijk
06 22 68 16 36

Verloren
Twee sleutels waarvan één brievenbussleutel 
en een huissleutel in zwarte kleine klap porte-
monnee.

Graag terug brengen bij de Redactie van de 
Andijker op de Industrieweg 1.
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