
Nadat vorig jaar Hans Bakker 
afscheid heeft genomen als 
coördinator van de kerstbomen 
verkoop heeft Thijs van Diepen 
dit van hem overgenomen. On-
danks dat Hans dit jaar er niet 
meer bij was, kregen we vaak 
nog wel wat reminders of alles 
al geregeld was. 

Wat ook mooi om te zien was dat 
de Fred de broer van Hans zich nog 
voor de 100% inzet voor de Kerst-
bomen verkoop van Sporting. Sa-
men met Thijs en Chris Schuite-
maker zijn ze met z’n drieën de 
kerstbomen in juli gaan labellen.

Omdat we dit jaar voor het eerst 
in de verkoop ondersteunt wor-
den door de groen ploeg van 
Sporting was Fred op het goede 
idee gekomen om de kerstbomen 
van kleuren te voorzien zodat dit 
voor de verkopers overzichtelijk 
zou zijn. Waarbij Fred nog wel 
even trots zei: Dat broer Hans 
daar nooit opgekomen is. 

Afgelopen vrijdag voegde Patrick 
Schouten zich bij de drie mannen 
van het labellen om de bomen te 
gaan zagen in Drenthe. Daar 
werden Fred en Hans hartelijk 

ontvangen door de leverancier 
met de woorden: Hee Frans! De 
mooie combinatie van Hans en 
Fred. Onder een lekker ‘voor-
jaarszonnetje’ zijn de bomen ge-
zaagd en klaar gezet voor de vol-
gende ploeg die zaterdagochtend 
de bomen komen ophalen. 

Nadat vorig jaar Bloemendaal 
transport de bomen voor ons had 
opgehaald, was het dit jaar Bults-
ma Transport die vroeg op pad 
ging naar Drenthe . Chauffeur 
Willem Spaander ging om zes uur 
de weg op samen met Fred. Om te 
helpen de bomen in vrachtwagen 
te laden gingen Elja van der Thiel, 
Bas Schoone, Siem Visser, Thijs en 
Piet Burger een half uur later heen.

Nadat de vrachtwagen geladen 

was is deze weer vertrokken naar 
Andijk waar de kerstbomen op-
geslagen zijn op een geheimeplek 
bij een ondernemer die groot 
hart heeft voor Sporting.

Afgelopen maandag zijn de hek-
ken en keet van de Toekomst 
groep neergezet door o.a. Fred en 
Jan Boeijer op het Dorpsplein. Jan 
was ook verantwoordelijk voor het 
regelen van de transporteur, op-
slag, keet en hekken. Nadat de 
eerste bomen waren neergezet 
werden deze al gelijk verkocht aan 
personen die echt niet konden 
wachten. Dankzij de vele vrijwilli-
gers is het weer mogelijk om de 
kerstbomen te verkopen, wij wen-
sen de groenploeg, Fred en Jan en 
de personen van de evenementen-
commissie veel succes met de ver-
koop. U bent vanaf nu natuurlijk 
ook van harte welkom om weer 
een mooie kerstboom te kopen op 
het plein van Dorpshuis Centrum.
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   0228-592253 

Uw woning verkopen?  

GRATIS advies 
 
                 
                          Volg ons op :  
 

Vrijwilligers Sporting Andijk  
brengen kerstbomen weer naar Andijk 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

Kerstbomenverkoop

Donderdag 8 december
13.30 - 17.00 uur
19.00 - 20.00 uur

Vrijdag 9 december
13.30 - 17.00 uur

Zaterdag 10 december
10.00 - 16.30 uur

Maandag 12 december
13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 13 december
13.30 - 17.00 uur

Woensdag 14 december
13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 16 december
13.30 - 17.00 uur

Zaterdag 17 december
10.00 - 16.30 uur

Maandag 19 december
13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 20 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

Locatie parkeerplaats Dorpshuis Centrum Andijk

Om rekening mee te houden!
Over 1 week is de uiterste 

inleverdatum voor de laatste 
Andijker van het jaar!

Chris Schuitemaker is er klaar voor!

Thijs van Diepen en Martin Schuitemaker controleren de bomen op hun kwaliteit.

Plan van aanpak.
Foto's aangeleverd.
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Ware liefde

We gaan de decembermaand 
in, een maand waarin we extra 
stil mogen staan bij Gods lief-
de voor de mensen. We den-
ken aan het kind in de kribbe, 
de Zoon van God en we den-
ken aan een liefdevolle God 
die zag wat er in deze wereld 
gebeurde, hoe alles misging, 
hoe mensen wegen bewandel-
den die hen brachten in duis-
ternis, wegen die hen geen 
winst opleverden in hun le-
vens maar juist een enorm 
verlies, want ze verloren niet 
alleen hun waardigheid, hun 
oprechtheid, hun eigen eer, 
nee ze verloren vooral en bo-
venal een plek bij Hém in de 
eeuwigheid.  Bedenk het ver-
driet van Hem als Vader die 
waakt over Zijn kinderen en 
die twee dingen kan doen, of 
Zijn handen aftrekken van de 
mensen of juist Zijn grote 
liefde betonen. Dat laatste 
deed God, Hij deed datgene 
wat misschien vreemd is in de 
ogen van velen, Hij liet zien 
hoeveel Hij over had voor de 
redding van de mensheid, Hij 
stuurde Zijn eigen Zoon. Het 
is heel bijzonder, want wan-
neer anderen fouten maken 
weten wij precies welke straf 
ze verdienen, maar God denkt 
niet zo en ook toen dacht Hij 
niet zo, Hij keek naar de toe-
komst, Hij keek naar het doel 
dat Hij voor ogen had en dat 
was de eeuwigheid voor alle 
mensen, leven in Zijn nabij-
heid en hoe kon Hij dat nog 
bewerken? Was de afstand 
tussen Hem en ons niet le-
vensgroot geworden, waren 
we niet veel te ver afgedwaald? 
Was de kloof die ontstaan was 
niet onoverbrugbaar? In onze 
ogen misschien wel, maar ge-
lukkig keek Hij niet door onze 
ogen, maar door de ogen van 
een liefdevolle Vader, vol ont-
ferming bewogen voor jou en 
voor mij, voor een ieder. Ook 
dit jaar mogen we weer den-
ken aan Zijn liefde voor ons 
en mogen we weer denken 
aan de komst van dat kind, zo 
kwestbaar, zo bijzonder, zo 
klein, en toch zo ontzettend 
GROOT, onze Koning der 
Koningen en Here der Heren 
die voor ons de dood overwon 
en een plaats bereidt in het 
Koninkrijk van Zijn Vader, 
een plaats om te komen en te 
wonen. En weten jullie wat zo 
bijzonder aan dit verhaal is? 
We hoeven eigenlijk maar zo 
weinig te doen, we hoeven al-
leen maar JA te zeggen tegen 
Hem en Hem een plekje te 
geven in ons hart, Hem een 
woning aan te bieden in ons 
leven en dan biedt Hij ons een 
woning aan bij Hem in de eeu-
wigheid. (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 Rita Feld 
Persoonlijke Uitvaartzorg

Bij overlijden, dag en nacht bereikbaar
06 - 203 338 84 www.uitvaart.ritafeld.nl

Afscheid zoals ú het wenst 
Aandacht, warmte en 
betrokkenheid zijn de manier 
waarop ik samen met mijn team 
de uitvaart van u of uw dierbare 
verzorg. Ongeacht of en waar u 
verzekerd of lid bent.

Rita Feld is ook eigenaar 
van Uitvaartcentrum 
Johannes Poststraat, Hoorn

Voor alle lieve 
blijken van medeleven 
na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa,

 

Cees de Kroon
 
willen wij u hartelijk bedanken.
 

Wijnie de Kroon-Prins
Kinderen en kleinkinderen
 

Andijk, december 2016
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Andijker boom  
voor Wervershoof

Op de hoek Klamptweid/ Buttervin hebben medewerkers van de ge-
meente een sparreboom op de hoek Klamptweid /Buttervin omge-
zaagd. De boom krijgt als kerstboom een tweede bestemming op het 
Raadhuisplein in Wervershoof.

Foto: Koos Dol De Andijker.

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!

Dat is over 1 week!

Vesper in De Kapel
Beste mensen, de kerst nadert, wat voor velen van ons mooie ca-
deaus, heerlijk eten en natuurlijk vooral gezelligheid met zich mee-
brengt. Allemaal prachtig, maar weet u dat bezinning een nog die-
pere beleving aan dit feest kan toevoegen? Niet alleen tijdens, maar 
ook buiten de traditionele kerkdiensten. Bezinning laadt je op, 
zonder dat je er dikker van wordt. Daarom bieden we u op woens-
dag 7 december zo’n moment van bezinning aan in de vorm van 
een Vesper. 

U bent welkom om 19.30 uur in De Kapel, Middenweg 48 in Andijk.

Muzikale Kerstgroet
Vrijdagavond 23 december 
geeft Sursum Corda, o.l.v. Niels 
Marchal, haar kerstconcert! 
Een gezellig concert met een 
speciaal kerstverhaal, samen 
kerstliederen zingen en uiter-
aard mooie muziek door Sur-
sum! Met deze muzikale kerst-
groet willen we u alvast in de 
kerstsferen brengen voor de 
dagen erna en uiteraard ook 
een heel mooi nieuwjaar wen-
sen! Dus kom vrijdag 23 de-

cember naar Dorpshuis Cen-
trum. De deuren gaan om 19.30 
uur open, waar we u welkom 
heten met een lekker drankje. 
Het concert start om 20.00 uur. 
Na het concert bent u ook van 
harte uitgenodigd om samen 
met ons iets te drinken en na te 
praten! De entree voor het con-
cert is €8,00 voor volwassenen 
en €5,00 voor kinderen (dit is 
inclusief twee consumpties). 
We hopen u allen te zien!

Idenburg bakt
Het Sinterklaasthema op de Idenburgschool was dit jaar ‘Heel Iden-
burg bakt’. De bakpieten zijn afgelopen nacht druk in de weer geweest 
in de keuken van de Idenburgschool. In alle drukte zijn ze vergeten de 
oven uit te zetten en hierdoor sloegen de vlammen nog net niet uit de 
school. Gelukkig was daar vanochtend de brandweer van Andijk met 
Sinterklaas en de zwarte pieten, die nog net op tijd de zwarte gebla-
kerde pepernoten wisten te blussen. Het feest kon gelukkig doorgaan 
op de Idenburgschool.



BESPARING VAN BELASTING 
OVER UW BOX 3-VERMOGEN
Vanaf volgend jaar gaan de regels over het box 3-vermogen (spa-
ren en beleggen) veranderen: de Belastingdienst gaat de grotere 
vermogens zwaarder belasten. Al eerder is er door ons kantoor 
aandacht besteed aan de zogenaamde Spaar BV: u richt een BV op, 
opent een bankrekening op naam van die BV en de banktegoeden 
worden op de rekening van de BV gestort. De aandelen in de BV 
behoren tot box 2 en de belastingheffing is daar lager dan in box 3. 
Het nadeel van een BV is, dat er een publicatieplicht is (de jaarstuk-
ken van de BV moeten bij de Kamer van Koophandel gepubliceerd 
worden en de buitenwereld kan dan dus zien hoe uw vermogen er 
uit ziet). Verder is een nadeel, dat als u geld uit de BV opneemt, u of 
rente aan de BV moet betalen over het opgenomen bedrag (welke 
rente niet aftrekbaar is), of dat u het aandelenkapitaal gaat verlagen 
(afstempelen) waar notariskosten mee gemoeid zijn. Een alternatief 
is het zogenaamde Fonds voor Gemene Rekening (FGR). Een FGR is 
wettelijk gezien niet gedefinieerd. Het is eigenlijk een overeenkomst 
gericht op het aantrekken van gelden of andere bezittingen van 
de deelnemers  ter gezamenlijke belegging, waarbij de deelnemers 
naar rato van hun inleg in de opbrengst van die belegging delen. 
Voldoende is dat er twee deelnemers zijn. Om buiten de box 3-hef-
fing te blijven, is het van belang, dat er geen blokkering zit op de ver-
handelbare bewijzen. De FGR is dan onderworpen aan de vennoot-
schapsbelasting en u mijdt de hogere inkomstenbelasting. Er is geen 
publicatieplicht bij de KvK en de gelden, die ingebracht zijn, kunnen 
zonder heffing van inkomsten-
belasting worden opgenomen. 
Naast dat FGR wordt vaak een 
stichting opgericht, omdat de 
bank eist, dat er een beheerder 
is en bewaarder van het FGR is. 

Meer informatie? 
Neem contact op met 

Mantel&Overtoom 
Notarissen.

Basisloon
Het is een oude gedachte 

uit de jaren 60 en 70 van de 
vorige eeuw: Geef mensen 
zonder inkomen het recht, 
onvoorwaardelijk, op een 

basisloon. De gedachte was, 
dat mensen die daarvoor 

kiezen, een productievere en 
positievere bijdrage aan de 

samenleving leveren dan dat 
ze voortdurend achtervolgd 
worden met bureaucratische 
en sollicitatie verplichtingen 
op banen, die er niet of nau-
welijks zijn. Bovendien kost 
dat maatschappelijke con-

trolesysteem van uitkeringen 
en  verplichtingen jaarlijks 
miljarden Euro’s. Mensen, 
die niet genoeg hebben aan 

zo’n laag inkomen en andere 
ambities hebben gaan wel op 
zoek naar een baan of creë-

ren betaald werk en mensen, 
die daar niet voor kiezen 
hebben vrijheid met wei-

nig geld en ervaren dat als 
geluk. De laatste tijd wordt 

dit idee weer uit de kast 
gehaald. Het NHD besteed-
de er onlangs een artikel aan 
en verschillende gemeenten 
experimenteren ermee. En 
terecht. Ongekende techni-
sche en digitale ontwikke-

lingen zullen allerlei  huidig 
werk in de toekomst over-
bodig maken. Tot nu toe is 
er nog veel productiewerk 

o.a. in de land en tuinbouw, 
maar hoe lang nog ? Ook 

daar zie je dat machines en 
computers het werk  over-

nemen. Uit experimenten tot 
nu toe is gebleken dat men-
sen met een basisinkomen 

helemaal niet de hele dag op 
de bank voor de TV hangen 

met een bak chips, zoals 
wordt gevreesd. Over het 

algemeen pakt men vrijwil-
ligerswerk in de zorg, man-
telzorg, natuurbescherming 
of het verenigingsleven op, 
of men begint een groente-
tuin, gaat schrijven, schil-
deren of onderzoekswerk 
doen. Ideeën te over. Op 

deze wijze wordt positiever 
aan de samenleving bijge-
dragen dan onder dwang. 

GroenLinks landelijk heeft 
het basisinkomen in haar 

verkiezingsprogramma staan 
en ook wij op gemeentelijk 
niveau voelen sympathie 

voor deze gedachte. Het zou 
de moeite waard zijn het in 
Medemblik bespreekbaar te 
maken. Mooi om op te pak-

ken in 2017.
Ria Manshanden, fractie-

voorzitter GroenLinks
Medemblik. GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl

Ria Manshanden

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij

 • 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

’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 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
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“Weer-zin”
theatervoorstelling door jongeren voor jongeren vol rap, muziek en humor!
Een dip, depressie en eenzaamheid. Termen die de laatste tijd vaak 
langskomen op tv, radio, in bladen en op het internet. Het gaat vaak 
over ouderen of mensen die ziek zijn of mensen die alleen zijn.  Maar 
eenzaamheid, somberheid,  liever op de bank blijven hangen of slapen 
komen voor bij alle leeftijden. Ook bij jongeren!! Uit onderzoek blijkt 
dat ongeveer 20% van de jongeren in Nederland last heeft van depres-
sieve gevoelens. Dat zijn er zo'n 80.000 jongeren. 

Gelukkig is er de laatste tijd steeds meer aandacht voor ook deze doel-
groep. Omdat er nog steeds een  taboe op dit onderwerp rust, hebben 
het jongerenwerk Medemblik (Stichting MEE en de Wering) , Stich-
ting HWK en SG De Dijk – Atlas College de handen ineen geslagen en 
Theatergroep TRAXX uitgenodigd. Deze zal op 2 data op diverse 
plekken voorstellingen geven. “Het interactieve stuk, met veel muziek 
en humor, gaat over Daan en Joost (twee broers) en over hun vrien-
den. Daan is vijftien jaar en oogt als een leuke en muzikale jongen. Op 
een dag gaat het nieuws rond dat hij is weggelopen. Zijn ouders, 
school en vrienden zijn stomverbaasd, want wat voor reden zou Daan 
nou kunnen hebben om weg te lopen? Zijn broer Joost gaat op zoek. 
Via flashbacks wordt duidelijk dat Daan zich al vrij lang rot voelt en 
dat niet meer wil. Daan schaamt zich voor zijn depressieve gevoelens 
en heeft deze altijd weten te maskeren……” Op donderdag 15 decem-
ber zullen er op school twee voorstellingen voor leerlingen worden 
gegeven en op dezelfde dag is er ‘s avonds een voorstelling voor ou-
ders/verzorgers van leerlingen van SG De Dijk.

Woensdag 14 december is er een open voorstelling gepland in de Ka-
pel, Middenweg 48 in Andijk daar is iedereen welkom. Jongeren die 
geïnteresseerd zijn, ouders/opvoeders die wat meer willen weten en 
andere belangstellenden zijn welkom vanaf 19.15 uur voor koffie en 
thee. De voorstelling begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. 
Toegang is gratis!!

Team All Round Navigators
Nokian 

Navigate 
North 2017

7000 kilometer in zeven dagen tijd voor het  
goede doel. Hans en Hanneke gaan rijden voor 

Stichting Vrienden van de Tulp. U kunt ons 
sponsoren; alles gaat naar het goede doel.  

Voor bedrijven krijgt u vanaf € 200,- een sticker  
op de auto. Voor particulieren een tulpensticker  

met wens of naam vanaf € 25,-.
NL26 RABO 0313 879 559

t .n .v . Garage All Round o.v.v. All Round Navigators



Een kijkje in de natuur met Marco van der Lee
Het aantal gemaakte foto’s 
van paddenstoelen, vlinders, 
planten, weidevogels en andere 
soorten vogels loopt inmiddels 
in de duizenden. Zijn computer 
staat er dan ook vol mee. Hoog 
tijd nu om al dit moois ook aan 
andere mensen te laten zien, 
vond Marco van der Lee. Vanaf 
nu kunt u hem boeken voor een 
presentatie over deze onder-
werpen of zelfs een excursie 
naar een natuurgebied.

“Wat dat betreft ligt Andijk cen-
traal”, zegt Marco. “In deze omge-
ving kun je namelijk hele mooie 
excursies uitzetten. Er is de laat-
ste decennia heel wat natuur in 
onze omgeving gecreëerd, zoals 
de Weelen, het Vooroever, de 
Grote Vliet en de Koopmanspol-
der.” Marco is door iedereen te 
benaderen voor een excursie 
naar dit soort gebieden. “Zo van, 
we zouden graag een uurtje daar 
of daar naartoe willen”, geeft hij 
aan. “En dan overleggen we ge-
woon de beste tijd om dat te 
doen. Dat is dus ideaal voor ie-
dereen. Het is gewoon in hun tijd 
en op hun locatie die zij willen. 
En dan neem ik uiteraard ook 
spullen als een telescoop en een 
verrekijker mee voor de mensen.”

Nesten opsporen
Al van jongs af aan is de geboren 
Avenhorner bezig met de natuur. 

“Vroeger werd al gezegd dat ik 
altijd naar buiten moest. En in-
middels ben ik al meer dan twin-
tig jaar professioneel met de na-
tuur bezig. Dat is begonnen met 
het begeleiden van boeren rond 
weidevogels. Die leggen hun nes-
ten op het land van de boeren, 
waarbij ik vrijwilligers hielp om 

deze nesten op te sporen.” Toen 
is ook het fotograferen in de na-
tuur begonnen. “Inmiddels heb 
ik een schat aan fotomateriaal én 
ervaring in de natuur. Daar wil ik 
gewoon wat mee. De natuur is 
m’n hobby, maar ook mijn leven.” 
Een excursie met Marco kan ei-
genlijk in heel Noord-Holland 

gehouden worden. “Al is West-
Friesland altijd mijn werkgebied 
geweest. Maar de laatste jaren 
kom ik ook heel veel in de dui-
nen, waar ik inmiddels aardig 
wat foto’s heb gemaakt. Want 
duinen zijn een geweldig natuur-
verschijnsel.” En soms ontstaan 
natuurgebieden ook toevallig. 

“Zoals het naviduct in Enkhui-
zen. Dat is momenteel een fan-
tastische plek voor planten en 
paddenstoelen. Vooral omdat de 
gronden daar van elders aange-
voerd zijn. Er groeien daar nu 
duinplanten en paddenstoelen 
die in de duinen thuishoren. 
Heel merkwaardig. Dat is dus 
ook heel mooi om te laten zien 
aan de mensen tijdens een pre-
sentatie.” Want naast excursies 
wil Marco ook presentaties ge-
ven. “Bijvoorbeeld op iemands 
feest, of tijdens familiebijeen-
komsten. Noem maar op, dat 
kan van alles zijn. Ik wil gewoon 
het grote publiek de natuur laten 
zien.” Ook hiervoor geldt dat er 
een op maat gemaakte afspraak 
geregeld kan worden. “Op de tijd 
en locatie die de mensen het 
beste schikt kan ik langskomen.” 

Ter vermaak
Hij hoopt in ieder geval op veel 
interactie tijdens de presentaties. 
“Gráág zelfs. Mensen kunnen en 
mogen mij van alles vragen. Ik 
houd ook niet van stille presenta-
ties. Het is wel een beetje om te 
leren, maar het is natuurlijk ook 
ter vermaak. Het moet wel leuk 
blijven. Dus een discussie ga ik 
niet uit de weg”, zegt Marco tot 
besluit. Kijk voor meer informa-
tie over de excursies en presenta-
ties van Marco op zijn website, 
www.marcovanderlee.nl.

Marco van der Lee: Er is in de laatste decennia heel wat natuur in deze omgeving gecreëerd. Foto: Koos Dol/De Andijker.

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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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
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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.deenisdeanderniet.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

Gezocht in Andijk
Woonruimte - liefst gemeubileerd

voor echtpaar met 4 kinderen
23-12-2016 tot 23-02-2017

tel. 06-80 10 11 09
 

De kantoren van De Andijker  
en Dijkprint zijn gesloten vanaf 

vrijdag 24 december t/m zondag 
1 januari. Wij wensen u fijne dagen.

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Kerry Kok Hovenier

ontwerp
aanleg
onderhoud van uw tuin
beschoeiing - bestrating - vijver en vlonder
levering alle soorten beplanting

Telefoon: 0228 - 59 19 09 Mobiel: 06 - 549 17 129

Op zaterdag 10 december 2016 
is er vanaf 19.30 uur een ‘Andijk 
zingt naar de Kerst’ in de Gere-
formeerde kerk te Andijk. 

Een groot advents- of kerstcon-
cert met medewerking van het 
befaamde Interkerkelijk Man-
nenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. 
Jan Hibma. Daarnaast is er sa-

menzang van bekende traditio-
nele kerstliederen en vormt het 
zo een mooi geheel. Niemand 
minder dan Dirk Out (orgel) en 
Hugo van der Meij (vleugel) ko-
men de begeleiding van de koor- 
en samenzang verzorgen en 
verzorgen ook instrumentale 
solo’s. Het wordt een fantastisch 
kerstconcert!  

Het concert begint om 19.30 uur, 
de entree is € 12,50 - kinderen € 
5,–. De kerk is open vanaf 19.00 
uur. Kaarten zijn voorafgaande aan 
het concert in de kerk verkrijgbaar. 
Bij reserveren bedraagt de toegang 
€ 10,–. Kaarten kunnen besteld 
worden door een email te sturen 
naar muziek35@gmail.com Verde-
re info: www.zingenenzo.com

Interkerkelijk Mannenkoor Edoza. Foto aangeleverd

Andijk zingt naar de Kerst  
met Edoza op 10 december

Hoog bezoek bij  
jeugd Sporting Andijk 

Zaterdagmorgen 3 december werden de kabouters en jongste pupillen 
verrast met een bezoek van wel drie Pieten. Tijdens hun bezoek lieten de 
Pieten zich van hun beste kant zien en hebben zij naast het uitdelen van 
heerlijke pepernoten ook een sterk staaltje voetbal laten zien. Ze kenden 
helaas de regels niet zo goed, waardoor 2 pieten een rode kaart kregen.

Schoen zetten 
Vorige week mochten de jongste leden van Sporting hun schoen zet-
ten. Er lag deze morgen dus ook een cadeautje in al de schoenen van 
de spelers. Pieten, we vonden het erg leuk dat jullie zijn geweest en 
hopelijk tot volgend jaar!

Ontsnapt
Onze lieve poes, half langharig grijs met witte pootjes is zaterdag-
avond ontsnapt uit ons huis aan de Kadijkweg. Diedie is een huiskat 
die nooit buiten komt, wij zijn dus erg ongerust. Wie heeft onze 
poes die luistert naar de naam Diedie gezien? Wij zijn erg verdrietig 
en willen haar graag terug. Graag contact met Carolina  Schriever 
op 06-28 63 61 49.
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Wist u dat...
... in kleding die is ingeleverd 

bij Dorcas een sleutelbos is 

aangetroffen met o.a. een  

Ford autosleutel?

... dat deze sleutelbos weer 

opgehaald kan worden bij 

Dorcas, Bedrijvenweg 3?

... Pé regelmatig  

op de loop gaat?

... Karin zich begint te vervelen?

... 

 
VRIJDAG 16 DECEMBER 

AANVANG 20:00 UUR 
 GEEF JE TEAM NU OP! 
 

MEER INFO: 
INFO@DORPSHUISCENTRUM.NL  
WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 



Kerkdiensten, zondag 11 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, 3e advent

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk

Woensdag 7 december 
19.30 uur Vesper, Pastor Gert Scholten, organist: Andrew Orme

Zondag 11 december
10.00 uur Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle, organist: Wim Broer
 m.v.v Anneke Hoekman

Iedere woensdagochtend  inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jaap Noorlander, Avondmaal, advent

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Euch.  J. Suidgeest.  De Vriendenkring.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg, de aloude Woorden 4

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

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

Van Poldermuseum
naar Centrum voor Water

Het komen tot een nieuwe inrichting van ons museum is niet 
iets wat we met ons bestuur alleen op ons kunnen nemen. 
De bouwcommissie heeft advies gevraagd aan Grobenzo, 
een bureau wat gespecialiseerd is in conceptontwikkelingen 
voor musea. Na verschillende bezoeken is een uitgebreid 
rapport opgesteld. De kansen, mogelijkheden en haalbaar-
heid zullen uitgebreid besproken worden. 

Welke richting willen we op, hoe is het de afgelopen ja-
ren gegaan, wat zijn de aandachtspunten voor de toekomst. 
Ook met de financiën moeten we uitkomen, heel belangrijk. 
Met een goed doordacht plan, gedegen achtergrondinfor-
matie over wat haalbaar is, en met het weten waar we de 
benodigde financiën vandaan kunnen halen hopen we in de 
toekomst een waardevol museum voor onze regio op te zet-
ten. De eisen die een bezoeker aan een museum stelt zijn 
veranderd, dit speelt zeker mee. 
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Deze biljartmiddag verliep voor 
C.J. Verhoogt zeer goed, hij wist 
veel partijen naar zijn hand te 
zetten met het gevolg dat hij 
in matchpunten vrij veel wist te 
halen. Het is van harte gegund, 
want hij heeft daarvoor zijn 
uiterste best gedaan. Dat is in 
elk geval weer voor hem een 
aangename biljartmiddag 
want 12 punten behalen is gen 
kleinigheid, proficiat Cees met 
dit behaalde resultaat.
Voor G.P. Grent liep het voor 
geen meter, dit kwam omdat 
ik nogal wat van die grote 

afstandsstoten kreeg en dan is 
het moeilijk om ze bijeen te 
spelen, het zij zo, het hoort nu 
eenmaal bij de edele biljart-
sport en ook de zogenaamde 
tegenwind bleef maar aanwak-
keren en dan kom je niet ver, 
over en sluiten.
De slotzin is deze keer: “Paniek 
is onze grootste vijand in het 
maken van de juiste keuze.”
Adios Biljartos!

Sportgroeten  
van G.P. Grent
Aflevering 1084

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

Donderdag 8 december 19.30 uur:
Bezinningsviering in de dagkerk.
Zondag 11 december 10.00 uur: 
3e zondag van de Advent.
Eucharistieviering met  
De Vriendenkring;  
voorganger: pastor J. Suidgeest.
Thema: “De Heer is nabij”.
De collecte is voor onze kerk. Van 
harte aanbevolen en dank daarvoor.
Dinsdag 13 december 10.00 uur:
Kerstviering van de Zonnebloem in 
“De Inzet” in Wervershoof.
Welkom in de vieringen.
* Woensdag 14 december is er in 
De Kapel een theatervoorstelling 
“Weer-zin” voor jongeren, opvoe-
ders en belangstellenden. Belicht 
wordt o.a. depressiviteit en een-
zaamheid. Aanvang 19.30 uur.
* Weet u iemand, die wel een steun-
tje in de rug kan gebruiken, meldt 
dit dan voor 15 december bij J. Kuin 
591408 of bij L. Dekker 592677. 
Namens de P.C.I., dank daarvoor.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Hessel Waardenburg
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2016 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

DECEMBER
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
• Prijsklaverjassen, aanvang 13.30uur, met de mogelijkheid om 

aansluitend te eten, Dorpshuis Sarto
• Countymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
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
Zondag 8 januari 
• Sarto - Nieuwjaarsborrel met Live muziek van The Blue Devils
Zondag 22 januari 
• Countymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Donderdag 26 januari 
• Sarto, 15.30 uur. 60’s, 70’s, 80’s Rock met de Band, Greenhouse 

(voorcafe) Vrij Entree
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 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



Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

EEN LEUK
EXTRAATJE 
NAAST MIJN 

AOW

Krantenbezorgers gezocht 
in Andijk

● Gratis krant & bonusregeling
● Verdiensten € 180,- per maand
● Vanaf 15 jaar maar ook geschikt voor AOW-ers
● Bezorging maandag t/m vrijdag voor 07:00 

en op zaterdag voor 07:30
● Uurtje werk per dag

Meld je aan op

Turnend VVW  
zet haar beste beentje voor
Het stormde, het regende. 
Het weer was bar en boos. 
Wij zaten lekker warm in de 
Olympiahal van De Dars, 
want de meisjes selectie 
turnden daar op 19 en 20 
nov.  hun eerste competitie 
wedstrijd van dit seizoen. 
De meisjes van de categorie 
Instap en Pup. 1 beten zater-
dag het spits af. Sanne en 
Kim waren erg gespannen 
omdat dit hun allereerste officiële wed-
strijd was. Wat deden zij het goed, Kim 
werd 4de en kreeg een mooie medaille 
omgehangen. Sanne werd 6de en stond 
daardoor net niet op het erepodium.

In bijna alle categorieën waar onze turn-
sters in uit kwamen stond wel 1 of meer-

dere oranje leeuwinnen van VVW op het 
erepodium. Zij straalden, maar ook de  
trainsters straalden en waren erg trots. 
Trots waren wij ook op de vlekkeloze orga-
nisatie, de commissie had veel en zeer goed 
werk verricht. Dank aan de commissie en 
alle vrijwilligers die dit mede mogelijk heb-
ben gemaakt. Op naar een volgende keer!!
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Langs de weg

Bij een groentenkraampje met beste spullen zat een klein vriendelijk bewakertje, die zich 
van zijn beste kant liet zien, goed op te letten of de klanten dat ook zouden doen.

Wij wensen u een heel mooi 2017 toe!

www.omring.nl
Tel.: 088 206 89 10

Het team van Omring Wijkverpleging Andijk-

Wervershoof staat in 2017 weer voor u klaar om 

al haar cliënten goede en warme zorg te bieden.

MARTIJN
BOON

Werkplaats:

Gedeputeerde Laanweg 55b, 1619 PB Andijk

06 111 04 193

info@martijnboon.com

www.martijnboon.com

Machinebouw, reparatiewerk, aanpassingen, 

trommelbouw, buigwerk, botenwerk, motoreninbouw, 

snijpakketten in elkaar lassen, stallingtrailers.

Boottransport langzaam verkeer.

Martijn Boon Lasservice
Las- en constructiewerk 

in staal, aluminium en rvs


