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Opening met West-Friese lunch en High Tea
Nieuw restaurant in Sorghvliet

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 08-12

BENNINGBROEK Di. 13-12

0228-59 22 44

www.kwantesmakelaardij.nl

 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

Midwinterconcert Excelsior 
zondagmiddag 18 december 
Muziekvereniging Excelsior organiseert weer haar jaarlijks terugkerend Midwinterconcert.  
Samen met de leerlingen worden er sfeervolle muziekstukken voor u gespeeld en uiteraard ont-
breekt de Kerstmuziek niet.

Dit jaar met een speciaal optreden van  het Highland Saxophone Quartet. Het Highland Saxophone 
Quartet is, zoals de naam al zegt, een saxofoonkwartet bestaande uit: Astrid Boekel, Patricia Swart, 
Ruud Splinter en Nick Hoogland. Alle muzikanten studerend of zijn afgestudeerd aan het conservato-
rium. Kortom een gezellige, muzikale middag om helemaal in de stemming te komen voor de feestda-
gen. Het concert wordt gehouden op Zondagmiddag 18 december in Zaal Cultura, Kleingouw 112 in 
Andijk. Aanvang 15.00 uur en de toegang is € 7,50. Dit is inclusief een kopje koffie of thee bij binnen-
komst. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal en nu al via de website: www.excelsior-andijk.nl  onder het 
tabblad kaartverkoop. Zo bent u verzekerd van de toegang tot een mooi concert.

Deze week was het feest in 
Sorghvliet. Er werd een nieuw 
restaurant geopend. 

Op maandag 21 november moch-

ten 17 leerlingen uit groep 8 van de 
Kuyperschool   helpen om een 
West-Friese lunch te maken voor 
de bewoners. Na de boerengroen-
tesoep kon er gekozen worden 

voor bruine bonen met stroop, 
grauwe erwten met spek of ketel-
kost. Als nagerecht was er gries-
meel met bessensap. De kinderen 
mochten deze gerechten serveren 

en wensten de bewoners smakelijk 
eten. Daarna was er voor hen een 
bord friet met een kroket en ijs.

Op donderdag 24 november 

kwamen er 17 andere leerlingen 
uit groep 8 om een High tea 
voor te bereiden. Samen met de 
bewoners genoten ze van alle 
lekkernijen.

www.andijker.nl
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Krachten vernieuwen
  
Kennen jullie ook dat moede-
loze gevoel?  Je wordt moe en 
mat. Je laat het er liever bij 
zitten, het helpt toch niks. Ei-
genlijk best vreemd. Je begint 
aan iets, je bouwt aan iets, je 
bent er van overtuigd dat je op 
de goede weg zit en toch heb 
je het gevoel dat het geen nut 
heeft om mensen er nog op te 
wijzen. Weet je ik denk dat 
velen dat gevoel kennen. Ik 
denk dat velen met mij dat 
gevoel wel eens gehad hebben 
en met een hele diepe zucht 
gedacht hebben, laten we er 
maar mee ophouden. Het is 
continu werken in keiharde 
grond en waar blijft de oogst? 
Wanneer zullen we de vruch-
ten plukken? Je voelt je soms 
zo moedeloos, moedeloos 
omdat de mensen die zoekend 
de kerkdeuren binnenkwa-
men en knielden in Gods huis, 
die huilend hun leven gaven 
aan de Vader, vervolgens afge-
mat of zelfs teleurgesteld in 
christenen, de kerk weer ver-
lieten. Maar weet je wat nu zo 
vreemd is, wat wij allemaal zo 
snel vergeten? Dat wij mogen 
komen bij de Vader, want Hij 
nodigt ons uit om in die mo-
menten van moedeloosheid te 
rusten in Hem en te steunen 
op Hem. Hij wil onze krach-
ten vernieuwen. Hij wil ons 
herstellen naar Geest, naar 
ziel en naar lichaam. En wat 
net zo belangrijk is: Hij wil 
ons een nieuw, fris en bran-
dend getuigenis in onze mond 
leggen. Moet je nagaan een 
vernieuwing van denken, 
spreken en handelen. Zo zie ik 
het. Een getuigenis dat er 
vanaf spat, waar niemand om-
heen kan. Dit is mogelijk en 
haalbaar omdat de Vader voor 
ons bidt en strijdt. Wij mogen 
rusten in Zijn macht, wij mo-
gen stil zijn en mogen het 
verwachten van Hem, ja van 
Hem alleen. Wij kunnen het 
niet uit eigen kracht, wij heb-
ben Hem nodig, dus als wij 
het niet meer zien zitten, waar 
moeten wij dan heen? Naar 
Hem! Hij wil dat wij door alles 
heen, door elke moeilijkheid 
Zijn aangezicht zoeken. Hij 
wil dat wij uitzien naar Zijn 
wederkomst, want wie Hem 
verwacht, die put nieuwe 
kracht, dat is wat Gods woord 
zegt. Wie naar Hem opziet en 
Hem verwacht zal niet moe 
worden, maar nieuwe kracht 
putten, wij worden zelfs niet 
mat. Hij zal onze kracht ver-
nieuwen. Dat is nodig. Velen 
van ons kennen dat gevoel en 
velen van ons hunkeren naar 
Zijn vernieuwende kracht. 
Wat heerlijk is dat gevoel om 
op te varen met vleugels als 
arenden, zwevend op de 
kracht van de Vader. Geweldig 
toch! (Alie Holman)

FAMILIEBERICHTEN

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

 • 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

www.taxikaijer.nl

VOOR AL uw TAxIwERK 
• Groepsvervoer

• Rolstoelvervoer
• Ziektekostenvervoer

• Directievervoer
• Volgauto’s

• Koeriersdiensten

T A X I

Handelsweg 12, 1693 AZ Wervershoof

Taxi Kaijer is aangesloten bij DVG Personenvervoer.

Echt waar ...

Frans Th. Kwantes
wordt morgen (1 december)

50 jaar!

Gefeliciteerd!
Pa, Ma, Geert

Corresp.adres: Meilag 44, 1619 XX Andijk

Als stucadoor was je altijd in de weer
Nu moegestreden na een ongelijke strijd

Laten we jou gaan en volgt voor jou een andere tijd

Van ons is, in alle rust, heengegaan, mijn lieve man, 
schoonzoon, onze zwager en neef

Johannes Hermanus Spigt
Jan

* Texel, 13 juni 1952 † Andijk, 22 november 2016

Thea

Miep en Cees Immink

Carla Spigt
Natalja en Pieter

Ma Boelens
Erna en Klaas, Kolma, Sigrid
Gerard en Dea
Ron

Neven en nichten

T.J.C. Boelens
Middenweg 32
1619 BM Andijk

De crematie heeft op zaterdag 
26 november plaatsgevonden.

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

De laatste editie van 2016 verschijnt 
op woensdag 21 december. Materiaal 

voor deze krant graag aanleveren voor 
woensdag 14 december, 14.00 uur!

Langs de weg
Bij het kruispunt Middenweg/Kleingouw was een kleine file ontstaan, 
omdat de familie Zwaan plaats rust hield midden op de rijbaan. Nie-
mand ondernam actie totdat een oudere dame met wandelstok er bij 
de familie op aandrong hun reis te vervolgen.
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Huisartsenpraktijk
M. Bartstra

R. Kant
Kleingouw 41e, 1619CC Andijk

de praktijk is

GESLOTEN
van maandag 5 december t/m vrijdag 16 december 2016

WAARNEMING

Dr. Kroon, Olympiaweg 141A, Wervershoof, tel: 58 12 55
(voor afspraak bellen tussen 8.30 en 10.00 uur)

Voor spoedgevallen tel: 58 58 38 

Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in de avond, 
nacht en het weekend, kunt u bellen met de 

CENTRALE HUISARTSENPOST IN HOORN. 
Tel: 0229-297800

U kunt uitsluitend terecht na een telefonische afspraak.

Woensdag overdag kunt u de dienstdoende arts bereiken op 
telefoonnummer: 58 11 99

Het apotheekservicepunt is elke middag open van 14.00 uur tot  
17.00 uur voor herhaalrecepten en het ophalen van uw medicijnen.

Het prikpunt van het WFG is ook open !



Het is een hele speciale dag, 
omdat Mantel&Overtoom Sint en Piet  

om de koffie ontvangen mag 
en daarvan doen wij (met toestemming) graag verslag. 

Sint doet veel aan planning met zijn vermogen. 
Het hoofd financiën Piet heeft veel ervaring met wat de fiscus in 

allerlei landen zal gedogen. 
En over Nederland is hij best opgetogen. 

Sint heeft over de hele wereld huizen. 
En nogal wat liquide vermogen in diverse kluizen. 
Daarom is het belangrijk om nationale en internationale regels uit 

te pluizen.

Sint gaf de fiscus van het Nederlandse kapitaal een goed overzicht. 
En kreeg tot zijn grote vreugde op zijn verzoek tot gehele belas-

tingvrijstelling positief bericht. 
Dus voor Sint is belasting betalen in ons land niet verplicht. 

Door goed op te letten waar het gunstig is om zijn goederen te 
bewaren, 

kan de Sint heel wat belasting besparen. 
“Kan ik weer wat meer weggeven”, zegt Sint “en daar geniet van, al 

die jaren.”

Dit jaar kwam Sint voor de aankoop van een nieuw bedrijfspand 
op ons kantoor. 

Hij kwam ons via de gratis inloop al enige jaren geleden op het 
spoor. 

Sindsdien lichten wij hem op vele juridische gebieden goed voor. 

Zo maakte Sint in Nederland onlangs ook een levenstestament. 
Het belang van je zaken goed op papier zetten is hem uiteraard 

bekend. 
En dat de regels overal verschillen is hij inmiddels wel gewend. 

Er is nog 2 x gratis 
inloop dit jaar: 

donderdag 8 december 
in Andijk en  

dinsdag 13 december 
in Benningbroek  

9–17 en 19–21 uur. 

Sint zegt de gratis inloop van 
ons kantoor aan te bevelen  

en vraagt iedereen zijn bericht 
te delen.

Sint en Hoofd Financiënpiet  
om de koffie

Helpende hand?

De laatste raadsvergade-
ring werd een voorstel van 
GroenLinks aangenomen 

om onderzoek te doen naar 
een geboortebos. Behalve 

een handvol CDA- en VVD 
raadsleden stemde iedereen 

vóór. Ik was één van de 
tegenstemmers. Hoewel ik 
het idee sympathiek vind, 

zie ik hier geen rol voor de 
gemeente. Bij de geboorte 
van mijn kinderen heb ik 

voor elk een boom geplant 
in eigen tuin. Daar pluk-
ken we nu de vruchten 

van! Bovendien gaan we 
opnieuw geld uitgeven aan 

het zoveelste onderzoek 
waar waarschijnlijk weinig 

mee gebeurt. Afgelopen 
week kwam de wethouder 

van GemeenteBelangen 
(!) met een (oud) voorstel 
om de consultatiebureaus 
in Abbekerk en Andijk te 
sluiten. Tijdens de discus-
sie hierover bleek dat de 
huur op beide locaties al 

was opgezegd en de GGD 
de ouders zelfs al had geïn-
formeerd, terwijl in de raad 
nota bene de discussie nog 

gevoerd moest worden! 
Het voorstel dat voorlag 
verschilde op geen enkel 
punt van het plan dat de 
raad een jaar eerder had 

afgewezen. Toch verwachtte 
de wethouder blijkbaar dit 
nog voor 1 januari door de 
raad te kunnen loodsen. De 
raad, met uitzondering van 

GroenLinks, jazeker van het 
geboortebos, was hier niet 
van gecharmeerd. Zeker 

niet nadat de wethouder de 
problematiek respectievelijk 

in de schoenen van haar 
voorganger én het com-

putersysteem wilde schui-
ven. Rest de vraag of een 
meerderheid van de raad 
na eerdere problemen van 
wethouder Fit met onder 

andere: de sportvelden, de 
bibliotheek, de muziekschool 
én het West-Fries Cultureel 
Netwerk opnieuw bereid is 

haar de helpende hand toe te 
steken. Meer hierover in de 
volgende raadsvergadering.

Andrea van Langen, 
raadslid VVD.

Andrea van Langen

’T WAPEN VAN ANDIJK

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

Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

Zaterdag 31 DEC OPEN 20:00 UUR HET OUDE 
JAAR UITLUIDEN EN VANAF 0:00 UUR LUIDEN 
WE HET NIEUWE JAAR IN. WE STARTEN MET 

GRATIS OLIEBOLLEN EN CHAMPAGNE. 
Zondag 1 jan. open 16:00 uur We starten met een 

gratis pilsje op het nieuwe jaar.

2016 FEESTPROGRAMMA 2017
Vrijdag 2 dec open 20:00 uur Sinterklaas weekend 
Zaterdag 3 dec open 20:00 uur met 3 dagen lekkers 
Zondag 4 dec open 16:00 uur op de bar met DJ

Vrijdag 9 dec open 20:00 uur Shotjes weekend 
Zaterdag 10 dec open 20:00 uur met 3 verschillende shotjes de 
Zondag 11 dec open 16:00` speciale shotjes 1 muntje met DJ

Vrijdag 16 dec open 20:00 uur Bierweekend 3 dagen 
Zaterdag 17 dec open 20:00 uur tap zelf vanaf 20:00 tot 22:00 uur 
Zondag 18 dec open 16:00 je eigen gratis pilsje  
 vanaf 18 jaar met DJ

Vrijdag 23 dec open 20:00 uur Kerstweekend met 4 dagen 
Zaterdag 24 dec open 20:00 uur lekkers op de bar 
Zondag 25 dec open 16:00 (1ste kerstdag) en 4 dagen 
Maandag 26 dec open 16:00 (2de kerstdag) feesten met onze DJ

Dinsdag 27 dec open 20:00 uur Oliebollen dagen 
Woensdag 28 dec open 20:00 uur 4 dagen gratis 
Donderdag 29 dec open 20:00 oliebollen eten 
Vrijdag 30 dec open 20:00 uur` vers gebakken door Ab

Iedereen een heel gezond gezellig en vredig 2017 gewenst door de fam. Van ’t Hof en ’t Wapen van Andijk

Sculpturen zagen 
uit stamhout

Op zaterdag 3 december gaan wij uilen en andere beelden zagen uit 
stamhout. Het is heel fascinerend om te zien hoe een uit boomstam 
een fraai beeld ontstaat. U bent welkom vanaf 10 – 17 uur op de 
Handelsweg 15c te Wervershoof. Gratis entree en gratis koffie.

Inwoners kunnen met korting 
energiebesparende maatregelen 
aan hun woning laten uitvoeren. 
De gemeente Medemblik heeft 
hiervoor samen met het Duur-
zaam Bouwloket en lokale uit-
voerende bedrijven een collec-
tieve inkoopactie opgezet. Deze 
actie levert voor alle inwoners 
tien procent korting op. Extra 
aantrekkelijk is dat het rijk een 
subsidieregeling voor duurzame 
maatregelen kent.

De kortingsactie geldt voor zon-
nepanelen, het vervangen van 
glas/kozijnen, het aanbrengen van 
dak-, vloer-, bodem,- en spouw-
muurisolatie en dak- en montage-
werk. Op www.duurzaambouw-
loket.nl/wijkaanpak/medemblik 
kan een vrijblijvende offerte wor-
den aangevraagd.

Snel aanvragen 
Om voor de korting in aanmerking 
te komen, moet de offerte vóór 23 
december as. worden aangevraagd. 
De korting wordt in de offerte ver-
werkt en met de aanvraag wordt de 
korting veiliggesteld. 

Subsidie isolatiemaatregelen
Het rijk kent momenteel de sub-
sidieregeling ‘Energiebesparing 
eigen huis’. Wanneer minimaal 
twee isolatiemaatregelen worden 

toegepast, is circa 20 procent 
subsidie bij het rijk aan te vragen. 
Dit geldt dus naast de gemeente-
lijke kortingsactie. Het subsidie-
budget gaat hard, dus wees er 
snel bij! Zie www.rvo.nl.

Alle woningtypen
De gemeentelijke kortingsactie 
komt voort uit het project ‘Ener-
giebesparing in de lintbebouwing’. 
De onafhankelijke adviseurs van 
het Duurzaam Bouwloket hebben 
onderzocht (door middel van 
energiescans) welke maatregelen 
interessant zijn voor de woningen 
uit de lintbebouwing in Medem-
blik. Vanwege het grote aantal 
positieve reacties heeft de ge-
meente besloten om de kortings-
actie aan alle inwoners en alle 
woningtypen aan te bieden.

Informatieavond 
lintbebouwing
De resultaten van de woningscans 
voor woningen in de lintbebou-
wing zijn gepresenteerd op twee 
bijeenkomsten waar ruim 300 in-
woners op af kwamen. Op 6 de-
cember is er een extra informatie-
avond in het gemeentehuis in 
Wognum. Meld u aan door een 
e-mail te sturen aan miranda.
laan@medemblik.nl Ook kan gra-
tis informatie worden opgevraagd 
op www.duurzaambouwloket.nl

Medemblik helpt inwoners  
met korting op  

energiebesparende maatregelen
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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 

 

 

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Drukwerk voor o.a. jubilea, 
uitnodigingen, flyers, 

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

➜  Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel  
 keuken apparatuur als vrijstaand, 
 tevens vervangen wij uw apparatuur.
 (geen voorrijkosten tot 25km)

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag van 13.00-18.00 uur  

Woensdag gesloten
Zaterdag open van 9.00 uur-17.00uur

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    

www.electro-andijk.nl

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!

 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl, 

www.marcovanderlee.nl

Louisa Heddes blij met stap tot oprichting Heddes Makelaardij
Ondanks dat ze meer dan twin-
tig jaar met veel plezier bij de 
Overheid werkte, bleef de we-
reld van de makelaars haar al-
tijd trekken. Het knaagde dan 
ook altijd om daar ooit nog in 
te werken. In december vorig 
jaar was het nu of nooit voor 
Louisa Heddes en voegde ze de 
daad bij het woord. Onder de 
naam Heddes Makelaardij is 
ze inmiddels aardig aan de weg 
aan het timmeren.

“Toevallig ben ik op dit moment 
weer door m’n voorraad heen. 
Dus ik ben weer drastisch op 
zoek naar nieuwe panden”, zegt 
ze. “Maar het gaat langzaam en 
het is ook een kwestie van gun-
nen. Want het is natuurlijk niet 
zo dat je van vandaag op morgen 
in één keer 25 panden hebt om te 
verkopen.” Toen ze vorig jaar op 
1 december voor zichzelf begon, 
probeerde ze het daarom eerst 
bij RE/MAX. “Alleen dat was 
niet echt mijn formule. Dat zou 
ik een half jaar doen, maar ik had 
al vrij snel door dat het daar niet 
ging werken voor mij. Ik moest 
gewoon onder mijn eigen naam 
dacht ik toen al.”

Inmiddels is daar dus ‘Heddes 
Makelaardij’. Op dit moment 
combineert Louisa dat nog met 
haar werk als sportmasseur. 
“Maar het is de bedoeling dat de 
makelaardij gaat groeien en de 

sportmassage afneemt”, geeft ze 
aan. “Het zit nu op 50/50 denk 
ik, maar het neigt al naar 60/40 
in het voordeel van makelaar-
swerk. Dus er zit gelukkig wel 
een stijgende lijn in. Ik merk 
ook dat ik de afspraken voor de 
sportmassage echt op de vroege 
ochtenden of de late avonduren 
moet plannen.”

Dinercheque
Louisa hoopt vooral te kunnen 
groeien als makelaar door ver-
nieuwend te zijn. Bijvoorbeeld 
door het gebruik van Facebook. 
“Daar doe ik veel mee inderdaad. 
Ik heb bijvoorbeeld een actie 
waarmee je een dinercheque van 
75 euro kunt verdienen als je ie-
mand bij mij aandraagt die z’n 

huis in de verkoop wil zetten. 
Nou, dat is toch helemaal leuk. 
Voorwaarde voor het verdienen 
van die cheque is dan natuurlijk 
wel dat ik ook daadwerkelijk dat 
huis mág verkopen”, zegt ze met 
een knipoog.

Maar dat is uiteraard niet het eni-
ge waarmee Louisa zich hoopt te 

kunnen onderscheiden. “Ik ben 
van plan om een soort service 
aan families van bijvoorbeeld net 
overleden mensen aan te bieden, 
in het geval dat het huis leegge-
haald moet worden. Dit kan na-
tuurlijk best emotioneel zijn. Ook 
als mensen bijvoorbeeld naar een 
verzorgingshuis moeten of klei-
ner willen gaan wonen kan ik iets 
betekenen in deze. Dat zou ik 
dan kunnen doen met Cor Deen 
van ‘DEEN is de ander niet’, een 
verhuisbedrijf uit Andijk waar ik 
altijd mee samenwerk.”

Pensioen
En hoewel Louisa alweer sinds 
2008 in Medemblik woont, heeft 
ze ook lange tijd een huis gehad 
in Andijk. “Daar hebben we elf 
jaar gewoond inderdaad”, geeft 
ze aan. “M’n kinderen zijn daar 
opgegroeid, dus dan leer je van-
uit school automatisch heel veel 
mensen kennen. En dat was he-
lemaal leuk. Maar bijvoorbeeld 
ook via het verenigingsleven. 
Want Andijk heeft natuurlijk een 
machtig verenigingsleven.” Voor 
nu hoopt Louisa in ieder geval 
zo lang mogelijk het werk als ma-
kelaar te blijven doen. “Tot m’n 
pensioen zou mooi zijn ja ”, sluit 
ze lachend af. 
Kijk voor meer informatie over 
de (makelaars)activiteiten van 
Louisa op www.heddesmakelaar-
dij.nl of neem telefonisch contact 
met haar op via 06-18 45 11 42.  

Bij Louisa Heddes is de verkoop van uw pand in vertrouwde handen.      Foto: Koos Dol/De Andijker.
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In de maanden november en december 
25% openingskorting op alle behandelingen.

hairstyling

Voor een unieke 
haarbeleving!

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.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. De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

Neem vrijblijvend contact op met Ard Botman.
06-53710671• www.deruimtevooroplossingen.nl

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

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.

Het adres 
voor uw 

e-bike, fietsen 
en scooters!

www. 2wielerwacht.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

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Kinderfysiotherapie
• Ontspanningstherapie
• Bekkentherapie
• Diverse doelgroepen:  Diabetes, 
 COPD, valpreventie, claudicatio

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

www.fysio-wfo.nl 
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl
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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.fjdeboer.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 Dolfijn 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.flowerinabox.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

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

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

 
***VERS VAN HET LAND*** 

Heerlijke Aardappelen 
diverse soorten 

Jan&Tineke van der Jagt 
Middenweg 39 tel 593245 

Zaterdag 3 dec van 10 tot 15 uur  
Schuurverkoop Jose  

Cornelis Kuinweg 6 Andijk 

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 

Gezocht: hulp in de huishouding. 
Ongeveer twee uur per week. 

€12,50 per uur. Graag bellen na 
19.30u op 06-11406220.

www.maandvanhetgeschenk.nl

Het Geschenk

Kerstverhaal van Joke Verweerd

Bijzonder kerstdiner van Han Wilmink

Inclusief boekentips en kerstkaarten
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www.maandvanhetgeschenk.nl

Want een Kind is ons geboren,  

een Zoon is ons gegeven,  

en de heerschappij rust op zijn schouder 

en men noemt hem  

Wonderbare Raadsman, Sterke God,  

Eeuwige Vader, Vredevorst. 

(Jesaja 9:5)

bcbBOhetgeschenk1106.indd   1 10-10-16   16:37

DECEMBER IN DE 
CHRISTELIJKE BOEKHANDEL

Gratis boekje 
bij besteding 

van € 15,-

Deze actieproducten zijn verkrijgbaar bij
 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Goedkeuring ACM 
voor fusie Westfries-

gasthuis en Water-
landziekenhuis

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft groen licht ge-
geven voor de fusie tussen het Westfriesgasthuis in Hoorn en het 
Waterlandziekenhuis in Purmerend. 

De ACM heeft de fusieplannen getoetst op basis van de Mededin-
gingswet. Zij heeft geconcludeerd dat patiënten na de fusie genoeg 
keuzemogelijkheden overhouden voor ziekenhuiszorg in de regio. 
Ook voor zorgverzekeraars ziet ACM geen nadelen, zij kunnen vol-
doende onderhandelen over de prijs en kwaliteit van zorg voor hun 
verzekerden. Nu de goedkeuring van ACM binnen is, moeten de ra-
den van bestuur nog een definitief besluit over de fusie nemen. Naar 
verwachting is de juridische fusie in het voorjaar van 2017 een feit. 
Dan is niet direct alles anders: het nieuwe fusieziekenhuis krijgt gelei-
delijk vorm. De verschillende afdelingen van beide ziekenhuizen wer-
ken aan plannen hiervoor. 

Zorg dichtbij
Beide ziekenhuizen zien kansen om de kwaliteit van zorg te verbe-
teren door kennis en vakbekwaamheid te bundelen. Door samen-
werking blijft de ziekenhuiszorg in de regio behouden en dichtbij 
patienten. In Purmerend en Hoorn blijven locaties waar patiënten 
straks terecht kunnen. Ook in de poliklinieken in Enkhuizen, Vo-
lendam en Heerhugowaard kunnen patiënten naar het spreekuur 
van hun specialist.

Veranderingen 
Zowel in Hoorn als in Purmerend blijven een spoedeisende hulp, in-
tensive care en operatiekamers bestaan. Op de locatie Purmerend (nu 
Waterlandziekenhuis) ligt het accent op veelvoorkomende zorg en 
behandelingen. Op de locatie Hoorn (nu Westfriesgasthuis) ligt de 
nadruk op zorg bij ernstige en ingewikkelde aandoeningen en com-
plexe spoedeisende zorg. De patiënten van beide ziekenhuizen wor-
den tijdig geïnformeerd over de concrete veranderingen die dit met 
zich meebrengt. 

Zorgvuldige afweging
ACM hecht veel waarde aan de oordelen van patiëntenverenigingen 
en zorgverzekeraars en heeft de verschillende argumenten zorgvuldig 
afgewogen. De manier van beoordelen van fusies en samenwerkingen 
door ACM staat beschreven in de ‘Beoordeling fusies en samenwer-
kingen ziekenhuiszorg’.

Gezien langs de Dijkweg

Tot ziens  
in Dorpshuis Centrum

Het wordt weer tijd voor de ge-
zellige wintermaanden in 
Dorpshuis Centrum. Naast onze 
vertrouwde activiteiten zoals 
het Eetcafé en de Nieuwjaars-
borrel zullen we dit jaar ook ge-

opend zijn tijdens Oud en 
Nieuw met een knallend feest! 
In de week tussen kerst en Oud 
en Nieuw hebben we op donder-
dag 29 en vrijdag 30 december 
weer 2 klusdagen ingepland! 

Mocht u het leuk vinden om ons 
op deze dagen te komen helpen 
dan horen wij dat graag van u.

Tot ziens  
in Dorpshuis Centrum!
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Wist u dat...
... Boekshop Josia i.v.m. 
Sinterklaas donderdag 1 en 
vrijdag 2 december extra open 
is van 19.00-20.00 uur?

... Leerlingen van het Martinus 
College de ouderen weer gaan 
verrassen met wat leuks voor 
de kerst? 

... Marieke van Dijke dit jaar 
kiest voor haar zeer aardige 
buurvrouw Baukje Kuin?

... deze rubriek nog steeds 
gratis is?

... u hier ook uw gelukwensen 
voor uw vrienden en familie 
kwijt kunt?

... dat we morgen al weer aan 
de laatste maand van het jaar 
beginnen?

Kerstbomen
verkoop

Donderdag 8 december
13.30 - 17.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Locatie parkeerplaats Dorpshuis 
Centrum Andijk

Vrijdag 9 december
13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 16 december
13.30 - 17.00 uur

Zaterdag 10 december
10.00 - 16.30 uur

Zaterdag 17 december
10.00 - 16.30 uur

Maandag 12 december
13.30 - 17.00 uur

Maandag 19 december
13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 13 december
13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 20 december
13.30 - 17.00 uur

Woensdag 14 december
13.30 - 17.00 uur

Woensdag 21 december
13.30 - 17.00 uur

Donderdag 15 december
13.30 - 17.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Donderdag 22 december
13.30 - 17.00 uur



Kerkdiensten, zondag 4 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, 2e advent, 
 m.m.v. Couleur Locale uit Monnickendam

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Heilig Avondmaal   
 organist: Andrew Orme

Woensdag 7 december 
19.30 uur Vesper, Dhr. Gertjan Kooiman,organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend  inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Vrede door Jezus   
 Doopdienst, advent  

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Wo-Com.  A. Dekker.     Gemengd koor.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet v.d. Lugt

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

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

De hele maand december or-
ganiseert boekshop Josia te 
Andijk de Maand van het Ge-
schenk. Iedereen die tijdens 
deze maand bij boekshop Josia 
voor € 15,- aan boeken koopt, 
ontvangt gratis Het Geschenk. 
In dit boekje staan een kerst-
verhaal van Joke Verweerd, 
een kerstmenu vol symboliek 
van Han Wilmink, een aantal 
boekentips, een mooie bijbel-
tekst en kortingsbonnen die 
tot en met 31 januari 2017 in 
te leveren zijn. Bij het boekje 
zitten twee ansichtkaarten 
om vrienden en vreemden een 

kerstwens te sturen of ze uit te 
nodigen samen het Kerstfeest 
te vieren. Kijk voor meer infor-
matie op www.maandvanhetge-
schenk.nl.

Tijdens de Maand van het Ge-
schenk (december) vieren we Het 
grote Geschenk van het Kerst-
feest. De engelen en herders zon-
gen en vertelden ruim tweedui-
zend jaar geleden over het Kind 
dat geboren werd in de stal. Ze 
hielden deze gebeurtenis niet 
voor henzelf, maar deelden het 
Nieuws! Iedereen is welkom om 
dit grote feest mee te vieren!  

December is de Maand 
van het Geschenk bij 

boekshop Josia

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

De laatste editie van 2016 verschijnt 

op woensdag 21 december. Materiaal 

voor deze krant graag aanleveren voor 

woensdag 14 december, 14.00 uur!
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We hebben getracht er wat van 
te maken, maar dat lukte voor 
ons beide niet. We kunnen zeg-
gen dat de oogst zeer matig was 
maar daar zijn wij wel wat aan 
gewend. Als je ruim 31 jaar met 
elkander biljart hoeven ze ons 
niet uit te leggeen over het wel 
en wee over onze resultaten.
We gaan beide iedere woens-
dagmiddag naar café de Wel-
komst en dan zien we wel wat 
voor resultaten de partijen on-
derling opbrengen. Het goed 

en slecht blijft nu eenmaal be-
staan in diverse sporten en ui-
teraard ook biljarten. De gezel-
ligheid moet natuurlijk zege-
vieren of het goede of slechte 
resultaten zijn. 
De slotzin is deze keer: “Het 
ware geluk kost weinig als het 
duur is, is het niet van een goe-
de soort.”

Sportgroeten  
G.P. Grent
aflevering 1083

Biljartvereniging De Vlieringboys

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 4 december 10.00 uur: 2e 
zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pastor 
A. Dekker
Thema: “Draagt goede vruchten”.
Vanwege het Sinterklaasweekend is 
er 1 collecte n.l. de klompencollecte. 
Deze is bestemd voor bestrijding 
van alle onkosten. Van harte aanbe-
volen en dank daarvoor.
Welkom, ook bij het koffiedrinken!

Donderdag 8 december 19.30 uur:
Bezinningsviering in de dagkerk.

Zondag 11 december 10.00 uur:
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pastor 
J. Suidgeest.
Welkom in de vieringen.

*Helaas is er vorige week een ver-
keerde datum geplaatst i.v.m. 
de jaarlijkse Kerstviering van de 
Zonnebloem. Deze is op dinsdag 13 
december in “De Inzet” naast de kerk 
in Wervershoof. Aanvang 10.00 uur. 
Opgave bij Greet Tensen (zie boven). 
Vervoer kan geregeld worden. 
*Verwacht u deze week de Sint of 
een van zijn pieten, dan veel plezier 
en gezelligheid toegewenst!

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
Woensdag 30 november  
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.

DECEMBER
Vrijdag 2 december 
• Klaverjas, aanvang 19:30 uur, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 6 december 
• KVG, Kaartavond. Sarto, 19.45 uur
Donderdag 8 december 
• bezinningsviering, 19.30 uur, RK kerk
Zaterdag 10 december
• Open Dag, Out of the Box 020, v/m Huishoudschool, Midden-

weg 62, 13.00 uur
Zondag 11 december
• Koppelbiljarten, Sarto, Bangert 4
• Kees Plat (zanger tttcb) en Formatie De Stoel, de Klamp, 

15.00 uur,  entree € 5,00 + 1 consumptie
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 Buff et, Kerstverhaal , Dorpshuis, 18.00 uur       
Woensdag 14 december 
• KBO Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Donderdag 15 december 
• bezinningsviering, 19.30 uur, RK kerk
Vrijdag 16 december 
• Last Christmas concert Cantabilé, Cultura, 20.00 uur, €7,50
• TOP2000 Quiz, 20:00 uur, Dorpshuis Centrum
• KBO, Kerstmiddag, Sarto 13.30 uur.
Zondag 18 december   
• Midwinterconcert Excelsior, in Cultura. aanvang 15.00 uur, toe-

gang € 7,50 incl. koffi  e/thee
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
Zaterdag 31 december
• A Western New Year, 21 uur, Dorpshuis Centrum

JANUARI 2017
Zaterdag 7 januari 
• Nieuwjaarsborrel, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 28 januari 
• Hans Hannemann bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u

FEBRUARI 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 27 december
Gft:   overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt opge-
haald 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



Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Kerstwens  
in De Andijker

Voor de kerstuitgave van De Andij-
ker, die dit jaar uitkomt op woens-
dag 21 december aanstaande, kunt 
u als vanouds weer uw zakelijke en/
of particuliere Kerst- en Nieuw-
jaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 
80 mm hoog, de prijs is € 45,– ex-
clusief 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 
particuliere advertenties kunnen ook 
ingeleverd worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Sinds de aankomst van Sinter-
klaas in Nederland is de sfeer 
op school anders. De kinderen 
zijn vol verwachting. Dat zorgt 
voor gespannen gezichtjes en 
de aandacht die anders is. 

De ochtend nadat de kinderen hun 
schoen hadden gezet bleek dat de 
rommelpiet langs was geweest op De 
Bangert. Hoe komt het toch dat die 
elk jaar weer op onze school langs 
komt? Voordat de lessen konden be-
ginnen moest er eerst flink worden 
opgeruimd. Dat zorgde voor veront-
waardiging bij kinderen, maar ook 
voor lol. Juf Vera had nog wel een 
brief geschreven aan Piet waarin zij 
vroeg om vooral haar klas netjes te 
houden ... Het heeft niet geholpen.

De kinderen volgen de belevenissen 
van de Pieten en Sinterklaas via het 
Sinterklaasjournaal. Daar blijkt dat 
de Wellespiet moeite heeft met het 
bereiden van een taart voor Sinter-

klaas. Wij kregen bakspullen in 
onze schoen en de vraag: Willen 
jullie mij helpen? We mochten het 
recept van de Wellespiet uitprobe-
ren en daarna ons eigen taartje 
proeven. Dat wilden de kinderen 
wel! In de groepen 1-2, 3, 4-5 en 5-6 
is vorige week flink gebakken. We 
waren blij met de hulp van ouders 
en oma’s hierbij. Er werd met veel 
enthousiasme gewogen, geroerd, 
gemixt en gebakken. Gelukkig heb-
ben we op school een keuken 
waarin dat allemaal kan. Het rook 
heerlijk in school. De meeste bak-
sels waren goed gelukt en smaakten 
lekker. Dit hebben de kinderen aan 
de Wellespiet laten weten. We ho-
pen dat hij er wat aan heeft.

Deze week gaan de groepen hun 
eigen ‘pietvaardigheden’ oefenen 
tijdens de Pietengym.   Daarna 
zijn we klaar voor het bezoek van 
Sinterklaas aan onze school, op 5 
december.

Sint in de Bangert

Van Poldermuseum
naar Centrum voor Water

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Nadat de vele vrijwilligers van Saet en 
Cruyt de veelal kleinere voorwerpen ingepakt en verhuisd hadden, kwam de 
verhuiswagen voorrijden. Dekker’s Vervoersbedrijf uit Bovenkarspel heeft 
met haar professionele verhuizers de grote objecten overgebracht naar de 
tijdelijke opslag van Saet en Cruyt in Enkhuizen. Wat achterblijft is een 
voorlopig lege bovenverdieping.

De Stichting Oud Andijk bedankt Saet en Cruyt voor de jarenlange samen-
werking en wenst haar een vruchtbare nieuwe start toe. Om met Jacob Cats 
te spreken: “De bloem vergaet maar ’t is om ’t saet.” 

Tegelijkertijd was zondag 27 november dan ook voorlopig de laatste dag dat 
het Poldermuseum open was. De komende weken zullen in het teken staan 
van het definitief invullen van onze plannen en gaan we begin 2017 aan de 
uitvoering hiervan werken.

We houden u op de hoogte van alle werkzaamheden!

Fraaie zonsondergang
Afgelopen week dinsdagavond verliep de zonsondergang opvallend. De lucht begon te 
veranderen in een prachtige rode gloed. Je moest er snel bij zijn omdat de duisternis 
snel in viel. 
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