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Gratis inloop: 
donderdag 21/11 Andijk

9-17 en 19-21 uur.

Dat was me wat. Uit betrouwbare 
bron hadden we vernomen dat de 
nieuwbouw van Sorghvliet mo-
gelijk tijdelijk gestopt moest wor-
den wegens het overschrijden 
van de wettelijke Stikstofnorm en 
andere onduidelijke stofjes.

Dus organiseerden we met onze 
vaste groep zitters en duwers een 
voettocht richting Den Haag.  
Daar was op het Malieveld die 
dinsdag een grote manifestatie 
tegen het regeringsbesluit en ie-
dereen wilde NU, NU, dat die 
maatregelen van tafel gingen en 
dat de bouw ongestoord z’n gang 
kon gaan. En wij, als fanatieke 
loopgroep der Sorghvliedianen, 

wilden daar onze stem ook wel 
laten horen.

Het was een uitgelezen wandel-
dag, en vlak voor we de tocht 
gingen ondernemen kwamen we 

Koos Dol ook zomaar tegen. 
Deze hoffotograaf van De Andij-
ker nam de gelegenheid te baat 
en wist ons allemaal op de foto te 
krijgen, met op de achtergrond 
het mooie IJsselmeer. Wie het al-

lemaal zijn, dat mag de lezer zelf 
proberen te ontrafelen.

En toen gingen we van start. Zo 
op de dijk, vanaf de Middenweg 
richting het Westen, want daar 

verderop moest Den Haag ergens 
liggen. En dan zal je het net zien, 
zowat een ieder had een mobiel-
tje bij zich en ja hoor, vlak voor de 
Hoekweg worden we gebeld dat 
het  niet meer nodig was, de ma-
nifestatie in Den Haag  was  ach-
ter de rug en een ieder ging daar 
al huiswaarts.

Nou, dan wij ook maar. We kre-
gen nog wel de mededeling dat de 
nieuwbouw van Sorghvliet geen 
gevaar liep en alles gewoon vol-
gens de planning door kon gaan. 
Onze contactmensen hadden 
hun werk daar dus uitstekend 
gedaan.
Met een gerust hart gingen we 
opgelucht bij de Hoekweg van de 
dijk naar beneden en via de Bel-
dersweg kwamen we in Het 
Dorpshuis. Daar nog een  afzak-
kertje en vervolgens leverden we  
als loopgroep de ons toever-
trouwde   ‘oudjes’ weer heelhuids 
af in hun vertrouwde Sorghvliet.

De dinsdagmiddag wandelclub van Sorghvliet 
op weg naar het Malieveld in Den Haag.

De vaste groep zitters en duwers op de Dijk. Foto: Koos Dol/De Andijker

Binnenkort wordt IJsbaan de Toemer onder water 
gezet.  “We hopen op een echte winter en kijken nu 

al uit naar de ijspret die dat met zich mee zal bren-
gen. Na 4 jaar hebben we wel weer eens een echte 
natuurijsvloer verdiend!”  

Het contributielopen start in november. Twijfelt u 
of u de juiste persoon aan de deur hebt? “Wij kun-
nen ons legitimeren met een pasje en zijn KNSB 
gecertificeerd. Vraag er gerust om bij twijfel!”  

Nieuwe website
Onze website is volledig vernieuwd. Neem alvast 
eens een kijkje op www.ijsclub-andijk.nl  Daar vindt 
u binnenkort ook foto’s van het nieuwe seizoen, 
kunt u teksten voor aanleveren over uw belevenis-
sen op het ijs en kunt u zich aanmelden als vrijwil-
liger. “Want zonder vorst geen ijs, maar zonder 
vrijwilligers geen mooie ijsvloer!”  aldus Piet de 
Vries. “Of u nu wilt helpen in de Koek en Zopie of 
als EHBO-er paraat kunt staan, voor iedereen die 
wil is er een taak op de IJsbaan!”

De IJsclub is actief ook als het buiten nog niet vol-
doende vriest. “Ook dit jaar gaan de jeugdschaat-
sers weer een tiental zaterdagen naar IJsbaan de 
Westfries in Hoorn. We zijn dan voorbereid op een 
lange, strenge vorstperiode.”

Piet de Vries en enkele jonge schaatsers kunnen niet 
wachten weer het ijs op te gaan.  

Foto: archief De Andijker/Koos Dol

IJsclub Andijk heeft nieuws

Op zondag 3 november wist 
Dieuwke Mantel (18 jaar) zich in 
Waalwijk samen met haar team 
van turnsters van Turnz Amster-
dam en Saturna Alkmaar, zich te 
kwalificeren voor de Nederlands 
Kampioenschappen, 1e divisie.

De Nederlandse Kampioen-
schappen worden gehouden op 
16 november a.s. te Sittard. De 
vier dames hadden een grote 
voorsprong op de concurrerende 
teams uit het land, dus de ver-
wachtingen zijn hoog.

Dieuwke Mantel (links) met haar team. Foto aangeleverd

Dieuwke Mantel geplaatst voor 
NK teams turnen damesNieuws of tips?

Mail naar info@andijker 
of bel 59 36 05
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 10 november 10.00 uur:  
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. van 
Dril.
Thema: “Voor Hem zijn allen le-
vend”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!.
*Maandag is het feest van St. 
Maarten. De kinderen veel plezier 
en goed weer toegewenst!
*Zondag 17 november zal er een 
kraam van de Wereldwinkel in 
het voorportaal staan.
De moeite waard om te gaan kij-
ken en wellicht iets te kopen.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
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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, 10 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Woensdag 6 november, Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur ds. C. van Sliedrecht te Nunspeet. 
Zondag 10 november
10.00 uur ds. J. Staat. Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat. Avondmaal in huize Sorgvliet

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Woensdag 6 november, Dankdag voor gewas en arbeid
14.30 uur  ds. G. Heijkamp
19.30 uur  ds. G. Heijkamp
Zondag 10 november
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Ton Heijboer uit Hoorn   
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Opnieuw beginnen  
 Viering Avondmaal
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril. Gemengd koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur 10-11 Simon van Groningen

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

Vanaf 5 november houdt het 
wijkteam scheidingsspreekuren. 
Inwoners kunnen bij dit inloop-
spreekuur terecht met vragen 
over bijvoorbeeld de opvoeding 
of hoe verder te gaan na een 
scheiding. Ook geeft het wijk-
team informatie en advies bij fi-
nanciële en/of juridische vragen. 
Het spreekuur is gratis en zonder 
afspraak.

Waar en wanneer
Bloesem Wognum: dinsdagoch-
tend (in de oneven weken) van 
8.30 tot 10.00 uur.

Sint Maartenshof Medemblik: 
dinsdagochtend (in de even we-
ken) van 8.30 tot 10.00 uur.

Advies en ondersteuning
Wanneer je overweegt om uit el-
kaar te gaan, dan komt er veel op 
je af. De wijkteams van de ge-
meente Medemblik bieden infor-
matie, advies, en (emotionele) 
ondersteuning bij echtscheiding 
en/of relatieproblemen. 
Je kunt hier gratis en zonder af-
spraak terecht met al je vragen 
over echtscheiding of relatiepro-
blemen.

Scheidingsspreekuren

Je staat er niet bij stil maar als je 
tegenwoordig gaat koken dat je 
simpel het gasfornuis elektrisch 
opstart door de knop in te druk-
ken en dan plop plop wordt door 
de vonk de brander ontstoken. 
Bij het oude gemaal aan de Dijk-
weg / hoek Molenweg is nog een 
oude gasbron waarvan de ketel 
vroeger op natuurlijke wijze werd 
gevuld met methaan. 
Als het methaangas de ketel ge-
naamd ‘Zwarte makker’ vulde 
kwam deze omhoog en kon men 
koken. Bij voldoende gas kon 

men ook de verlichting laten 
branden. Vanaf 1885 werd er ge-
bruik van gemaakt maar dat was 
niet zonder gevaar. Bij een sto-
ring ging men wel eens met een 
brandende lucifer op zoek naar 
een lek, u begrijpt vast wel wat 
voor gevolgen dat kon hebben.
Nu 2019 wordt er geroepen dat 
wij van het gas af moeten maar 
ook dat heeft nog al wat haken en 
ogen en kost gedegen onderzoek 
naar een goed werkende installa-
tie.
Douwe Greydanus

De oude gasbron op de hoek Molenweg/Dijkweg. Foto: D. Greydanus

Zwarte makker

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Opwekking 42

 
Vol vertrouwen heeft onze lieve moeder, oma  

en overgrootmoeder zich overgegeven aan haar Heer

Catharina Bloemendaal-Groen
Catrien

echtgenote van Willem Bloemendaal, † 28 februari 2002
 

24 juli 1929 Andijk 4 november 2019
 

Zij was een voorbeeld voor ons allen.

Wim en Marion 
 Suzan en Thijmen, Salomé, Annedore 
 Daniël en Jolijn, Iris, Tessa, Emma 
 Hanna en Timon, Evy, Oliver 
 Rachel

Alice

Ineke

Corjaap en Annita 
 Michael en Roos 
 Mirjam en Gijs 
 Ilse en Erwin

Sorghvlietlaan 132, 1619 XZ Andijk
 
Onze moeder is thuis opgebaard, waar we deze dagen in kleine 
kring samen willen zijn. 
U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op vrijdag 8 november tussen 19.30 en 20.30 uur in de 
Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.

Op maandag 11 november om 13.30 uur wordt de dankdienst voor het 
leven van onze moeder en oma gehouden in bovengenoemde kerk. 
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.  
Voorafgaand aan de dienst is er voor de mensen van veraf, 
gelegenheid om ons te condoleren van 12.45 tot 13.15 uur in de 
kerk, ingang onder de toren.

Veel dank aan het thuiszorgteam van de Omring  
voor alle aandacht en liefdevolle zorg.

Greet en Cees 
 Leendert en Nienke 
 Gert 
 Marjolein

Janny en Renger 
 Willem en Anne, Femke 
 Pieter

Bert en Yvon 
 Anneloes en Bas, Mels 
 Leander
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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

Andrea van Langen

Oehoe

Afgelopen week waren er 
inloopavonden voor drie nieu-
we wijken in onze gemeente. 
Hoewel  de opkomst en de 

stemming over het algemeen 
goed zijn,  hebben mensen 

vaak vragen over de tijd die 
het kost voor de woningen 

klaar zijn. Daar zijn verschil-
lende redenen voor. Zo wordt 

het steeds belangrijker om  
omwonenden én toekomstige 
bewoners te laten meedenken 
over de totstandkoming van 

een nieuwe wijk (participatie). 
Dergelijke trajecten kosten 

tijd, waarmee de gemeente in 
het vervolgtraject overigens 

soms tijd terugwint door slim-
mere oplossingen of omdat 

ellenlange bezwaarprocedures 
worden voorkomen. Dan is er 
de bescherming van alles wat 
groeit en bloeit. Zo werd  in 
één van deze wijken een uil 

gesignaleerd. De omgevings-
dienst weigerde vervolgens 
de kapvergunning voor een 

aantal bomen af te geven 
omdat eerst moest worden 

vastgesteld dat ze niet in het 
leefgebied van de uil lagen. 

Hiervoor heeft een veldwerker 
van deze dienst drie (!) weken 

in een tentje de betreffende 
bomen geobserveerd, om te 
moeten constateren dat de 

uil zich niet meer heeft laten 
zien. Helaas werd hierdoor 
de geplande kap een half-

jaar uitgesteld. Ondertussen 
kregen we te maken met de 

stikstofproblematiek, die voor 
onze gemeente lijkt mee te val-

len, maar wel tot vertraging 
kan leiden bij de vergun-

ningverlening. Het nieuwste 
probleem is PFAS. PFAS is 
een verzamelnaam van een 
heleboel stofjes die in de 

grond kunnen zitten en niet 
boven een bepaalde waarde 
mogen komen, anders krijg 
je te maken met beperkende 

regels. Voor de bouwprojecten 
in Medemblik geldt dat enkele 

van deze stoffen van nature 
in (te) hoge concentraties 
in de grond aanwezig zijn. 

We hopen dat het kabinet de 
normen gaat bijstellen want 

anders levert dit opnieuw ver-
traging op.  Wordt er dan nog 
gebouwd in onze gemeente? 
Zeker wel, hier in  Andijk, 

maar ook in Nibbixwoud en in 
Midwoud. Al duurt het soms 
wellicht wat langer dan we 

zouden willen: de aanhouder 
wint!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Aankomende vrijdag 8 november 
organiseert CDJA Westfriesland 
een kennismakingborrel in   café 
de Paus te Lutjebroek. De borrel 
begint om 20:00 uur en er ligt een 
leuke pubquiz klaar. Kom je al-
leen? Geen probleem! 

De aanwezigen worden ter plaat-

se in teams ingedeeld. Zou je 
graag kennis willen maken met 
onze leden? Heb je misschien 
onderwerpen in jouw dorp of ge-
meente die je zou willen bespre-
ken? Of heb je gewoon zin in een 
lekkere borrel en een leuke 
pubquiz? Dan ben je van harte 
welkom op 8 november. 

Kennismakingsborrel met pubquiz 

De Noordzeekust zit vol verha-
len. Over prehistorie, kastelen, 
invasies, Napoleon, oorlog en 
vrede. Over eb, vloed, opwaaiend 
zand en vasthoudend helmgras. 
De natuur én cultuur van de kust 
van Noord-Holland door film-
producenten Wien Hoekzema en 
Kees Langedijk samengesteld.
 
Op woensdag 20 november 
wordt in de Terpzaal bij het IVN 
West-Friesland in het Streekbos 
Paviljoen de film van ruim een 

uur vertoond over dit enerveren-
de stukje Nederland. Het ont-
staan van de kust in de prehisto-
rie, tot waar de Romeinse grens 
reikte, wat Napoleon hier deed, 
maar ook de Hoogovens bij 
IJmuiden en de drinkwatervoor-
ziening in de duinen. 

De film van woensdag 20 no-
vember om 20:00 uur (aanmel-
den voor 17 november via 
j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.
nl). De kosten zijn €4,- p.p. 

Ruïne van Brederode. Foto: Toos Brink

Filmvoorstelling van Den Helder 
naar IJmuiden

 
 
 

November 
1-11 Klaverjassen 

8-11 Pubquizzen  

21-11 Ouderensoos 
15-11 Eetcafe  

22-11 Ouderendiner 
De hele maand november elke woensdag 

Varkenshaassaté  (200gr)met frites en  
rauwkost!!€ 10,00 

Reanimatie is van levensbe-
lang, je maakt echt het verschil! 
Als de reanimatie binnen zes 
minuten kan worden gestart 
(wat vaak lukt door het netwerk 
van burgerhulpverleners), is de 
kans op overleving het grootst. 
Heb je de beginnersopleiding al 
gevolgd en wil je je kennis op-
frissen? Kies dan voor de (gra-
tis) herhalingsopleiding (meer-
dere data). 

Gratis beginnersopleiding
In november, december en janu-
ari biedt onze gemeente in sa-
menwerking met Robé weer de 
beginners- en herhalingsoplei-
ding ‘Reanimatie met AED’ aan. 
Door de opleiding te volgen 
wordt u officieel geregistreerd als 
burgerhulpverlener.

U wordt opgeleid tot burgerhulp-
verlener. Aan het eind van de 
avond ontvangt u een certificaat 
waarmee u zich meteen kunt re-
gistreren op www.Hartslagnu.nl.

Datum beginnersopleiding: 
2 december 2019

Zodra u de opleiding hebt ge-
volgd en officieel burgerhulpver-
lener bent, kunt u worden ingezet 

om hulp te verlenen. Wanneer 
iemand in uw omgeving een 
hartstilstand heeft, ontvangt u 
een sms-bericht. Hierin wordt u 
gevraagd naar het slachtoffer te 
gaan of om eerst de AED op te 
halen.

Gratis herhalingsopleiding
Hebt u de beginnersopleiding al 
gevolgd en wilt u uw kennis actu-
eel houden, dan is deze opleiding 
geschikt voor u.

Data herhalingsopleiding:
• 11 november, 14 november, 21 
november 2019
•   4 december 2019
•   20 januari, 23 januari, 
  5 februari 2020

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Robé 
Opleidingen BHV via info@robe-
opleidingen.nl. Meer informatie? 
Kijk dan op www.robeopleidin-
gen.nl.

Praktische informatie
De opleidingsavonden zijn van 
19:00 tot ongeveer 22:00 bij Robé 
in Andijk. Uiteraard incl. koffie/
thee. Adres: Robé Opleidingen, 
Middenweg 58, 1619 BN Andijk, 
telefoon: 0228-596979

Medemblik start opleiding 
‘Reanimatie met AED’

Gevraagd:  

Scholieren voor het planten van tulpen op zaterdag.

Mensen voor het planten van tulpen op werkdagen.
Start eind november, leeftijd vanaf 15 jaar

Reageren op tel.nr. 06-12 27 43 20
Fa. N.A. de Wit en Zn., Cornelis Kuinweg 44 Andijk  

GRATIS INLOOP 
di. 12-11 Benningbroek
do. 19-11 Andijk
van 09.00-17.00 uur 
en van 19.00-21.00 uur.
Voor meer informatie 
www.mantelovertoom.nl

Gratis testamentcheck
08-11 Andijk en Benningbroek, 
09-11 Benningbroek, 16-11 Andijk

Betaal niet teveel erfbelasting!
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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.

Hoe lang geleden is het dat u 
uw testament heeft laten op-
maken? En weet u zeker dat uw 
testament nog overeenkomt 
met de wensen die u nu heeft? 
Op vrijdag 8 november 2019 
doet Mantel & Overtoom No-
tarissen mee aan de Testa-
mentcheckdag van de EPN. 
Maak een afspraak voor een 
gratis half uur bespreking.

Tijdens de Testamentcheckdag 
op vrijdag 8 november 2019 kunt 
u uw testament gratis laten chec-
ken bij Mantel&Overtoom Nota-
rissen in Andijk en Benning-
broek. 

Ga naar www.testamentcheck-
dag.nl voor meer informatie of 
neem contact met ons op via 
0228-592224 of 0229-591264. 
Schikt deze dag u niet? Wij zijn 
op zaterdag 9 november (Ben-
ningbroek) en zaterdag 16 no-
vember (Andijk) extra open tus-
sen 9.30 en 14.30 uur om uw tes-
tament te checken. Maakt u 

vooraf wel even een afspraak.

Is uw testament nog up-to-date?

Wellicht herkent u het: u bent ja-
ren geleden getrouwd en hebt 
toen testamenten laten opmaken. 

Of misschien heeft u onlangs sa-
men met uw partner een woning 
gekocht en heeft u toen meteen 
een testament op laten maken. 
Maar weet u precies wat er in uw 
testament staat? Weet u bijvoor-
beeld wat er gebeurt met uw ver-
mogen 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. Mis-
schien heeft u in de tussentijd 
kinderen of kleinkinderen gekre-
gen, bent u gescheiden en her-
trouwd, heeft u een andere wo-
ning gekocht of is uw hobby uit-
gegroeid tot een eigen bedrijf. Al 
deze gebeurtenissen zorgen er-
voor dat uw situatie verandert en 
dat kan gevolgen hebben voor uw 
testament. Daarnaast zijn er jaar-
lijks veranderingen in de wet die 
eventueel aanpassingen met zich 
meebrengen. Het is belangrijk 
dat u juist op die momenten uw 
testament controleert. U wilt im-
mers niet dat uw erfgenamen la-
ter voor vervelende verrassingen 
komen te staan. Investeer in de 
toekomst en zorg ervoor dat u 
ervan verzekerd bent dat uw tes-
tament bij u past.

U bent van harte welkom!
Wilt u uw testament vrijblijvend 
laten controleren? Of wilt u ad-
vies over het opstellen van een 
testament? U bent van harte wel-
kom tijdens de Testamentcheck-
dag bij Mantel&Overtoom nota-
rissen in Andijk en Benningbroek 
op 8 november 2019.  

Rinske Mantel en Aad Overtoom bieden u de Testamentcheckdag. Foto aangeleverd

8 november: Testamentcheckdag bij 
Mantel & Overtoom Notarissen

Ook op 9 november in Benningbroek en 
16 november in Andijk van 9.30 – 14.30 uur.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...
.... de Dorcas voedselactie ge-
houden wordt op zaterdag 9 
november in de Dekamarkt?

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

hobby en een bijzonder 
verhaal of een leuk talent?

… veilig verkeer afdeling 
Andijk 130 snelheidsmetingen 
gedaan heeft in verschillende 

30 km zones en dat 77% te 
hard heeft gereden?

… er in november weer 
metingen worden gedaan?

… op het redactieadres van de 
Andijker een bloemenschaal is 

ontvreemd en dat dit op 
camera is vastgelegd?

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

geplaatst?

... het beter is droog hout te 
gebruiken in uw houtkachel?

... u uw Sint Maarten foto 
in kunt sturen naar 
info@andijker.nl?

... we de leukste foto plaatsen 
in de krant van volgende week?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Verkoopdag hobbymaterialen
zat. 16 nov. 10-16 uur

Bibliotheekzaal, 
Dorpshuis centr. 

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Ondanks een val halverwege de 
koers heeft Tessa Neefjes zater-
dag de strandrace van Katwijk op 
haar naam geschreven. De Wer-
vershoofse reed in de slotfase 
weg bij haar concurrentes. Met 
de zege nam de renster uit de 
West-Frisia equipe de leiding in 
het KNWU-klassement over van 
CCC-renster Riejanne Markus.  

Neefjes ontwikkelt zich meer en 
meer tot strandspecialiste. De 
renster uit de Flexwinkel strand-
ploeg liet zich niet uit het lood 
slaan door haar val, ontstaan na 
een botsing met Markus. Alleen 

trok ze in de achtervolging en 
vond ze weer aansluiting. In de 
laatste technische passage trok 
ten aanval om even later te zege-
vieren.  
Ook haar ploeggenoten bij de 
mannen reden een sterke wed-
strijd. Venhuizer Peter Koning 
streed achter een drietal koplo-
pers mee voor plaats vier en werd 
zevende. Zijn teammaat Tino 
Haakman snelde door een tech-
nisch sterk slot naar een negende 
plaats. 
Youngster Arne van der Vliet no-
teerde in het internationale   een 
hele mooie zestiende plaats.  

Tessa Neefjes. Foto aangeleverd

Dubbelslag voor Neefjes

Ben je even op bezoek met je oppaskids bij een collega op Andijk 
Oost, wil de lader de accu niet opladen. Verzekering gebeld: je wordt 
opgehaald. Bakfiets op de trailer van bergingsbedrijf Theo Rood. Wat 
genoten de kids toen ze voorin mochten zitten. Foto: Francien de Boer

Pech langs de weg...

Zaterdag 16 november is het weer zover, 
de jaarlijkse Dag van de Fysiotherapeut 
waar ook de fysiotherapeuten van Fysio 
WFO bij aanwezig zullen zijn. De ope-
ning geschiedt dit jaar door Erik Scher-
der, hoogleraar neuropsychologie; bij 
het grote publiek bekend door zijn op-
tredens bij de Universiteit van Neder-
land en de Wereld Draait Door. Hij ziet 
de toekomst voor de fysiotherapeut po-
sitief in. 
Er liggen veel kansen voor de fysiothe-
rapeut door de inactiviteit die wereld-
wijd is ontstaan met als gevolg het me-
tabool syndroom; overgewicht, hoge 
bloeddruk, hoog cholesterol en een 
vermindering van de cognitieve func-
ties,  intelligentie, aandacht en concen-
tratie, probleemoplossend vermogen, 
geheugen.

“Hoe ouder we worden,   hoe meer onze 

spiermassa afneemt. Dit proces begint al 
vanaf ons 35e levensjaar. 

We moeten minstens 150 minuten per 
week bewegen, matig intensief (een beetje 
zweten) wandelen en fietsen, en daarnaast 
het liefst nog twee keer per week spier- en 
botversterkende activiteiten gecombi-
neerd met balansoefeningen.

En  heb je een burn out? Naar de fysio! De 
chronische stresssituatie kan je namelijk 
preventief verminderen door te gaan be-
wegen!

Word je lichamelijk belemmerd om te be-
wegen door een klacht aan je bewegings-
apparaat. Naar de fysio! 
Maak een afspraak voor 
advies op maat!  
Wij helpen u graag.
Op naar Fysio WFO dus!

Fysio WFO en de dag voor Fysiotherapeuten

Op vrijdag 15 november is er 
weer een open Schrijfcafé En-
khuizen. Van 10 tot 12 uur in 
grand café Van Bleiswijk, En-
khuizen. Voor wie zin heeft om 
samen te schrijven bij een heer-
lijk kopje thee of koffie. U werkt 
aan de hand van korte opdrach-
ten rond een thema. Het gaat 
hierbij niet om een mooi  of fout-
loos geschreven product, maar 
om wat er zoal naar bovenkomt 

aan associaties en herinneringen.  
De bijeenkomst is  geschikt voor 
mensen die weinig ervaring heb-
ben met schrijven en het graag 
eens willen proberen. En schrijft 
u al langer, kom dan eens nieuwe 
inspiratie opdoen.

Kosten per ochtend €12 (inclusief 
2 koffie/thee). Neem zelf pen en 
papier mee. Inlichtingen: c.van-
denhombergh@quicknet.nl  

Schrijf je los in Schrijfcafé Enkhuizen
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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

NOVEMBER
Woensdag 6 november
• Ontmoetingsochtend in De Kapel, 10.00 – 12.00 uur
• Dorcas Voedselactie, Dekamarkt, 10.00 - 16.00 uur
Vrijdag 8 november
• Pubquiz, Dorpshuis
Zondag 10 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Concert Westfrisia Cantat, 15.00 uur, Ger. Majellakerk 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
• Ouderensoos, Dorpshuis
Vrijdag 15november
• Eetcafé, Dorpshuis
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
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
• 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
Donderdag 21 november
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
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, € 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.
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

en trainer gespecialiseerd in de aanpak van eenzaamheid. 
Dorpshuis, 19:45 uur.

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
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari

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

Oud papier:  Zaterdag 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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Vermist sinds vorige 
week maandag. 

Beer, in de omgeving 
van de Notarisappel. 

Wie heeft hem gezien? 

Informatie naar 
06 1371 3937. 

Volkssterrenwacht Orion in Bo-
venkarspel is  w.b.t.. de publieks-
activiteiten het komend week-
end.  Op vrijdag 8 november 
2019 is Orion open voor publiek 
van 19.00 tot 22.00 uur. 
Bezoekers kunnen in de koepel-
ruimte door de grote telescopen 
bij helder weer  naar het heelal 
gluren;  de maan met zijn kraters 
te zien. Door de grote telescopen 
kan met eigen camera of mobiele 
telefoon een foto van de maan 
gemaakt worden. En begin van de 
avond is ook de planeet Saturnus 
met zijn ringen is in het begin 
van de avond te zien.
 
Op het dakterras van Orion staan 
ook een aantal telescopen opge-
steld waar publiek ’s avonds bij 
helder weer doorheen kan kijken 
om te turen naar de maan, ster-
renhopen en sterrennevels, waar-
onder de Orionnevel. Er wordt 
bovendien uitleg gegeven over 
sterrenbeelden. 
In het planetarium worden met 

een speciale planetariumbeamer 
een aantal mooie presentaties 
gegeven over het heelal en de 
ruimtevaart. Ook wordt een 
overzicht gegeven van sterren-
beelden. Verder kan er inge-
zoomd worden op de maan, pla-
neten en de actuele sterrenhemel.
 
In de expositieruimte is er van 
alles te zien en te beleven over 
sterrenkunde, ruimtevaart en 
geologie. Er worden  diverse na-
tuurkundige proefjes gedaan; er 
is uitleg  over de breking van 
licht, statische elektriciteit en 
magnetisme. Tot slot kan er geke-
ken worden door microscopen 
en een interactief reisje worden 
gemaakt door het heelal via het 
grote touchscreen. Dus ook bij 
minder goed weer is het de moei-
te waard om op bezoek te komen!
Vrijwilligers van Orion zijn aan-
wezig om uitleg en informatie te 
geven.
 
De toegang voor de sterrenwacht 

is gratis en er hoeft niet van tevo-
ren te worden aangemeld. 

Op zondag 10 nov. van 13 – 17 
uur is Orion ook open; er worden 
dan o.a. fulldome filmvoorstel-
lingen vertoond in het planetari-
um om 15.00 en 16.00 uur. Om 
15.00 uur wordt de film ‘Dino-
saurs ad dusk’ vertoond en om 
16.00 uur de film ‘Natural selec-
tion’. Deze films worden op een 
bolvormig scherm geprojecteerd. 
Elke film duurt ongeveer veertig 
minuten en is Nederlands inge-
sproken. Zowel kinderen als vol-
wassenen zijn van harte welkom. 
Graag een kwartier van tevoren 
aanwezig zijn. Entree is vijf euro 
per persoon; kinderen tot twaalf 
jaar betalen drie euro. Aanmel-
den kan via 06-48850445.

www.volkssterrenwachtorion.nl 
Volkssterrenwacht Orion is te 
vinden in het recreatie/natuurge-
bied het Streekbos Paviljoen, 
Veilingweg 21b in Bovenkarspel.

Kijkavond en filmvoorstellingen bij Orion

In de nacht van zaterdag 26 op 27 oktober 
is op Kleingouw 154 mijn zwarte zonnebril 
van het merk Eyres, met verkleurende gla-
zen verdwenen.Doordat de glazen op maat 
geslepen zijn heeft de vinder er waar-
schijnlijk niks aan.Ik zou hem erg graag te-
rug willen, en zet er daarom 50 euro belo-
ning tegenover. Meer info: info@andijker.nl

Heeft iemand mijn wieldop 
gevonden?

J-Tec zwart met rode rand. 
Zag hem staan bij de rotonde 
op de Dijkgraaf Grootweg 
maar toen ik later terug ging 
om deze op te halen 
was hij ineens weg. 

Meer informatie: 06-2027 2382 

Vermist/verdwenen
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Op huizenjacht of uw huis verkopen?

We denken graag met u mee!

Verkoop Aankoop Verhuur Taxaties

De Vesting Makelaars Molenweg 5, 1601 SR Enkhuizen

T. 0228 712 300   info@devestingmakelaars.nl   www.devestingmakelaars.nl

Dé makelaar met 
persoonlijke aandacht

Centraal gelegen 
met diepe tuin aan vaarwater

Raadhuisplein 38
te Bovenkarspel
Bieden vanaf € 449.000,- k.k.

 ∞Vrijstaande woning 

 ∞Woonopervlakte: 165 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 465 m2

 ∞4 slaapkamers

Met grote schuur 
en garage

Breedstraat 22 
te Enkhuizen
€ 545.000,- k.k.

 ∞Heerlijk leefhuis 

 ∞Woonoppervlakte: 142 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 299 m2

 ∞4 slaapkamers

Prachtige locatie

Noorderuitweg 23 
te Wijdenes
€ 650.000,- k.k.

 ∞Rietgedekte stolpboerderij 

 ∞Woonoppervlakte: 226 m2 

 ∞Perceeloppervlakte: 1900 m2 

 ∞4 slaapkamers

In de geliefde Boerenhoek

Venuslaan 28  
te Enkhuizen

€ 175.000,- k.k.

 ∞Karaktervolle stadswoning

 ∞Woonoppervlakte: 76 m2

 ∞Perceeloppervlakte: 78 m2

 ∞3 slaapkamers

Binnen 2 weken 
onder voorbehoud verkocht! 

De 1000 en 1500 meter bij de mannen zijn de konings- en kei-
zerafstand bij het langebaanschaatsen geworden. 

Kai Verbij reed in Thialf zelfs een wereldrecord op laagland 
banen en er reden 3 schaatsers onder de 1:08.00. Janno Botman 
reed met  1:09:61 een persoonlijk record en eindigde op de ne-
gende plaats.

Irene Schouten pakt ticket naar Wereldbeker 5000 meter 
Irene Schouten wist zich zondagmiddag op de 5000 meter, met 
de 5e plaats, te plaatsen voor de World Cup wedstrijden.

Janno Botman bij de beste tien op de 
1000 meter in nieuw pr.

Intocht 16 november 2019

Hallo kinderen,

Na alle regen en storm hebben we gelukkig ook hier weer 
een zonnetje op zee. Een aantal pieten hebben flink last ge-
had van wiebelende benen van alle golven.

Vele pakjes zijn ingepakt in de inpakfabriek maar door de 
vele cadeaus hebben de pieten niet alles kunnen inpakken. 
Dit wordt dit jaar op de boot gedaan, maar zoals jullie begrij-
pen met de golven en wiebelende benen is dit nog wel eens 
lastig voor de pieten. De pieten hebben dan ineens kreukels 
in het papier en last van scheve strikken.

Maar we zijn er bijna, onze routeplanner geeft aan dat wij 
zaterdag 16 november as. Om 14.00 uur in de jachthaven 
van Andijk aankomen. De pieten en ik hebben er weer veel 
zin in. We hopen heerlijk weer en dat jullie die dag weer met 
zijn allen komen, om ons te verwelkomen op de haven.

Groetjes,

Sinterklaas en zijn 50 Pieten

Kijk voor het programma 2018 op Facebook: Sinterklaas Andijk.

Inwoner Andijk 
waarschuwt voor 

telefonische oplichting
 
Een oudere inwoner van An-
dijk is telefonisch opgelicht 
voor een bedrag van totaal 
€2600,-. 

De man werd gebeld over een 
nieuwe telefoon van zijn 
zoon. Er werd verteld dat zijn 
zoon deze niet kon betalen en 
dat zij dit moesten doen. Het 
telefoonnummer van de nieu-
we telefoon was nog niet be-
kend, er diende eerst betaald 
te worden.

In goed vertrouwen heeft het 
echtpaar een bedrag overge-
maakt, waarna ze meerdere 
keren gebeld werden dat het 
niet binnen gekomen is. In 
totaal hebben zij vier keer 
een bedrag overgemaakt 
voordat hen duidelijk werd 
dat dit niet klopte. 

Uiteraard is er aangifte ge-
daan en via deze weg wil het 
echtpaar anderen waarschu-
wen voor deze vorm van op-
lichting. Oplichting via 
Whatsapp komt steeds vaker 
voor, vertrouw het niet als er 
om geld gevraagd wordt en 
neem contact op met de poli-
tie als u dit overkomt!

inininininin

in

AndijkAndijkAndijkAndijkAndijkAndijk

Andijk

Uitslag Fietsencontrole Basisscholen Andijk
 Aantal fietsen  Fout Goed   2019 goed 2018 goed   
Bangertschool  48  9  39  81%  95% 
Piramideschool  56  25  31  55%  58% 
Idenburgschool  33  2  31  93%  76% 
Kuyperschool  46   9  37  80,5%  68%       
Alle scholen  183  45  138  75%  74% 

Coördinator fietsenkeuring: Dhr. M. de Graaf, vvnafdelingandijk@ziggo.nl

De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op woensdag 18 december.

Materiaal aanleveren uiterlijk 
11 december 2019 voor 12.00 uur.

Op woensdag 25 december 
verschijnt er geen Andijker.
De krant van week 1 zal verschijnen op 
dinsdag 31 december, 
materiaal aanleveren uiterlijk 
vrijdag 27 december 2019, 12.00 uur
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