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Op ’t Buurtje in Andijk staat de 
stolp van meneer van der Meer. 
Simon van der Meer is ruim 
voorbij de 80 jaar en eigenaar van 
het pand en de bijbehorende 
grond. “Er lopen hier wat ‘bees-
sies’, zoals kippen, varkens  en 
schapen. Tegenwoordig lopen er 
ook steeds vaker wat ‘buurtjes’ 
rond. Die helpen mij en de stolp 
met wat klusjes,” vertelt Simon.

Hij is maar wat blij met de hulp. 
“De stolp is her en der wel aan 
onderhoud toe. Maar ja, met zo’n 
oud gebouw is er altijd wel wat 
toch?” aldus Simon. “Met enkele 
buurtbewoners pakken we een 
aantal klussen aan, om de stolp 
hier op ’t Buurtje te behouden. 
We vinden het een prachtig pand 
en ook genieten we van de bees-
tenboel. Daarbij is het erg gezellig 
om met elkaar ergens de schou-
ders onder te zetten,” aldus één 
van de klussers.

Dakpannen recht leggen
Het begon allemaal enige tijd ge-
leden. Een knieoperatie maakte 
dat Simon zelf even niet naar de 
stolp kon komen. De buren wil-
den hem best uit de brand hel-
pen. “Hij vroeg ons om ook even 
een paar dakpannen recht te leg-
gen, omdat er wat lekkage te zien 
was,” vertellen de klussers. “Dat 
was een kleine moeite, maar 

bleek het begin van een lange 
reeks klussen!”

Verzakt en verrot
“Aan de voorzijde is het dak ver-
zakt en staan nu diverse metalen 
stempels die de dakconstructie 
ondersteunen, zodat er werk-
zaamheden verricht kunnen wor-
den aan de houten palen en de 
balken. De dakconstructie komt 

straks weer stevig en vooral op de 
juiste hoogte te zitten. Ook aan 
de achterzijde van de boerderij 
was het houtwerk dusdanig 
slecht dat dit vervangen moest 
worden.” Inmiddels is die klus 
geklaard en het bovenste deel ziet 

er weer schitterend uit. 

Opruimen en schoon maken
Met kleine klusjes zoals het 
schoonmaken van het houtwerk 
en de ramen, het opruimen van 
oude materialen en restanten 

hout knapt de boerderij zichtbaar 
op. De grote klussen worden één 
voor één aangepakt –door men-
sen met kennis van zaken- en 
met veel liefde en geduld wordt 
de ‘ziel’ weer terug gebracht. “Zo 
is er voor ons allen iedere keer 
wel weer wat te doen. We hebben 
een koffiehoek gecreëerd, waar 
we met elkaar genieten van ‘deze 
oude dame’ en bespreken wat we 
nu weer aan gaan pakken. Zit-
tend op een baal hooi en met een 
kop koffie en goed gezelschap is 
het werken hier een klus die veel 
voldoening geeft.”

Goede buur
Simon  prijst zich gelukkig met 
zijn ‘buurtjes’. “Een goede buur is 
beter dan een verre vriend,” aldus 
de oude baas. De klussers: ”We 
zijn hier graag, het is mooi om 
zo’n buurtproject met enkele bu-
ren te kunnen doen. Het geeft 
voldoening, samenhang en we 
genieten allemaal van het mooie 
uitzicht dat zo behouden kan blij-
ven.”

Mooie ‘oude dame’ verdient opknapbeurt

Samen kunnen we een heleboel goeds doen voor ‘deze oude dame’. V.l.n.r. Emmy, Jan, Willem, Simon, Leny 
en Henk. Zittend: Kitty en Lieuwe. Foto Koos Dol/Andijker

Gratis inloop: 
donderdag 21/11 Andijk

9-17 en 19-21 uur.

Naast het Ankertje staat nu de schuur van de gebroeders van 
der Meer. De boerderij is in 1966 verbrand en vervangen door 

een schuur met de koe in de gevel. Voor van der Meer zat Klaas 
Groot er in met zijn vrouw Geertje Visser en daarvoor Sijfert 

Laan. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Twee en een halve maand na het 
uitkomen van het boek Andijk in 
de 20e eeuw” van Jacco Mantel 
en Dirk Spijker is het uitverkocht.  
Van te voren was moeilijk in te 
schatten hoe groot de oplage zou 
moeten zijn. Er zijn er 450 ge-
drukt en in negen weken tijd zijn 
alle deze boeken verkocht, vele 
daarvan buiten Andijk. 
Of er een herdruk komt is nog de 
vraag. Dat is afhankelijk van de 
belangstelling. Mocht u interesse  
hebben, meld u bij Dirk of Jacco 
of via spijkerandijk@gmail.com  
of  jencmantel@ziggo.nl . Bij vol-
doende belangstelling wordt een 
2e druk overwogen. Als er een 

herdruk komt zullen de boeken 
ongeveer in februari klaar zijn.

Boek “Andijk in de 
20e eeuw” uitverkocht!

Zaterdagavond 2 oktober

oergezellige Westfriese Avond 
met taalquiz “Praat je Moerstaal” 

  Aanvang: 20.00 uur
  Entree: € 7,50 inclusief kopje koffie of thee
  Reserveren: culturaplus2.0@gmail.com

Cultura Plus organiseert in Cultura
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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 2 november 19.00 
uur: Allerzielen.
Gedachtenisviering met de Vrien-
denkring; voorgangers: leden 
van de Avondwakegroep.
De collecte is voor bestrijding van 
alle onkosten. Dank daarvoor.
*Na afloop is er gelegenheid om 
grafkaarsen à € 1.-- te  kopen.
Welkom in de viering.
*In de Allerzielenviering geden-
ken wij alle overledenen en staan 
wij stil bij hen, die het afgelopen 
jaar zijn heengegaan t.w.: Jan 
Tiet, Arie Bergen, Truus de Wit-
Bakker, Jan van Schaik en Marie 
Sijm-Tiet. Tevens noemen wij: Pe-
ter Vertelman, Pé van der Gulik, 
Mart Bakker-Kuin, Sjaak Verkooij-
en, Afie Commander-Ruitenberg 
en Jaap Schuitemaker.
Wij leven mee met de nabestaan-
den.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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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, 3 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Corné Burger, Zendingszondag
19.00 uur Jeroen Heinen uit Bunschoten-Spakenburg. 
 Jeugddienst m.m.v. Living Proof
Woensdag 6 november (Dankdag voor Gewas en Arbeid)
19.30 uur ds. C. van Sliedrecht te Nunspeet. 

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Woensdag 6 november (Dankdag voor Gewas en Arbeid)
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp aanvang  
 Organist: Chris Kooiman

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10:00 uur Cees Hanemaayer Altijd een weg terug  
 Doopdienst
19:30 uur Cees Hanemaayer Opname staat voor de deur! 
 Avonddienst m.m.v. Country Trailband

R.K. Kerk, zaterdag 2 november, Allerzielen
Bangert 6, Andijk
19.00 uur  Gedachtenisviering de Vriendenkring; 
 voorgangers: leden van de Avondwakegroep.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg

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

Vanuit Tasmanië - Australië ontvingen we bericht dat 
temidden van haar kinderen is overleden onze geliefde zus:

Annie Dijkman-Trompetter

in de leeftijd van 92 jaar.
We zijn dankbaar voor de fijne herinneringen.

 Edmonton Canada: G. Dijkstra – Trompetter
 Andijk: C. Kwantes – Trompetter

24 oktober 2019 

Het is alweer een poosje geleden 
dat de verkopers van Zonne-
bloemloten bij u langs kwamen.
Inmiddels is de trekking geweest. 
Het heeft in Andijk 3 prijsjes van 
15 euro opgeleverd.
In de wijk van Monique Dekker het 
lot met laatste 3 cijfers 925, de wijk 
van Jan Gorter het lot met laatste 3 
cijfers 705 en de wijk van Tiny Sijm 
het lot met de laatste 3 cijfers 153. 
Als u winnaar bent kunt u zich 
melden bij Zonnebloem Breda, 
adres staat op het lot.
Nu Andijk veel nieuwe wijken 

heeft gekregen kunnen we nog 
lotenverkopers gebruiken, dus 
wilt u ons helpen volgend voor-
jaar, meld u aan bij K. Groot, 
Hoekweg  29 tel 592719 of email 
renkgroot@quicknet.nl.
De Zonnebloem Andijk organi-
seert activiteiten en uitjes voor 
mensen met een handicap of die 
langdurig, ernstig ziek zijn of die 
door leeftijd (bijna) niet meer de 
deur uit komen. Zo zijn we dit 
jaar al naar “t Keetje, naar Wings 
of Change en de Bijenstal in Op-
perdoes geweest.

Zonnebloemloten

Bestrijdingsmiddelen kosten het 
boerenbedrijf en de akkerbou-
wers veel geld. Gelukkig zijn er 
bedrijven die zich realiseren dat 
ongewenste dieren zoals muizen 
en ratten op een natuurvriende-
lijke manier bestreden kunnen 
worden. U ziet vast wel dat over 
de landerijen Buizerds, Kieken-
dieven, Torenvalken, Uilen en in 
het land de Grote zilver en Blau-
we reigers lopen. Deze zijn dan 
druk in de weer met het uit het 
land pikken van knaagdieren. Gif 

werkt door in de vogels en uitein-
delijk zullen ze het leven laten 
waardoor de plaag alleen maar 
groter wordt omdat een schakel 
door menselijk toedoen uit de 
ketting is verwijderd. Een paar 
paaltjes met zitlat van een meter 
hoog verspreid over de akker zijn 
gemakkelijk te verplaatsen en ge-
ven een goede uitkijkpost voor de 
roofvogels die dankbaar hun 
prooien voor u uit het land pluk-
ken. U begrijpt dat twee partijen 
dan zeer dankbaar zijn. 

Foto: Douwe Greydanus

Natuurlijke bestrijders 

Langs de Gedeputeerde Laanweg  
fotografeerde Koos Dol al een moeder met lam.

Langs de weg... 

Intocht 16 november 2019

Beste jongens en meisjes,

Ja, het is al bijna weer zover, Sinterklaas is alweer 
onderweg naar Nederland.

Hij is van plan om op 16 november a.s. aan te komen 
in de jachthaven van Andijk.

Volgende week zal hij ons een uitgebreide brief sturen.

Tot volgende week.

Stichting Sinterklaas Comité Andijk.

Kijk voor het programma 2019 op Facebook: Sinterklaas Andijk.
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NATIONALE TESTAMENTEN-CHECK-DAG
Ons kantoor is lid van de specialistenvereniging EPN en doet mee 
aan de nationale testamenten-check-dag. De officiële dag is op vrij-
dag 8 november, maar wij hebben voor u nog 2 extra zaterdagen 
hiervoor vrij gemaakt. 

Maak een afspraak en dan checken wij gratis uw testament op:
•	 vrijdag	8	november	(Andijk	en	Benningbroek);
•	 zaterdag	9	november	(Benningbroek);	
•	 zaterdag	16	november	(Andijk).

Tijdens de afspraak van een half uur bekijken we of uw testament 
nog bij uw situatie past en wat daarvan de fiscale consequenties zijn. 
Onze specialistenvereniging organiseert deze dag onder meer om-
dat er de laatste jaren veel gewijzigd is het erfrecht en de succes-
siewet. Indien u kinderen heeft en uw testament voor 2013 is opge-
steld, dan is het sowieso zinnig om er weer eens naar te laten kijken. 
Heeft u een samenlevingsovereenkomst of huwelijks- of partner-
schapsvoorwaarden, dan is het belangrijk om ook deze mee te ne-
men naar uw afspraak. Tijdens de gratis inloop kunt u natuurlijk ook 
altijd vragen over uw testament stellen, maar met een geplande af-
spraak weet u zeker dat we een half uur de tijd voor u hebben.

GRATIS INLOOP: 12-11 
Benningbroek	 0229-591264	
en 21-11 Andijk 0228-
592224	 van	 9-17	 en	 19-21	
uur	(zonder	afspraak).	Let	op:	
maak voor gebruikmaking 
van de gratis testamenten-
check-dag wél voorafgaand 
een afspraak.

Els van den Bosch

Cyberkarspel

Ik voer het adres in en selec-
teer de route. Vervolgens 

druk ik op start. Navigatie: 
“rijd weg in noordwestelijke 

richting”. Nu heb ik heus 
een aantal talenten maar 
richtingsgevoel is er niet 

één van. Aarzelend keek ik 
naar links en naar rechts 
en besloot om linksaf te 

slaan. U raadt het al: niet de 
juiste weg gekozen. Waar ik 
was? In Sijbekarspel. (Of: 

Cyberkarspel zoals de jongste 
zoon dit dorp eens onopzet-
telijk noemde). Ondertussen 
reed ik spontaan Hoogwoud 
binnen en toevalligerwijze 

kwam ik langs tuincentrum 
De Boet. Ook leuk! Van de 

nood een deugd gemaakt 
en een bezoekje gebracht 

aan dit mooie tuincentrum. 
Eenmaal weer op weg naar 
huis besloot ik vastberaden 

het altijd briljante advies 
van mijn moeder op te vol-
gen: Kijk Op De Borden. 

Simpelweg effectief. Ik 
ervaar het als geruststel-

lend dat borden áltijd zullen 
blijven. Niet alleen langs de 
autowegen, maar ook op de 
fietspaden. Zo is er bijvoor-
beeld het fietsknooppunten-

netwerk dat al jarenlang 
bestaat. En het goede nieuws 

is dat er ook een wandel-
knooppuntennetwerk komt. 

De wandelroutepaaltjes komt 
u hier en daar al tegen in 

West-Friesland. Recent open-
de het Recreatieschap West-
Friesland het Boerenlandpad 
(Lutjebroek) als onderdeel 
van de eerste fase van het 
wandelnetwerk in West-

Friesland. In april 2020 is het 
hele wandelnetwerk afgerond 
inclusief het Streekpad (lan-
geafstandswandeling) over 

de West-Friese Omringdijk. 
Er wordt momenteel hard 
gewerkt aan uitbreiding 

van het wandelnetwerk dat 
overigens aansluit op het lan-
delijke wandelnetwerk. Het 

Grootslag in Gemeente Stede 
Broec is bijna bewegwijzerd, 

daarna volgen Gemeente 
Drechterland, Gemeente 
Koggenland en Gemeente 

Medemblik. Komend voor-
jaar is alles klaar.

Op zondagavond 3 november om 
19.30 uur zal Cees Hanemaaijer 
spreken over het thema “Opname 
staat voor de deur”. Alles loopt 
misschien in je leven, maar je 
kunt toch voorbij leven aan een 
hele ingrijpende gebeurtenis. 
Binnenkort worden alle mensen, 
die in Jezus geloven, opgenomen 
en gaan ze naar de hemel. Klinkt 
je dit vreemd in de oren? Kom 
dan naar deze avond! In de Bijbel 
wordt heel nauwkeurig beschre-
ven dat deze gebeurtenis aan-
staande is…. 
 
De avond wordt muzikaal omlijst 
en begeleid door de Country 
Trail Band. Na 30 jaar zijn zij in-
middels een begrip geworden in 
kerkelijk Nederland. Hun muzi-

kale wortels liggen in de Ameri-
kaanse country gospel, maar in 
de loop van de jaren zijn daar ook 
Nederlandstalige liedjes bij geko-
men. De groep geeft graag volle-
dige concerten, maar het begelei-
den van diensten wordt ook veel 
gedaan. Voor meer info kijk op 
www.countrytrailband.org
 
Na afloop van deze bijeenkomst 
is er gelegenheid om onder het 
genot van een kop koffie of thee 
na te praten. 
 
Wanneer: 3 november 2019 
Tijd: 19.30 uur 
Waar: RSG, Boendersveld 3, En-
khuizen 
Door: Vrije Baptistengemeente 
Enkhuizen

Opname staat voor de deur – Cees 
Hanemaaijer en de Country Trail Band 

Op of rondom 2 november (Al-
lerzielen) worden nogal eens Re-
quiems uitgevoerd in concertza-
len maar vooral in kerken. Velen 
kennen de Requiems van Mozart, 
Berlioz, Fauré. Een Requiem is 
een mis voor de overledenen, een 
viering in de Rooms-katholieke 
kerk. Na de Reformatie ontstond 
ook bij de Protestanten de be-
hoefte aan muzikale vormen voor 
een uitvaartdienst. Want wat kan 
nu beter de gevoelens vertolken 
dan muziek. Er ontstonden mu-
ziekstukken, meestal  speciaal 
geschreven voor een bepaald ie-
mand. Een aantal van deze mu-
ziekstukken werd zo geliefd dat 
ze ook meer algemeen werden 
gebruikt.
Eén van de allermooiste en ont-
roerendste werd geschreven door 
Heinrich Schütz (1585-1672): de 
“Musikalische Exequien.” 

Het is een zeer rijk en afwisse-
lend werk. We treffen er alle mo-
gelijke verschillende teksten, 

technieken en bezettingen in aan: 
teksten uit bijbel, liturgie en 
kerklied, concertante passages 
voor solisten, in wisselende com-
binaties, openlijke en bedekte 
meerkorigheid, motetzettingen 
in oude en nieuwe stijl, etc. 
Schütz schreef de driedelige Mu-
sikalische Exequien in 1635 in 
opdracht en voor de begrafenis 
van de gerespecteerde groot-
grondbezitter Graf Heinrich 
‘Posthumus’ Reuss. De teksten 
voor het hele werk selecteerde de 
zeer erudiete Posthumus zelf.

Onder leiding van Caroline Son-
nenberg en met medewerking 
van organist Eric Jan Joosse  heeft 
het Sonnenberg Kleinkoor de 
Musikalische Exequien ingestu-
deerd.

De uitvoering vindt plaats op 
zondagmiddag 3 november om 
17 uur in de Zuiderkerk te En-
khuizen. De toegang is vrij, aan 
de uitgang is een collecte.

Sir Paul McCartney, de Rolling 
Stones, Bob Dylan ze willen maar 
niet ophouden met muziek ma-
ken. Al scoren ze bijna geen hits 
meer, ze spelen nog steeds tot op 
de dag van vandaag, waarom? 
Omdat muziek maken het mooi-
ste wat is. 

Dit is ook het geval bij hun gene-
ratiegenoten van The New Hur-
ricanes die weten ook niet van 
ophouden.

Deze band speelt een breed repe-
toire, nummers vanaf de jaren 60 
tot nu,  met de nadruk op meer-
stemmige zangnummers. Sinds 
2007 spelen ze “louter voor de 
lol“ lekkere muziek waar menige 
babyboomer van uit z’n dak gaat. 
Want laten we wel wezen: waar 
kan de gemiddelde 50 plusser 
nog lekker muzikaal uit z’n dak 
gaan met muziek uit zijn tijd? In 
Sarto Andijk 
Aanvang 15.00 uur, entree € 5,-. 

Zondag 3 november Sarto

The New Hurricanes

Uitvoering Musikalische Exequien  

Kinderen hebben vorige week de 
actie-tekst: “ZET JE LICHT 
AAN!” met behulp van een sja-
bloon op de straat aangebracht 
op een paar plaatsen in Andijk. 

De Dorpsraad Andijk nam het 
initiatief om mee te doen aan de 
landelijke fietsverlichtingsactie 
van de ANWB.  Iedereen weet 
wel dat het gevaarlijk is om zon-

der licht te rijden, maar toch 
voert zo’n een derde van de Ne-
derlanders geen goede fietsver-
lichting. En dat terwijl het voeren 
van goede verlichting de kans op 
een aanrijding met 20% verkleint. 
Goed idee dus, die fietslamp. 
Maar dan moet je hem wel áán-
zetten. Daarom komen we in ac-
tie met de tagactie ‘Zet je licht 
aan!’. Doe je ook mee?  

Deze ANWB actie werd op initiatief van de Dorpsraad in Andijk 
gehouden. Foto © Dorpsraad Andijk

Zet je licht aan!

De Amaryllisbollen actie van het 
Andijks Gemengd Koor  

was weer een heel groot succes! 

Heel Hartelijk Dank!

Concert door operakoor

WESTFRISIA CANTAT
Zondag 10 november 2019 aanvang 15.00 uur

Gerardus Majellakerk te Onderdijk

operastukken van de componisten 
G. Verdi, V. Bellini, A. Ponchielli en G. Rossini

 Solisten:   Fenna Ograjensek sopraan
                                            Mark Omvlee         tenor
                 Tiemo Wang        bas/bariton

 Begeleiding:      Willem Woestenburg

      Dirigent:  Wim Dijkstra

Entree: € 18,50 inclusief programmaboekje en consumptie.
Voorverkoop € 17,00. Kaarten reserveren:

telefonisch: Joke Kaarsemaker, 0228-581238 / 06-13695882
of via website: www.westfrisiacantat.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

Gezellig, gezond én goed voor de na-
tuur, het kan! Samen de handen uit de 
mouwen steken, lekker bezig in de frisse 
buitenlucht, aan de slag om het voorma-
lige eiland van 2 hectare in het Streek-
bos mooi, afwisselend en educatief toe-
gankelijk te houden.

Zaterdag 2 november wordt er in het 
Ecoproject gesnoeid, gemaaid en takken 
gerild in het kader van de landelijke Na-
tuurwerkdag. Het gereedschap wordt 
beschikbaar gesteld door Landschap 

Noord-Holland,.Zorg zelf voor werk-
kleding en bescherming bij regen en 
neem eventueel een snoeischaar mee. 
Er is keus in lichte of zwaardere klussen. 

Start om 9:00 uur met een verse kop 
koffie en eindigt vroeg in de middag met 
een kom stevige soep. Wie mee wil hel-
pen kan contact opnemen met w.kaag-
man@ivn-westfriesland.nl of bellen met 
0228-516367 (na 19:00 uur graag), na-
mens de natuur alvast hartelijk bedankt!

Kruiwagen Ecoproject. Foto: Toos Brink

Samen klussen in de natuur

Voor de kersteditie van de Andijker 
zijn we op zoek naar een leuk ‘Kerst’ verhaal. 

Heeft u een tip? info@andijker.nl

In kinder- en jongerenpraktijk Sleutel tot 
Verbinding worden binnenkort verschil-
lende workshops Happy Kids Massage ge-
organiseerd voor ouders en kinderen van 4 

tot 12 jaar. Happy Kids Massage is een 
vorm van kindermassage die over de kle-
ding heen gegeven wordt, in de meeste 
gevallen op de rug, en in groepen of klas-
sikaal geven kinderen het aan elkaar. 

Het zorgt voor meer rust, ontspanning, 
verbinding en ontzettend veel plezier. Ook 
ouders worden actief betrokken bij de 
massage, aldus Paula. Dat alles in een 
knusse, gezellige setting met een flinke 
dosis humor. Naast het volgen van een 
Happy Kids Massage workshop, is het ook 
mogelijk om een losse massage voor jezelf 
te boeken of voor individuele coaching te 
kiezen. Stuur voor meer informatie een 
mailtje naar info@sleuteltotverbinding.nl 
of neem eens een kijkje op de website 
www.sleuteltotverbinding.nl

Paula Sinkeldam van kinder- en jongerenpraktijk Sleutel tot Verbinding. Foto aangeleverd

Happy Kids Massage voor ouder en kind!
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

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

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

... op 4 november aanstaande

de Fietsenkeuring op de ba-

sisscholen van Andijk plaats 

vindt door Veilig Verkeer 

Nederland Afd. Andijk?

... de mooie struisvogel met 

prachtige ogen en de alpaca 

van ‘t Hooglandje nu te be-

wonderen zijn in Sprookjes 

Wonderland Enkhuizen?

… dat er op 16 november een 

Keezavond wordt gehouden in 

sporthal de Klamp?

... de Dorcas pop up store 

vrijdag 1 november opengaat?

 

... de Zonnebloemloten in 

Andijk 3 prijsjes hebben opge-

leverd?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Vrije Baptistengemeente Enkhuizen

Avonddienst
"Opname staat voor de deur"

Voor meer informatie kun je terecht op onze website
www.baptistenenkhuizen.nl

Zondag 3 november om 19.30 uur
RSG, Boendersveld 3 in Enkhuizen

Spreker: Cees Hanemaaijer
Medewerking van: De Country Trail Band

Een heerlijk avondje Westfries 
vermaak, waar iedereen actief 
aan deelneemt. De quiz gaat uit-
sluitend over ons Westfriese dia-
lect. Er hoeft niet te worden ge-
schreven en er wordt gespeeld in 
teams van 4 personen, waarvan 
de leden bij elkaar aan tafel zit-
ten. Teams kunnen ook op de 
avond zelf samengesteld worden. 
Aan het einde van de quiz is er 
één winnend team. Tussen de 
onderdelen door wordt (met pia-
nobegeleiding) gezamenlijk een 
aantal Westfriese liedjes gezon-
gen, waarvan de teksten groot in 
beeld worden gebracht. 

Veel van ons mooie Westfriese 
dialect is al verloren gegaan en 
zal uiteindelijk steeds verder ver-
dwijnen. Wie echter het West-
fries van zijn ouders heeft meege-
kregen, zal ongetwijfeld in het 
voordeel zijn en heel vaak de 
‘Oh-ja- beleving’ ervaren. Veel 

vragen hebben meerkeuze ant-
woorden (A, B, C), waarbij dus 
ook het gokelement aanwezig is. 
Misschien lijkt het moeilijk, maar 
het gaat bovenal om de lol en de 
(Westfriese) gezelligheid. 

De quiz en de onderdelen: 1. 
Woordkennis, 2. Bijnamen van 
Westfriese plaatsen, 3. Spreuken 
en gezegdes, 4. Woord invoegen, 
5. Werkwoord vervoegen, 6. Her-
komst van woorden, 7. Vertalen. 
De vragen worden op een groot 
scherm in beeld gebracht.

Zaterdag 2 november in Cultura
Aanvang 20.00 uur, Entree € 7,50 
inclusief een kopje thee of koffie 

Reserveren: 
culturaplus2.0@gmail.com 
Vermeld u wel even uw naam en 
het aantal personen

Tot ziens op 2 november!

De quiz wordt gepresenteerd door Sjaak Steltenpool, Peter Swart en 
Harm Steltenpool. Foto aangeleverd

Westfriese Avond in Cultura
met de Westfriese taalquiz “Praat je Moerstaal”

Twee sponsoren van Sporting 
Andijk handbal hebben de 2 
teams die zij al sponsorden in het 
nieuw gestoken.

Het gaat om de C jeugd, gespon-
sord door Kuin Makelaardij en de 
B jeugd die gesponsord worden 
door ABZ Seeds. Namens Spor-
ting Andijk willen we deze be-
drijven bedanken voor hun bij-
drage aan onze vereniging. 

Petra en Allard Kuin van Kuin Makelaardij met het C jeugd  
handbalteam van Sporting Andijk. Foto's aangeleverd

2 handbalteams Sporting 
Andijk in het nieuw!

Het B jeugd handbalteam van Sporting Andijk met o.a. de directeur 
van ABZ Seeds Gé Bentvelsen en zijn collega Rinske van Dekken. 

Gevonden
Een zilveren kinderarmbandje bij de brug Fruituinen.
U kunt deze (na juiste omschrijving) afhalen bij de redactie 
van de Andijker, Industrieweg 1 Andijk, tel. 59 3605

Dorcas 
Winterfair

Tijdens de winterfair bij Dorcas 
kwam Duuk Groot langs en 
vertelde dat hij boekjes had 

verkocht en dat hij de opbrengst 
aan Dorcas wou geven, dus dat 

kwam hij brengen. 
Foto aangeleverd
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• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 

Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

OKTOBER
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
• Dorcas Voedselactie, Dekamarkt, 10.00 - 16.00 uur
Zondag 10 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Concert van Westfrisia Cantat, 15.00 uur

Gerardus Majellakerk in Onderdijk.
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
• Sint Nicolaas intocht, jachthaven Andijk
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,  

aanvang 15.00 uur en vrij entree.

FEBRUARI
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
Vrijdag 7 februari

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 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

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 18 
december aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particu-
liere Kerst- en Nieuwjaarswens plaat-
sen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- exclusief 
btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke 
maat advertentie u wenst (A of B) en 

de tekst die daar in dient te staan.

Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (18,-). Deze bedragen gel-

den bij contante betaling. Wanneer we een factuur 

sturen komen er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 12 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. 

Teksten voor de particuliere adverten-
ties kunnen ook ingeleverd worden op 
Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Fanfare Sursum Corda heeft zaterdag de 44e editie 
van het West-Friesland Muziekfestival gewonnen. 
In theater De Binding in Zuid-Scharwoude bleek 
het optreden van de club uit Andijk het beste in een 

deelnemersveld van elf harmonieën en fanfares uit 
o.a. Warmenhuizen, Breezand en Grootebroek. 

Voor Sursum Corda, sinds ruim een jaar onder lei-
ding van Andries de Haan, was het de vijfde winst 
na 2006, 2007, 2010 en 2011. De vorige twee edities 
werden gewonnen door Alkmaar Brass.

Sursum Corda opende met het gevoelige Lady Ste-
wart’s Air. Daarna volgde een stuk voor solisten. 
Cynthia Bot (sopraansaxofoon) en Miranda Harlaar 
(altsax) speelden Perhaps Love van John Denver, 
dat fraai werd begeleid door het orkest. Het te be-
oordelen werk was Dancescriptions van Peter Klei-
ne Schaars. De componist, onder andere oud-diri-
gent van de Marinierskapel, was twee weken gele-
den aanwezig bij de repetitie in Andijk om zijn be-
doelingen en interpretaties te delen. In het werk 
wisselen allerlei stijlen van lichte muziek elkaar af, 
zoals rock, latin en disco. Het programma van Sur-
sum Corda werd afgesloten met Alma Llanera, een 
honderd jaar oud Zuid-Amerikaans lied, een snel 
en temperamentvol muziekstuk. Aan het einde van 
de avond bleek het optreden goed voor de eerste 
prijs. 
Sursum Corda gaat zich nu richten op de optredens 
rond Kerstmis.

Voorzitter Cynthia Bot en dirigent Andries de 
Haan van Sursum Corda met de wisselbeker van 

het West-Friesland Muziekfestival.  
Foto: Marijn Bos

Sursum Corda wint WF muziekfestival

NIET 

WEL 

Nee-Nee Sticker op uw brievenbus 
maar wel de Andijker ontvangen?
Voor bezorgers van De Andijker is het lastig, een aantal 
adresssen in Andijk heeft ewn Nee-Nee Sticker op hun 
brievenbus geplakt maar zouden wel graag De Andijker 
willen ontvangen. 

Voor die adressen hebben wij een speciaal een sticker 
gemaakt met de tekst; WEL of NIET De Andijker. 

Deze stickers zijn verkrijgbaar op de redactie 
aan de Industrieweg 1.

Van 3 tot en met 10 november 
2019 wordt voor de vierentwin-
tigste keer de Dorcas Voedselac-
tie gehouden. Vele vrijwilligers en 
consumenten in heel Nederland 
dragen hier een steentje aan bij. 
Op honderden locaties in Neder-
land zamelen duizenden vrijwil-
ligers samen met consumenten 
producten en geld in voor de al-
lerarmsten in Albanië, Moldavië, 
Oekraïne en Roemenië.
Dorcas ondersteunt met de voed-
selpakketten de allerarmsten. 
Veel van hen leven  teruggetrok-
ken en in armoede. Ze staan er 
vaak alleen voor en komen, van-
wege gezondheidsproblemen of 
ouderdom de deur niet meer uit. 
De ontvangers van een pakket 
worden zorgvuldig door lokale  
partnerorganisaties geselecteerd.  

Heel Nederland geeft
In Nederland zijn van 3 tot en 
met 10 november zo’n tiendui-

zend vrijwilligers op de been  om 
de producten in te zamelen. Meer 
dan zeshonderd supermarkten en 
vele scholen en kerken verlenen  
hun medewerking aan de Dorcas 
Voedselactie. Vrijwilligers delen 
voedsellijstjes uit aan het  winke-
lend publiek. Hierop staan pro-
ducten die samen een voedsel-
pakket vormen. Klanten van de  
supermarkten kopen een extra 
product en geven deze af aan de 
vrijwilligers. Daarna wordt alles  
gesorteerd. Dit gebeurt ook door 
vrijwilligers. Nadat het pakket 
met de vrachtwagen op de plaats 
van bestemming is aangekomen, 
geeft Dorcas het aan de partner-
organisatie die het vervolgens via 
een  lokale partner bij de juiste 
mensen brengt.

In Andijk wordt op 6 november 
de Dorcas Voedselactie gehou-
den in de Dekamarkt Andijk  
van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Dorcas Voedselactie
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Op dinsdag 12 november  

verzorgt Omnyacc GoesDeen  

een bijeenkomst inzake de Wet 

arbeidsmarkt in balans (WAB).  

Deze wet treedt in werking op  

1 januari 2020 en heeft de nodige 

impact. Bent u al op de hoogte?

HRM-BIJEENKOMST   
‘WET ABEIDS-

MARKT IN 
BALANS’

DATUM: Dinsdag 12 november 2019 

TIJD:  15:45-17:45 uur

LOCATIE:  Omnyacc GoesDeen

 Bollenmarkt 8a, Zwaagdijk

AANMELDEN: omnyacc.nl/wab-goesdeen

Nieuw tegelwerk
Voor de technische- en groenvrijwilligers 
van De Weid starten binnenkort twee 
grote projecten. Het complete tegelwerk 
op de wand aan de kant van de startblok-
ken moet worden vervangen. Volgende 
week begint het sloopwerk; handen uit de 
mouwen dus om puin te ruimen!

Peutertuin aanleggen!
Dankzij de bijdragen van de diverse dorps-
veilingen en Rabo clubactie komt de Peu-
tertuin nu echt in beeld. De vrijwilligers 
bereiden het werk voor en inmiddels is een 

keuze gemaakt voor een harstikke leuk 
speelkasteel voor de allerkleinsten (foto). 
Een stukje sponsoring wordt nog gezocht 
waarvoor De Weid binnenkort de Andijk-
se bedrijven beleefd zal benaderen. Hope-
lijk zijn zij net zo enthousiast als de vrijwil-
ligers!

BTW nadeel wordt gevoeld
De Weid doet planmatig onderhoud en 
probeert zich ieder seizoen te verbeteren 
en nóg wat meer te bieden voor jong en 
oud. De beide projecten betekenen een 
forse uitgave voor het zwembad. Hiervoor 
is met veel discipline gespaard. Extra zuur 
is het dat van het spaargeld door plots-
klaps gewijzigde belastingregels vanuit de 
overheid dit jaar 21% is verdwenen. In-
gaande 2019 kan De Weid immers geen 
BTW meer terugvragen. Een nadeel dat bij 
deze uitgaven zwaar wordt gevoeld. Dit 
seizoen heeft Medemblik een stukje ge-
compenseerd, maar over het restant en de 
toekomst is geen duidelijkheid. Wordt 
vervolgd.

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl

Het beoogde speelkasteeltje voor de 
peutertuin. Foto aangeleverd

Buitenzwemmen gestopt; werk begint!

Je vraagt je wel eens af waarom opera 
nog steeds haar plaats behoudt naast 
alle andere, nieuwe muziekvormen die 
de laatste jaren op ons afkomen. Zijn 
het de dramatische verhalen waarin 
liefde, haat, trouw, verlies en verraad 
een rol spelen? Of is het de muziek die 
de toehoorder in het hart raakt? Eigen-
lijk hoeft die vraag niet te worden be-
antwoord. Laten we het er maar op 
houden, dat de manier waarop de com-
ponist het verhaal met zijn muziek zeg-
gingskracht heeft gegeven maakt, dat 
opera nog steeds onverminderd popu-
lair is en we er verder gewoon van kun-
nen genieten. 

Voor dat genieten kunt u op zondag 10 
november in de Gerardus Majellakerk in 
Onderdijk terecht. Operakoor Westfrisia 
Cantat heet u dan van harte welkom op 
haar jaarlijkse concert. Het programma 
voor deze middag bestaat voor de pauze 
uit een mix van bekende en minder be-
kende melodieën van Bellini, Verdi, Rossi-
ni en Ponchielli. Het tweede deel wordt 
bijna geheel gevuld met delen van de opera 

Aroldo van Verdi. Een niet zo bekend werk 
met toch wel hele mooie muziek. Oordeelt 
u zelf!  
De solisten deze middag zijn sopraan Fen-
na Ograjensek, tenor Mark Omvlee en 
bas/bariton Tiemo Wang. Als trouwe be-
zoeker van de concerten van Westfrisia 
Cantat mist u wellicht de naam van Hans 
de Vries; hij verzorgde de afgelopen 16 jaar 
op onnavolgbare wijze de baspartijen. Dit 
jaar moest hij helaas verstek laten gaan, 
maar in Tiemo Wang is een waardige ver-
vanger gevonden. 
 
Onder leiding van dirigent Wim Dijkstra 
en aan de vleugel begeleid door Willem 
Woestenburg zetten koor en solisten hun 
beste beentje voor om u een onvergetelijke 
middag te bezorgen waaraan u met genoe-
gen zult terugdenken. Kaarten, inclusief 
programmaboekje en consumptie in de 
pauze, aan de zaal € 18,50.                                                        
In de voorverkoop € 17,00, te bestellen via 
www.westfrisiacantat.nl of telefonisch: 
0228-58 12 38 of 06-13 69 58 82.
Operakoor Westfrisia Cantat, niet meer 
piepjong maar nog wel springlevend!                                                               

Westfrisia Cantat. Foto Pieter Prins

Concert van Westfrisia Cantat                                                                                                    
zondag 10 november om 15.00 uur in de Gerardus Majellakerk in Onderdijk.

In maart hadden wij (de moeder van Hid-
de en ik) een workshop gekocht bij Wings 
of Change en maandag 21 oktober was het 
zover.

We kwamen aan om 13.00 uur en werden 
opgevangen door Hilco die ons meenam 
naar de huiskamer voor een kopje koffie of 
thee. Tijdens de koffie vertelde hij over de 
doelen van de Stichting: professionele zorg 
en een zinvolle dagbesteding bieden aan 
kwetsbare groepen in de samenleving, op-
vang, huisvesting en revalidatie van roof-
vogels en uilen, wildlife en conservatie-
programma’s en educatie. 

Na de koffie gingen we langs een groot 

aantal vogelverblijven en Hilco vertelde 
over elke vogel iets bijzonders. Daarnaast 
was er voor ons natuurlijk alle gelegenheid 
om vragen te stellen en vooral Hidde 
maakte hier gretig gebruik van. Vooral de 
Amerikaanse zeearend vond hij erg inte-
ressant. Er zijn zo’n 100 roofvogels en ui-
len bij Wings of Change die van professio-
nals en vrijwilligers alle zorg krijgen die ze 
nodig hebben. 

Na de rondleiding kwamen we bij een 
ruimte met borden waarop de namen van 
de vogels vermeld stonden.  Op het bord 
was te zien welke vogels er al gevoed wa-
ren en al gevlogen hadden en welke dieren 
er nog moesten gaan vliegen. Dat zag er 
hoopvol voor ons uit.

We kregen een grote leren handschoen 
aan en Hilco  gaf wat voer en één voor één 
lieten ze de vogels vliegen. Dat ging van 
klein naar groot: we begonnen met een 
kleine valk, en via de kerkuil, de Chiliarend 
en enkele andere vogels landde er uitein-
delijk een heuse Amerikaanse zeearend op 
onze arm!! als je die vogel op je af ziet ko-
men vliegen…… een machtig gevoel. De 
grootste arend, de Steller zeearend, werd 
ook gevlogen en ook dit was een prachtig 
gezicht. Rond 16.15 uur sloten we in de 
huiskamer af met koffie en gebak.

Mede namens Hidde wil ik iedereen van 
Wings of Change bedanken voor een 
prachtige middag.

Dick Verdonschot

Geslaagde workshop! Foto: aangeleverd

Workshop bij Wings of Change: 
wat een belevenis!
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