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Andijkse Elfstedenrijdster vandaag 100!
Mevrouw Swart - Dijkstra is 
vandaag 100 jaar geworden. Ter 
gelegenheid daarvan hebben 
we haar afgelopen maandag op 
de foto gezet. Haar jeugdherin-
neringen zijn in boekvorm uit-
gegeven.

Op 23 november 1916 werd ze 
geboren. Haar geheugen is nog 
ijzersterk. Jo (Joukje) Swart-
Dijkstra heeft een schat aan ver-
halen over hoe ze opgroeide in 
het Friese Deersum, een dorp 
tussen Sneek en Leeuwarden. 

Deze herinneringen staan opge-

tekend in het boekje ‘Een jeugd in 
Deersum’. Het vormt een leven-
dig tijdsbeeld van de jaren 1920-
1930 van het dorpsleven op het 
platteland gezien door de ogen 
van een kind. 

Ze schaatste als twintiger twee 
keer de Elfstedentocht, onder 
meer tijdens de barre tocht van 
1940. Van de 2716 toerrijders be-
haalde slechts 27 de eindstreep, 
vanwege de weersomstandighe-
den heeft Jo destijds de tocht niet 
helemaal uitgeschaatst. Zij is sa-
men met andere schaatsers voor-
tijdig van het ijs gehaald. Haar 

‘kruisje’ kreeg ze echter wel. Ie-
dereen die een x-aantal kilome-
ters had afgelegd kwam daarvoor 
in aanmerking.  
Ze trouwde in 1942 met een An-
dijker en woont sindsdien in ons 
dorp.  

‘Een jeugd in Deersum’ beslaat 73 
bladzijden met historische foto’s. 

Het is te bestellen voor € 15 
inclusief verzendkosten via 
eenjeugdindeersum@gmail.com

Mevrouw Swart afgelopen maandag in Sorghvliet. 
Foto: KD/De Andijker

LET OP: In week 52, woensdag 28 december 
verschijnt er geen Andijker!

Materiaal voor de krant van 21 december graag aanleveren 
voor woensdag 14 december, 14.00 uur!

Reddingboot ‘t Span van KNRM Medemblik heeft afgelopen zondagmiddag in de storm geoefend op het 
IJsselmeer. Door te oefenen met dit weer krijg de bemanning vertrouwen in elkaar en het materiaal waar 

zij mee werken. Foto aangeleverd

Storm
Let op een wijziging!

Kapsalon Sorghvliet
Vanaf heden zijn wij, Dorothy en Karin bereikbaar  
op onze eigen telefoonnummers:

Kapster Dorothy Schenk

Aanwezig op:

Woensdag:  13:00 - 17:30 uur

Donderdag:  08:30 - 17:30 uur

Bel voor een afspraak naar:

06-2161 8560

Kapster Karin Dijkstra

Aanwezig op:

Dinsdag:  13:00 - 17:30 uur

Woensdag:  08:30 - 12:00 uur

Vrijdag:  08:30 - 12:30 uur

Bel voor een afspraak naar:

06-1373 0374 of 06-1415 8702

Jo als klein meisje met haar broer. Foto aangeleverd
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Oprechte verlangens
  
Vele mensen hebben verlan-
gens in hun leven.  Zij verlan-
gen, vanuit een oprecht ge-
voel, anderen te helpen, ande-
ren bij te staan, mensen geluk-
kig te maken, mensen te 
brengen tot de Vader.  Ze 
brengen vele mensen, vele 
problemen, vele situaties bij 
Hem. Ze brengen het voor de 
troon van God in de hoop, dat 
Hij hen hoort en verhoort. 
Maar deze verlangens lijken 
soms zo uitzichtloos. Maar als 
je dan, in het boek Numerie, 
het verhaal van Kaleb leest, 
hoe Kaleb  Kanaän moest ver-
kennen en als enige van de 12 
spionnen toch mogelijk-he-
den zag om het land te ver-
overen. Vol vertrouwen op 
God bleef zien, dan is dat be-
wonderenswaardig. Terwijl 
anderen alles negatief beke-
ken, had Kaleb een totaal an-
dere houding. God zag dat 
Kaleb vervuld was met een 
andere geest en beloofde hem 
het land Kanaän te beërven. 
Toch moest Kaleb meer dan 
45 jaar wachten voordat God 
Zijn belofte vervulde. Dat 
duurde lang. Je moet je voor-
stellen dat je zelf aan iets be-
gonnen bent. Vol verlangen, 
zie je uit naar dat moment van 
vervulling en vervolgens 
wacht je 45 jaar. Wie houdt 
dat vol? Ik vraag me dat af, 
hoeveel mensen dat vertrou-
wen zolang vast weten te hou-
den. Dat valt niet mee. Maar 
wanneer je kijkt naar God en 
naar Zijn woord, dan zegt Hij 
eigenlijk: Bij Mij is geen ding 
onmogelijk. En laten we eer-
lijk zijn, als je de bijbel leest en 
alle wonderen en tekenen ziet 
welke daarin beschreven 
staan, dan is God gespeciali-
seerd in onmogelijkheden. Hij 
legt verlangens in ons hart, 
verlangens om vele geliefden, 
vele mensen om ons heen te 
bereiken met het evangelie, 
verlangens om mensen te hel-
pen dingen te doorzien, er 
gewoon te zijn. Oprechte ver-
langens, dat kan van alles zijn. 
En God heeft ons zoveel be-
loften gedaan in Zijn woord, 
maar ook door te spreken tot 
ons hart. Wanneer Hij spreekt, 
wanneer Hij het zegt, denk jij 
dan dat ook maar iets te won-
derlijk voor Hem zal zijn? Hij 
is een God van waarheid en 
wat Hij beloofd heeft zal Hij 
ook doen. Daarop vertrouwen 
zal niet altijd simpel zijn, dat 
zal niet altijd in een jaar ver-
wezenlijkt zijn, dat kan soms 
heel lang duren, maar wat 
God daarin vraagt is het ver-
trouwen te behouden en te 
volharden. Blijf standvastig! 
Kijk niet naar de situatie en 
omstandigheden, kijk naar 
Hem! (Alie Holman)

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

FAMILIEBERICHTEN Spullen voor de Wintermarkt: 
De Protestantse Gemeente iw Andijk – Wervershoof houdt op zater-
dag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur aan de Middenweg 48 te 
Andijk een wintermarkt. 

Heeft u spullen voor de wintermarkt (geen grote meubels e.d.), dan 
kunt u die naar De Kapel brengen op donderdag 24 en vrijdag 25 
november  van 16.00- 20.00 uur.

Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, kunnen wij 
uw spullen ook tijdens deze dagen bij u ophalen. U kunt daarvoor 
graag een afspraak maken met  dhr. M.Beverloo, 06 55764285.
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Verdrietig laten wij u weten dat vorige week op 77-jarige leeftijd 
vrij plotseling is overleden onze (schoon)zus en tante

Annie Douma
Gehuwd geweest met Gerrit Bouwmeester †

  Enkhuizen: Elly † en Piet
  Hoogkarspel: Arie † en Alie
  Andijk:  George en Coby
  Andijk:  Marian

    Neven en nichten

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
G. Douma, Dijkweg 134, 1619 HH Andijk

Bedankt

Bij deze wil ik iedereen hartelijk danken voor de steun 
die ik mocht ontvangen voor en na mijn operatie. 
De kaarten, bloemen en het bezoek aan huis en het praatje 
tijdens mijn loopje door de straat heeft mij goed gedaan.

     Dank je wel,
     Peter Ligthart

 

 

 

 

 

 

 ZATERDAG 26 NOVEMBER 
 
 

11 TOT 16 UUR 
WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

Het museum Saet & Cruyt  gaat na ruim 31 jaar naar een andere 
locatie. Na een grootse verbouwing in 1985 werd de bovenver-
dieping ingericht voor Saet & Cruyt. Door de jaren hebben zij 
steeds een wisselende tentoonstelling ingericht. In goed over-
leg is de huurovereenkomst per 31-12-2016 beëindigd. 
De stappen die gezet worden om te komen tot een “Centrum 
voor water” vragen een andere invulling van de ruimte. Stichting 
Oud Andijk is daarom reeds lange tijd zich aan het oriënteren 
om ons museum aan te passen aan de eisen voor de toekomst. 
Ook onderhoud blijkt noodzakelijk.
Met veel vrijwilligers wordt het museum nu opgeruimd en leeg 
gehaald, dit vraagt tijd en aandacht. Achter de schermen wordt 
veel nagedacht en geregeld om een boeiend en leerzaam 
geheel te maken van dit prachtige gebouw. Wij hopen volgend 
jaar voor het zomerseizoen weer opnieuw open te kunnen 
gaan. We houden u op de hoogte van alle werkzaamheden!

Van Poldermuseum 
naar Centrum voor Water.

De functie jeugdbestuurder is 
leuk én leerzaam. Je bent water-
ambassadeur voor de jeugd en 
leert alles over water. En water is 
hot! Want hoe houden we hier 
droge voeten nu het steeds vaker 
stevig regent? Hoe zorgen we er-
voor dat we in ons laaggelegen 
Noord-Holland veilig kunnen 
blijven wonen als de zeespiegel 
stijgt en de bodem daalt? En hoe 
kunnen we van afvalwater nieuwe 
energie en grondstoffen maken? 
Allemaal boeiende zaken waar jij 
je mee bezig kunt gaan houden. 

Wat doet een jeugdbestuurder?
De afgelopen twee jaar was Luuk 
Zaal jeugdbestuurder van 
HHNK. Hij heeft veel leuke en 
interessante activiteiten onder-
nomen om jongeren waterbe-
wuster te maken op scholen en 
bij educatieprogramma's. Voor 
een actieve inzet krijg je een jaar-
lijkse financiële vergoeding.

Nationale Jeugdwaterschap
De jeugdbestuurder maakt deel 
uit van het nationale Jeugdwater-
schapsbestuur. Dit is een groep 
jongeren die de Nederlandse wa-
terschappen vertegenwoordigt. 
Met andere enthousiaste jonge-
ren ben je waterambassadeur en 
bedenk je ideeën hoe we jongeren 
nog meer kunnen betrekken bij 
het waterbeheer. Je vergadert en 
gaat samen op stap. Soms zelfs 
naar de minister. www.jeugdwa-
terschap.nl.

Meld je aan
Wil jij meedenken en -praten over 
het waterbeheer en waterambas-
sadeur worden voor de jongeren? 
Meld je aan vóór maandag 28 no-
vember en wie weet zet jij vanaf 
2017 water op jouw CV. Op www.
hhnk.nl/jeugdbestuurder vind je 
alle informatie over deze leuke 
functie en een formulier om te 
solliciteren. 

Hoogheemraadschap zoekt 
jeugdbestuurder



MIJN MOOISTE SINTERKLAASHERINNERING

Vorig jaar schreef ik over een hele mooie herinnering aan het 
Sinterklaasfeest. Op verzoek nogmaals mijn verhaal. In mijn vroegere 
woonplaats Beek bij Nijmegen was het de traditie, dat alle kinderen 
uit het dorp met Sinterklaas, naar het grote huis op de berg gingen. 
Dit was een soort dorpshuis in een prachtig groot wit pand (jaren 
later bleek, dat het in mijn gedachte een stuk groter was, dan het 
daadwerkelijk is). Via hekken in zo’n slinger looprij, zoals ze dat 
ook in pretparken doen als het druk is, kwam je steeds dichter bij 
Sinterklaas. Tussentijds waren er altijd genoeg Pieten om de kinde-
ren te vermaken. Sint zat in zijn stoel en gaf ieder kind een hand en 
daarna mocht je zelf wat uitzoeken uit de enorme berg cadeautjes 
op het podium. Bij het verlaten van de zaal kreeg je dan ook nog 
een grote zak met fruit. Pas vele jaren later, stelde ik aan mijn vader 
de vraag, hoe Sinterklaas dit allemaal kon betalen. Toen hoorde ik, 
dat de vroegere eigenaresse, van de boomgaard in ons dorp, veel 
familiekapitaal had. Ze hield erg van kinderen, maar had ze zelf 
nooit gekregen. Daarom had ze in haar testament geregeld dat er 
bij haar overlijden een stichting werd opgericht die de boomgaard 
zou blijven exploiteren. Deze stichting moest van de opbrengsten 
van de boomgaard, ieder jaar een bedrag aan Sinterklaas geven om 
cadeautjes voor de kinderen uit Beek te 
kopen én dat ieder kind een grote zak 
met fruit uit de boomgaard kreeg. Een 
mooie manier om op zo’n bijzondere 
wijze je vermogen na te laten. 

Rinske Mantel, 
Mantel&Overtoom Notarissen. 

 Zendmast

In de Andijker van 6 juli 
2016 een column van mijn 
hand geschreven onder de 
titel: Waar of niet waar. In 
deze column nam ik u mee 
in de verwarrende bericht-
geving die mij in die weken 
bereikte over het mobiele 

bereik en de mobiele bereik-
baarheid in ons geliefde 

dorp.
Vanuit de kant van de 

gemeente werd gemeld dat, 
uit overleg met providers, 
zou blijken het bereik en 
bereikbaarheid verbeterd 
zou zijn en uit een reactie 
Andijk dat deze informatie 
vanuit de gemeente (hele-
maal) niet zou kloppen. 
Ik deed een oproep aan 

belanghebbende Andijkers 
om mij hun ervaringen te 

mailen, zodat mijn verwar-
ring ontward zou worden. 
Ik kreeg 3(??!!) reacties. 

Twee per mail en een telefo-
nisch van de voorzitter van 

de dorpsraad. De laatste 
beloofde ik, dat ik in mijn 
volgende column op deze 
zaak terug zou komen. Bij 

deze.
Het is gebleken dat de 

gemeentelijke info in ieder 
geval niet klopte en dat de 
ijzeren Heinige vasthou-

dendheid van de dorpsraad 
en een aantal inwoners 

ertoe geleid heeft dat, naar 
mijn laatste informatie, er in 
november een mast geplaatst 

zal worden door de KPN, 
aan de Kleiakker.  Maar niet 

te vroeg juichen. De mast 
staat er nog niet. Er is ook 
nog geen spoor van enige 
activiteit. En als de mast 

er staat zullen de providers 
er nog zenders in moeten 

hangen. Het geduld van de 
doorzetters wordt zwaar op 

de proef gesteld. 
Is dit misplaatst cynisme?

Gezien de geschiedenis niet 
denk ik. Maar ik heb mijn 

belofte wel gehouden.

Piet Ligthart

Piet Ligthart

’T WAPEN VAN ANDIJK

Huisregels op www.wapenvanandijk.nl 
www.facebook.com/wapenvanandijk  info@wapenvanandijk.nl 

Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

8 Flugel + 2 GRATIS 8 muntjes
Verrassing shots 1 tot 7 1 muntje

En natuurlijk onze overheerlijke 
betaalbare snacks

We hebben verschillende HOUSE SHOTS
We hebben ook MIXED SHOTS

En ook allerhande SNOEP SHOTS
Per 2 te bestellen slechts 3 muntjes.

 
Amstel Pils per glas 1 muntje

Amstel Radler per fles 1,5 muntje
Desperados per fles 2 muntjes

Jilz Rood-Wit per fles 1,5 muntje
En natuurlijk onze huis gemaakte
COKTAILS probeer ’t nu 3 muntjes

Elk weekend je eigen muziek aanvragen al 39 
jaar bij onze huis-dj’s 

En open tot 4:00 uur GRATIS ENTREE 
Geen tabak voor losse verkoop ivm controle sorry. SEE YOU

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij

Afgelopen weekend waren in 
Hoofddrop de Nederlandse Kam-
pioenschappen voor teams. Ymke 
Mantel behaalde met haar team 
bij de Junioren een tweede plaats 
en mocht een grote beker mee 
naar huis nemen. Op het toestel 

sprong deed Ymke voor het eerst 
een Tsukahara (dit is een sprong 
met een halve draai naar hand-
stand gevolgd door een salto 
achterover). Het lukte tweemaal 
om keurig tot stand te landen. 

Ymke Mantel (links voor) met haar team. Foto aangeleverd

Ymke Mantel haalt zilver 
op het NK teams turnen

Vrijdagochtend 18 november 
2016 was het zover...
In Sporthal de Klamp in  Andijk 
was het een drukte van jewelste. 
Volleybalvereninging V.V.W. or-
ganiseerde een scholenvolleybal-
toernooi. Ruim 130 kinderen uit 
groep 7 en 8 van de Idenburg-
school, De Piramide, De Bangert 
en de Dr. A. Kuyperschool gingen 
de strijd met elkaar aan. Niet al-
leen met elkaar maar ook door 
elkaar, geen school tegen school, 
maar alle kinderen gemixt 
in mixteams!

Het ging er direct fanatiek aan 
toe, alle kinderen hadden goed 
geoefend tijdens de gymlessen en 
dat bleek ook wel tijdens de wed-
strijden. Met teamnamen als de 

Aristokatten, Angry Birds, De 
Snorkels, Up en Ice Age, was het 
een vrolijke boel.

In poules van 4 teams werd er 3x 
een wedstrijd gespeeld. Daarna 
speelden  de  nummers 3 en 4 en 
de nummers 1 en 2 ieder hun ei-
gen finalewedstrijd.  Na afloop 
kregen de kinderen een oorkonde 
en vaantje op school uitgereikt. 
Het was een sportieve en gezelli-
ge ochtend met veel enthousiaste 
volleybal spelende leerlingen. 

Vind je volleybal leuk om te doen 
en wil je vaker spelen? Kom dan 
een keertje gratis meetrainen! 
Elke woensdagavond traint de 
jeugd van 18.30 tot 19.30 uur in 
de Dars in Wervershoof!

Het ging er fanatiek aan toe. Foto aangeleverd

Scholenvolleybaltoernooi
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Popkoor Cantabilé
presenteert

Last Christmas
Vrijdag 16 december
Cultura Andijk  
Aanvang; 20.00 uur  Entree; € 7.50
Incl. After party Marscha & friends

Voorverkoop; Andijk Primera
Wervershoof; EP Beerepoot



Michel Haak nog altijd tevreden met 
Administratie ‘’In de Haak”

Waar collega-boekhouders in-
middels in grote kantoren zitten 
en personeel onder zich hebben, 
houdt Michel Haak het beschei-
den. Eerst werkte hij nog op de 
zolder bij zijn ouders, maar in-
middels heeft hij een eigen kan-
toor gecreëerd in zijn woning in 
de Fruittuinen. En dat bevalt hem 
prima zo. “Ik heb ook niet de am-
bitie om groter te worden”, laat 
Michel weten. “Enkele voorma-
lige collega’s hebben dat wel. Die 
zitten nu bijvoorbeeld op Hoorn 
80 met zes man personeel. Maar 
ik heb dat niet.”

Toch wil dat niet zeggen dat hij 
het daardoor minder druk heeft. 
Zo werkt hij sinds kort samen 
met Riek Vriend, die een admi-
nistratiekantoor aan de Midden-
weg heeft (in het gebouw van de 
Rabobank-pinautomaat). “Riek 
belde mij ergens vorig jaar op, om 
een praatje te maken”, vertelt Mi-
chel. “Toen gaf ze aan dat ze ei-
genlijk wilde gaan afbouwen met 
haar werk, vanwege haar leeftijd. 
En ze vroeg aan mij of ik daarom 
wat van haar werkzaamheden 
wilde overnemen.”

Dorpsboekhouders
En dat wilde Michel wel. “Het gaat 

vooral om haar zakelijke klanten 
waarvoor ze iemand zocht. Kijk: 
je hebt zakelijke en particuliere 
klanten. Particulieren komen één 
keer per jaar, maar echt je vaste 
klanten zijn de ondernemers. En 
voor die laatste groep moet echt 
administratie gevoerd worden.” 

Voor Riek leek het overdragen 
van haar klanten aan Michel de 
beste oplossing. “Je kunt natuur-
lijk tegen je klanten zeggen ‘zoek 
maar een ander, ik stop’. Maar 
dit vond ze een betere oplossing. 
Ze heeft ook klanten waarvoor 
ze al ruim dertig jaar werkt, dus 

dan is het ook een beetje raar om 
zomaar te zeggen dat je ermee 
kapt. En wij zijn natuurlijk allebei 
‘dorpsboekhouders’, dus veel van 
haar klanten kon ik al. Dat hielp 
natuurlijk ook mee.”
Eind juni werd de samenwerking 
een feit en lichtte Riek middels 

een brief haar klanten in. “Al 
hadden wij onderling al officieel 
wat op papier hoor”, zegt Mi-
chel. “Maar ze wilde het nog een 
beetje onder de radar houden. 
De samenwerking staat nu in ie-
der geval voor een periode van 
twee jaar. En dan is het daarna 
de bedoeling dat ze echt afscheid 
neemt en ik haar klantenbestand 
overneem.” Michel is dan ook 
blij met de samenwerking. “Dit 
is voor mij een mooie aanvulling 
inderdaad. Het staat bovendien 
los van mijn eigen werkzaamhe-
den voor In de Haak.”

Klantenbestand
Zoals gezegd heeft Michel niet 
de ambitie om heel groot te wor-
den. Dat blijkt ook wel uit zijn 
reclame- activiteiten. “Voor de 
Andijker bijvoorbeeld vind ik dit 
dan nog wel leuk, dat is dan nog 
plaatselijk. Maar veel groter hoef 
ik niet. Ik hang dan bijvoorbeeld 
liever nog een extra reclamebord 
op bij Sporting Andijk. Dan weet 
ik ook waar m’n geld naartoe 
gaat.” Aan Sporting heeft hij bo-
vendien veel te danken. “De fusie 
van AVV en Asonia tot Sporting 
Andijk is heel goed geweest voor 
mijn klantenbestand inderdaad”, 
zegt Michel tot besluit.

Michel in het kantoor in zijn woning. Foto: Koos Dol/De Andijker.

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

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 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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TOUGH JOB

EASY TO 
HANDLE

Ga voor een deskundig aankoopadvies naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:
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HUSQVARNA BOSMAAIER 128C

V A N  €  2 5 5  N U  S L E C H T S

€ 229
ACTIE

HUSQVARNA BOSMAAIER 128R
COMPLEET MET MES EN TRIMMERKOP!

V A N  €  4 0 5  N U  S L E C H T S

€ 299

*Deze acties zijn geldig t/m 31-08-2016.

ACTIE

Gaa voor een deskundig aankoopao dv

IE

095_HQ_Dealer_Adv_NL_FC_Magazine.indd   3 05-02-16   14:13

Officieel Husqvarna dealer

Husqvarna 
front rider  

v.a. 

€ 2649,- 
incl. btw

Officieel Husqvarna dealer

Husqvarna 
front rider  

v.a. 

€ 2649,- 
incl. btw

Tel. 0228 - 592244
www.kwantesmakelaardij.nl

wenst iedereen een gezellige 
gemeenschapsveiling

d e  s l e u t e l  t o t  u w  b e z i t

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL  Andijk 
Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl 

We hopen dat er massaal wordt geboden op onze 
bijdrage: Kleiduivenschieten voor drie personen, 

bij schietvereniging De Voorst te Kuinre.

 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2016 - week 47 Pagina 4



Totaal onderhoud 
voor uw personen 
en bedrijfsauto’s

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 18.00 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

Bovenste plank is een vakbedrijf dat
zelf haar vloer- en trapdelen importeert,
bewerkt en monteert. Hierdoor hebben
onze klanten volledige zeggenschap
over het eindresultaat. Wij leveren een
eerlijk product tegen een eerlijke prijs.

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

“De Nieuwe Bakkerij”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

Maandag:  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

Woensdag:  Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

Vrijdag:  Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

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) 
Feestje of iets 

te vieren?
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

Strength & Conditioning West Friesland biedt jou de mo-
gelijkheid het beste uit je training te halen. De training is 
een zeer effectieve manier om snel fi t te worden! Trainin-
gen zijn zowel binnen als buiten. Met de uitdagende mix 
van kracht, conditietraining en voedingsbegeleiding zul je 
merken dat je lichaam in korte tijd enorm verbetert.
De trainingen worden gegeven met maximaal 10 personen. 
Hierdoor zal er juist gelet worden op juiste uitvoering en 
techniek. Voor elk niveau is de training haalbaar!

• Individueel of in groepsverband trainen!
• Altijd begeleiding van een gediplomeerde trainer.
• Altijd de persoonlijke aandacht die jij nodig hebt.
• Altijd een programma dat jou begeleidt naar een fi t 
   en vitaal leven.

Opgeven via info@scwestfriesland of 06 1077 2538
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De Andijker Onderneemt!
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

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 591613

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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

Hairstyling
Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Makelaardij
Kwantes Makelaardij • Middenweg 9

Tel. 0228 - 592244 • www.kwantesmakelaardij.nl

Nagelstyliste/Pedicure
Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Sportschool
Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43 

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.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

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
mail naar p.ligthart@andijker.nl 

voor meer informatie.



 
Andijkertjes

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 IJs-
selhof team ontvangt u graag.

Knijn Inkt Speciaalzaak
Gespecialiseerd in Huismerk

inktcartridges,toners,
printers en pasfoto’s!

Klant bij ons = gratis printerservice.  
Onze huismerk inktcartridges

zijn goedkoper dan de 
grootste webwinkel in inkt

dus hup 123 naar Knijn
of bestel online:

www.inktsnel.nl 
De Hoek 8a Wervershoof 
(naast fietswinkel Boos) 

0228-582223
Maandag: 13.30-18.00
Di t/m vr:  09.30-18.00
Zaterdag:  09.30-17.00

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Aardappelen

diverse soorten
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

Gevraagd:
In Andijk,

Huishoudelijke hulp 1 x per 2 
weken, 5 uur per keer  

€ 12.50 per uur.
Info 06 4679 7564

 
Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 

Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?
Huur op tijd Uw pak bij Stichting 

St. Nicolaascomite Andijk, want op 
is op!!!! U kunt bellen tussen 18.00 

en 20.00 uur naar:
0228 - 592678 of 0228 – 592531

Op elk slotje past een sleuteltje, 
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vochtophoping ter gevolge van oncologische behandelingen 

of na een operatie? 
Na ingrijpende behandelingen als een operatie, bestraling, 
chemotherapie of hormonale therapie, kunnen veel gevolgen 
ontstaan. Belangrijk is het om vroegtijdig te beginnen met een 
behandeling om verergering van klachten te voorkomen. Klachten 
kunnen ook jaren later pas ontstaan en u gaan belemmeren in uw 
dagelijks functioneren.  
 

Wist u dat lymfoedeem te herkennen is aan de volgende 
symptomen? 

Een zwaar, moe of gespannen gevoel, tintelingen, sieraden die 
knellen, pijn of harde plekken, vochtophoping rond het litteken, pijnlijk 
litteken of veranderingen in de huid en bewegingsbeperkingen. 
 

Nazorg van oncologie  
ParamediCare Huid- & Oedeemtherapie biedt verschillende 
persoonlijke behandelingen aan om lichamelijke en pijnlijke 
ongemakken te verminderen. Daarnaast is er aandacht voor de 
psychologische en sociale aspecten. Manon geeft u adviezen en 
biedt een luisterend oor. 
 

Behandelingen: 
- Oedeemtherapie (lipoedeem, lymfoedeem) 
- Verschillende bandages aanmeten 
- Therapeutische kousen aanmeten 
- Litteken massage 
- Lymfetaping 
- Manuele lymfedrainage 

 

Vergoeding via zorgverzekering mogelijk 

Er staat vanavond een doe avond 
gepland, maar ook de verkoop 
van ingebrachte boeken, waarvan 
de opbrengst is voor ons 80-jarig 
bestaan in 2017. Ook meedoen? 
Loop eens binnen.  Dat doen ook 
heel veel leden en het is al snel 
een gezellige drukte. Vandaag is 
Annet van Kampen, van atelier  
“Lapjes en Draadjes” onze juf. 
Vroeger zag ze bij opa Keesman, 
melkboer tegenover Cultura, een 
mapje waarin hij het geld be-
waarde, wat hij onderweg van de 
klanten ving. Natuurlijk ook de 
leren tas voor het kleingeld. Dit 
mapje is haar altijd bijgebleven en 
ze laat ons nu zien hoe we dat 
kunnen maken. Je hebt er geen 
naald en draad voor nodig. Al-
leen een beetje lijm en dat geeft 

onze avond een apart karakter. 
De stofjes om een kartonnetje 
plakken gaat nog wel, maar na de 
pauze is het vast te warm, want 
bijna alle lintjes willen niet blij-
ven plakken. Onze vingers wel, 
dus even schoonmaken en op-
nieuw proberen. We zitten met 
rode konen en veel gelach onder-
ling. Annet snapt het ook niet, 
want thuis gaat alles altijd goed. 
Maar wat maakt het uit, we weten 
nu hoe de lintjes vast moeten en 
het boekje kunnen we thuis af-
werken. Er wordt nog vermeld, 
dat de museum groep naar Sche-
veningen aan Zee gaat. O.a. de 
tentoonstelling over Picasso aan 
Zee, Keramiek en Sculptuur. Ook 
de andere leden kunnen natuur-
lijk mee gaan.

Met rode konen wordt er geknutseld. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Vrijdag 16 december  om 20.00 uur pre-
senteert popkoor Cantabilé haar kerst-
concert Last Christmas.  In een sfeervol 
Cultura neemt Cantabilé alvast een aan-
loop naar de kerst. Met mooie sfeervolle 
nummers en gezellige kerstmuziek krijgt u 
alvast een voorproefje voor deze gezellige 
dagen. Voor de allerlaatste keer onder de 
bruisende leiding van dirigent Alex Hylk-

ema. Samen met de eigen band en een ge-
varieerd programma wil Cantabilé u alvast 
in kerstsfeer brengen. Na afloop is er een 
spetterende after party met Marscha & 
friends.(Booming piano’s) Voor deze ge-
zellige en muzikale avond nodigen wij u 
van harte uit! 
Entree, € 7,50 Voorverkoop Andijk Prime-
ra Werverschoof EP Beerepoot

Kerstconcert Cantabilé

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 21 
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 (17,-)

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 14 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. Teksten voor de par-
ticuliere advertenties kunnen ook inge-
leverd worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A
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Wist u dat...
... op donderdag 24 november 

Greet Davidse - Duin 
70 jaar wordt?

... Cantabilé 16 december een 
kerstconcert in Cultura geeft?

 
... er ook een After Party is?

 
... Collin Smit zaterdag 

26 november 12 jaar wordt?

... Bert en John Tesselaar ges-
topt zijn met voetballen?

... ze afgelopen vrijdag officieel 
bedankt werden door spelers en 

supporters?

... ze met z'n allen een voet-
balwedstrijd van fc Volendam 

hebben bezocht?

We nodigen u uit om zondag 27 
Nov.. met ons te komen zingen. U 
kunt luisteren en meezingen met 
de liederen van Johannes de Heer 
en vele andere bekende liederen. 
Er is ook ruimte voor liederen op 
verzoek.  De begeleiding is met 
accordeon en gitaar. 
We komen samen in het gebouw 
van het Leger des Heils aan de 
Murillostraat 22 te Bovenkarspel. 

Vooraf en in de pauze wordt er 
een kopje koffie of thee geschon-
ken.  De organisatie is door de 
Vrije Baptisten  Gemeente en het 
Leger des Heils.  We zien naar u 
uit. We beginnen om 19.00 uur 
en vanaf 18.30 uur staan de deu-
ren voor u open. Voor meer info:  
0228-524655 of 0228-522044. 

Een ieder is hartelijk welkom!

Zingen op Verzoek De Dorcaswinkel is 
zaterdag 26 november 

geopend van 
10.00-14.00 uur.

Tevens staan we op 
de Winterfair in het 

Dorpshuis van 
11.00-16.00 uur

Van harte welkom!!!



Kerkdiensten, zondag 27 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. H. Poot te Groningen, 1e advent

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
Woensdag 23 november 
19.30 uur Vesper, Dhr. Gertjan Kooiman organist: Andrew Orme 

Zondag 27 november
10.00 uur Pastor Gert Scholten     
 organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend  inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Robert Tolsma, Advent  

R.K. Kerk zaterdag 26 november
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch., J. Suidgeest. AOW-jongerenkoor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Feike ter Velde

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

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Kapotte spullen weggooien? 
Mooi niet! IVN organiseert op 
zondag 27 november een inloop-
informatiemiddag over herge-
bruik en reparatie door het Re-
pair Café van Stichting Netwerk 
Hoorn. Aanvang 14.00 uur in het 
Streekbos Paviljoen in Bovenkar-
spel. Onder toeziend oog van de 
vrijwilligers van Repair Café mo-
gen door jonge bezoekers enkele 
apparaten worden gesloopt maar 
zijn er ook een aantal handige 
lieden aanwezig om apparaten 

van bezoekers te maken.

IVN (Instituut voor natuuredu-
catie en duurzaamheid) wil hier-
mee de medewerkers van het Re-
pair Café Hoorn promoten en 
hun werkwijze en de mogelijkhe-
den behartigen. Want een kapot-
te broek, staafmixer of stofzuiger 
verdient een tweede kans. Ge-
middeld kan tachtig procent van 
de spullen worden gerepareerd 
volgens de medewerkers van het 
Repair Café Hoorn. 

Repair Café Hoorn Foto: Jeanette Fuchs

Repair Café en duurzaamheid

Gevonden: Op maandagmiddag 21 november tussen 
12.00 en 13.00: een sleutelbos op het fietspad op de 
dijk tussen het nieuwe poldergemaal en de nieuwe 
Jachthaven. Deze sleutelbos hing aan een fietssleutel 
(Axa) die blijkbaar tijdens het fietsen is afgebroken. 
Voor informatie: info@andijker.nl
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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 november 19.00 
uur: 1e weekend van de Advent.
Eucharistieviering met AOW-
jongerenkoor; voorganger: pas-
tor J. Suidgeest..
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering. 

*In de Adventstijd zijn er weer 2 
bezinningsvieringen in de dag-
kerk t.w. op donderdag 8 en 15 
december. Aanvang 19.30 uur. 
Iedereen van harte welkom.
*De jaarlijkse Kerstviering van 
de Zonnebloem is op dinsdag 
12 december in “De Inzet” naast 
de kerk in Wervershoof. Aanvang 
10.00 uur. Opgave bij Greet 
Tensen (zie boven). Is vervoer 
een probleem, dan kan dat gere-
geld worden. 

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

NOVEMBER
Vrijdag 25 november 
• LSBO + Zonnebloem, Winterbijeenkomst met ‘’De Wieringer  

Sangers’’, Dorpshuis Centrum  14.30 uur  organisatie PCOB. 
Zaterdag 26 november
• Winterfair, 11 -16 uur, Dorpshuis Centrum
• Wintermarkt in De Kapel, Middenweg 48, 10.00 tot 14.00 uur
Zondag 27 november
• Klaverjassen, Sarto, Bangert 4
Woensdag 30 november  
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.

DECEMBER
Dinsdag 6 december 
• KVG, Kaartavond. Sarto, 19.45 uur
Zondag 11 december
• Koppelbiljarten, Sarto, Bangert 4
Dinsdag 13 december
• Kerst-Avond o.l.v. Zanggroep Enkhuizen. 20.00 uur, Sarto
• Vrouwen van Nu, afd. Oost, Kerstavond, Door en voor leden, 

Lopend Bu� et, Kerstverhaal , Dorpshuis, 19.45 uur       
Woensdag 14 december 
• KBO Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 16 december 
• Last Christmas concert Cantabilé, Cultura, 20.00 uur, €7,50
Vrijdag 18 december   
• KBO, Kerstmiddag, Sarto 13.30 uur.
Woensdag 21 december
• Vrouwen van Nu Andijk West: Kerstavond. Broodmaaltijd.

Jaap van Saarloos, zanger-performer, Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 23 december
• Kerstconcert Sursum Corda, 20.00 uur Dorpshuis Centrum
Zondag 25 december 
• Ralph de Jongh bij Club Jazz & Pop aanvang 22.00 uur
Maandag 26 december
 Koppelbiljarten Café Pension ‘t Ankertje
Donderdag 29 december
• Koppelklaverjassen Café Pension ‘t Ankertje

JANUARI 2017
Zaterdag 28 januari 
• Hans Hannemann bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u

FEBURARI 2017
 Zaterdag 25 februari
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u

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

Oud papier  Zaterdag 3, 17 en 31 december.
Plastic:   Dinsdag 13 december
Restafval:   Dinsdag 29 november, 27 december
Gft:   overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 16 december. 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl 
Wapen van Andijk 
Elke zaterdag geopend vanaf 20.00 uur, HUIS DJ vanaf 22.00 uur
Di., wo., do., vrij. open om 20.00 uur. Zondag vanaf 16.00 uur

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur – 
info@andijker.nl. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-
ten) tot dinsdag 8.30 uur – 

info@andijker.nl

De gemeente Medemblik is op 
zoek naar ondernemers in de lo-
gistiek. Zij hebben vaak veel geïn-
vesteerd in het verminderen van 
het grondstofverbruik en de uit-
stoot van fijnstof en CO2. Duur-
zaam Medemblik zoekt de verha-
len van ondernemers die samen 
met de distributieketen werken 
aan toekomstgerichte logistiek. 

Bedrijven die de emissieuitstoot 
verminderen, aan duurzame in-
novatie doen en bijvoorbeeld 
energieneutrale bedrijfsvoering 
vormgeven, kunnen zich melden. 
Deze voorbeelden wil de ge-
meente delen met andere onder-
nemers en de inwoners om te la-
ten zien wat er op dit gebied al 
gebeurt. En ook als inspiratie wat 
er allemaal mogelijk is. De consu-
menten en de bedrijven die met 
zo’n ondernemer in zee gaan, 
doen daarmee ook mee met het 
verduurzamen van de verpakkin-
gen en de bezorging.  

Topprestatie
Nederland staat voor de derde 
keer op rij bovenaan de ranglijst 
voor logistiek als het beste trans-
portland. Er wordt vooral hoog 
gescoord op het gebied van infra-
structuur, CO2-uitstoot, ver-
keersveiligheid en consumenten-
tevredenheid. Nederland heeft de 
beste infrastructuur (wegen, ha-
vens, luchthavens) van Europa en 
de meeste oplaadpalen voor elek-
trische auto’s. Ons land behoort 
tot de top van meest verkeersvei-
lige landen in Europa en daarmee 
in de wereld. Een topprestatie 
voor een branche die letterlijk en 

figuurlijk altijd in beweging is. 

De uitdaging: hoe duurzaam 
distribueert u?
Neemt u dit jaar de Award Duur-
zame Ondernemer Medemblik in 
ontvangst? Daarom deze oproep 
aan ondernemers: laat weten wat 
hoe duurzaam uw distributie is. 
Geef op de volgende onderwer-
pen aan wat uw bedrijf doet 
(eventueel samen met partners): 
Duurzame bedrijfsvoering (o.a. 
data, slimme ICT oplossing, me-
ten en rapporteren) 
Duurzaam vervoer (soort voer-
tuigen, soort brandstof, bela-
dingsgraad)
Duurzaam gedrag medewerkers 
(energiezuinig rijden e.d.)
Duurzame opwekking (wekt u 
ook zelf energie op of compen-
seert u fossiele energie)
Meld u aan
De antwoorden op deze vragen 
stuurt u naar voor 1 december 
naar Miranda.laan@medemblik.
nl. Voeg een foto toe om uw 
duurzame distributie te illustre-
ren, die zetten we ook graag in de 
publicatie.
Alle kleine stappen tellen mee, 
niet alleen de grote stappen. Alle 
inzendingen dingen automatisch 
mee naar de Award Duurzame 
Ondernemer Medemblik 2016. 
De gemeente neemt contact op 
en publiceert in overleg de aan-
pak als goed praktijkvoorbeeld. 

Award Duurzame Ondernemer Medemblik 2016: 

Duurzame distributie



IN ELK OPZICHT DE JUISTE INVESTERINGScholtens Projecten
0229 281820  |  scholtens.eu

Jaspers Van Diepen
0229 573600  |  jaspers-vandiepen.nl

De Stijl Makelaardij
0229 281900  |  destijl.nl

De Fruittuinen in Andijk
Groen, ruimte en water

 
 

Ook zijn er nog enkele vrije kavels beschikbaar!

De Parkwoningen: vanaf € 182.500,-- v.o.n. inclusief aanbouw

Op een nieuwe Parkwoning in de 
Fruittuinen in Andijk. 

Deze woningen worden nu 
gebouwd en zomer 2017 

opgeleverd.

Alle halfvrijstaande 
woningen verkocht!

Kavels: vanaf € 133.500,-- v.o.n.

Laatste kans!

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Na een succesvolle collecteweek was het nu tijd voor de huldiging van een aantal jubila-
rissen. Deze keer allemaal dames t.w. 10 jaar collecteren de dames van Langen, Mantel-
Vriend, Mantel, Schenk, Veninga, Bot, de Vries, Huisman en Ginjaar. 20 jaar: de dames 

Vijn, van Dalfsen, Schoneveld, v.d.Bosch, Waardenburg, Bakker, Sijm, Venekamp, 
Zwagerman, Koomen en Bankert. 25 jaar: mevrouw Dekker. 30 jaar: de dames Betzema 

en Kwantes. 35 jaar: mevrouw Bakker en zij is al meer dan 20 jaar wijkhoofd. En een 
geweldige prestatie van mevrouw Krikke, zij heeft 40 jaar gecollecteerd en heeft dit jaar 
voor het laatst haar wijk gelopen, wie wil haar opvolgen? Helaas konden niet alle jubi-
larissen aanwezig zijn. Namens de Nierstichting afd. Andijk nogmaals hartelijk dank 
voor jullie inzet en hopelijk kunnen we nog een aantal jaren op jullie inzet rekenen!  

Foto aangeleverd.

Jubilarissen bij Nierstichting
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VERMIST: 
Kat (1.5jr). Sinds zaterdagavond, 
omgeving Buttervin. Hij heeft een 
zwarte vlooienband om, aanhan-
kelijk, speels en is slank maar ge-
spierd. Gecastreerd. Spitse/pun-
tige kop. Grijs/wit van kleur.

Heeft u onze kat gezien? 0228-
592439 of 06-4394 8612. Wij wil-
len Monster graag terug! 

Zou u graag gezellig willen aanschuiven bij 
een heerlijk drie-gangen kerstdiner? Bent 
u zelf, om welke reden dan ook, niet in de 
gelegenheid om dit in huiselijke of familie 
kring te doen? Lijkt het u leuk om via deze 
manier eens met anderen aan tafel te zit-
ten, en zo meer sociale contacten op te 
doen? Dan nodigen de wijkteamleden van 
gemeente Medemblik u graag uit voor één 
van de twee kerstdiners. Deze worden ge-
houden op donderdag 15 december in het 
restaurant van Sweelinckhof in Wognum 
en op donderdag 22 december in het 
Dorpshuiscentrum in Andijk. Het enige 
wat het u kost zijn de drankjes à € 1,- per 
stuk.

Op het menu staat als voorgerecht: romige 
tomatensoep met basilicumolie, ciabatta 
met tapenade en pesto, hoofdgerecht: aard-
appelpuree, rode kool met appeltjes en 
kaneel, stoofpeertjes en kipfilet/kabel-
jauw/vegetarische Hollands stoofvlees en 

nagerecht: feestelijke chocoladepudding 
met sterretjes. Aanvang voor beide kerst-
diners is om 17.00 uur. Lijkt het u wat? 
Wees er snel bij, want de plekken zijn be-
perkt. Opgeven kan tot uiterlijk maandag 
5 december, via emailadres e.mulder@de-
wering.nl of via telefoonnummer 088-
0075140. Vermeld bij opgave uw naam, 
adres en telefoonnummer, uw keuze wat 
betreft locatie en of u kiest voor vlees, vis 
of vegetarisch. 
Is vervoer de enige belemmering om niet 
te komen? Laat u niet weerhouden hier-
door, samen kijken we naar een oplossing. 

Het diner wordt u aangeboden door een 
groot supermarktketen en de locaties wer-
ken kosteloos mee. Iets waar het wijkteam 
erg dankbaar voor is. Want iedereen moet 
in de gelegenheid zijn om samen kerst te 
kunnen vieren onder het genot van een 
heerlijk diner! Graag tot ziens op de 15e of 
22e december. 

Wijkteams organiseren Kerstdiners


