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Vorige week heeft de fractie van 
CDA NH samen met verschil-
lende CDA-afdelingen in West-
Friesland, aandacht gevraagd 
voor de situatie rond de West-
frisiaweg. Een aantal foto’s wer-
den gemaakt op verschillende 
locaties langs de weg en via so-
cial media dagelijks verspreid. 

“Net als de gemeentes in West-
friesland, baalt ook de provin-
cie enorm van de ontstane situ-
atie”,  aldus Heleen Keur, frac-
tievoorzitter van CDA NH. 
“Onze CDA-woordvoerder in-
frastructuur, Hermen de Graaf, 
heeft op alle mogelijke manie-
ren aandacht gevraagd voor de 
situatie en onze zorg uit ge-

sproken in Haarlem. We willen 
met deze actie niet alleen op-
nieuw de aandacht vestigen op 
deze bouwput van Westfries-
land, maar we willen ook  
Heijmans oproepen om toch 
vooral snel het werk te hervat-
ten. Daarom hebben we maan-
dag 12 december nog symbo-
lisch een speelgoed bulldozer 
aangeboden aan Heijmans.”
Afgelopen zaterdag kwam een 

groep CDA’ers samen voor een 
foto, op een locatie langs de West-
frisiaweg. CDA’ers uit vrijwel alle 
gemeenten langs de Westfrisia-
weg (dus ook uit Koggenland en 
Heerhugowaard) waren vertegen-
woordigd. 

“Het CDA wil hiermee haar be-
trokkenheid aangeven met dit 
onderwerp en de druk opvoeren. 
Zowel vanuit de gemeenteraden 
als vanuit de provincie, volgen we 
dit onderwerp op de voet en dat 
zullen we ook na deze week blij-
ven doen! ”

Werk aan de weg

Het CDA volgt de ontwikkelingen op de voet. Foto: KD/De Andijker.

Kerstgedachte van Marieke van Dijke

Baukje Kuin en Marieke van Dijke. Foto aangeleverd

Ook dit jaar ga ik weer op pad 
om een oudere blij te maken met 
mijn bak kunsten (met hulp van 
mijn vader), een prachtige bos 
Lelies en een kaarsje! Dit jaar 
heb ik gekozen voor buurvrouw 
BAUKJE KUIN en zij was zeer 

verrast. Tijdens de kerstdagen is 
het een leuk om eens wat extra's 
te doen voor anderen! 
Ik wens iedereen hele fijne kerst-
dagen toe en een gelukkig en ge-
zond 2017! 

Marieke van Dijke

De meeste kleuters doen niets 
liever dan hollen, springen, 
klimmen en klauteren. Kleu-
tergym stimuleert kinderen van 
4-6 jaar om op een veilige, leuke 
manier ervaringen op te doen 
en plezier te ervaren in het be-
wegen. Elke les is anders. Kin-
deren zullen worden uitgeno-
digd tot bijvoorbeeld het rollen 
van een schuin valk, klauteren 
in een wandrek, klimmen over 
banken, springen over blokjes, 
koppeltje duiken en het vangen 
en stuiteren met een bal. De 
trainster zorgt ervoor dat iede-
re kleuter op zijn eigen manier 
en in zijn eigen tempo bezig kan 
zijn. 
Nieuwsgierig geworden? Kom 
dan met uw kleuter op vrijdag-
middag om 14.30 uur langs in 
de Dars om kennis te maken 
met dit lesuur.  Of kom naar de 
Krimper op woensdag om 13.15 
of 14.15. De eerste 2 lessen zijn 
ter kennismaking en daarom 
ook vrijblijvend.

Gezocht: kleuters 
die hun energie 

kwijt willen
Kolfvereniging Onder Ons orga-
niseert a.s. zaterdag 17 december 
weer het traditionele koppelkol-
ven. Zo tegen het einde van het 
jaar is het een mooie gelegenheid 
om u kennis te laten maken met 
de kolfsport. U kunt met z’n 
tweeën als koppel inschrijven, 
maar ook individueel. In dit laat-
ste geval koppelen wij u aan een 
andere individuele deelnemer.
We laten u zien hoe het kolven 
werkt en u gaat uiteraard zelf aan 
de slag.
Welke spelvorm we kiezen, ziet u 
deze middag. Er wordt wel in een 
soort competitie gespeeld om 

mooie prijzen, maar in een heel 
ontspannen sfeer.
Het plezier staat voorop; wij wil-
len u een gezellige middag aan-
bieden, waarbij u kunt ervaren of 
het kolven een sport is, die u 
prettig vindt.
We beginnen om 13.00 uur; deel-
name staat open voor iedereen, 
die een leuke middag wil beleven. 
We spelen uiteraard op onze 
thuisbaan in dorpshuis Cultura. 
We zien u graag komende zater-
dag om 13.00 uur.

Kolven een sport van vroeger 
voor de mensen van nu !!!!!

Koppelkolven 2016

Mona Keijzer, CDA tweede ka-
merlid, komt op uitnodiging van 
CDA gemeenteraadslid Els van 
den Bosch op bezoek bij twee 
zorgboerderijen in Andijk. Sa-
men met de lokale CDA-fractie 
zullen zij een bezoek brengen aan 
De Tulp en aan Wings of Change. 
Els van den Bosch: “ik heb be-

wondering voor de bevlogen-
heid en zorgzaamheid waarmee 
de mensen van zowel Wings of 
Change als De Tulp invulling ge-
ven aan dagbesteding voor hulp-
behoevende inwoners en ik wil 
Mona graag laten zien wat deze 
organisaties doen en hoe belang-
rijk ze zijn voor onze regio. 

Mona Keijzer bezoekt 
Andijk op 16 december
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Begin of einde?

Nu er zoveel mis lijkt te gaan 
in het leven en in de wereld 
rondom roepen steeds meer 
mensen dat we aan het begin 
staan van het einde. Dat er 
een tijd gaat komen waarin er 
veel mis kan en zal gaan, maar 
waarin wij klaar moeten staan 
voor het moment dat Jezus 
terugkomt op de wolken. Het 
begin van het einde, het begin 
van de tijd die zal leiden naar 
het moment dat de bazuinen 
gaan schallen. En aan de ene 
kant weet niemand wat de dag 
en het uur zal zijn, en mis-
schien staan we dus inderdaad 
aan het begin van het einde, 
maar aan de andere kant kan 
het ook heel goed zijn dat we 
al in het midden van het einde 
staan of aan het eind van het 
einde. Er komt in elk geval een 
moment dat we het einde be-
reiken van ons leven hier op 
aarde en zijn wij er dan klaar 
voor? Zijn wij gereed om Je-
zus te ontmoeten van aange-
zicht tot aangezicht? Kunnen 
wij loslaten wat wij hier heb-
ben? Het begin van het einde 
betekent ook dat er dingen 
zullen veranderen en dat we-
ten we. Ik ben dan geneigd om 
te denken, waarom zou je dit 
nog doen, waarom zou je nog 
dingen ondernemen, het heeft 
geen zin meer, het einde is 
nabij. Maar ook dat is niet 
goed, want zou je nu stoppen 
met alles waar je mee bezig 
bent en gaan zitten wachten 
op het einde dan ga je voorbij 
aan de waardevolle schat die 
je in handen hebt en dat is 
Gods woord, want dat is het 
enige dat standhoudt. Wat 
een rijkdom en genade om dat 
woord te bezitten en er de 
troost en kracht uit te putten! 
Niets zal eeuwigheidswaarde 
hebben op deze aarde, niets 
kun je meenemen naar de he-
mel of je graf in, alles zul je 
eens af moeten leggen en los 
moeten laten om de eeuwig-
heid binnen te kunnen treden. 
De vraag of we nu staan aan 
het begin van het einde en 
waar we exact staan kan ik 
niet beantwoorden, er is maar 
Eén die daarop het antwoord 
weet, toch moeten we elke 
dag, elk moment ons ervan 
bewust zijn hoe belangrijk het 
is om te getuigen van Gods 
nabijheid, Zijn liefde en 
kracht. Naarmate de ellende 
toe zal nemen in deze wereld 
zullen meer en meer mensen 
zoekende zijn, zullen meer en 
meer mensen vervallen in 
angst, zullen steeds meer 
mensen roepen om hulp en 
waar zijn wij? Zijn wij in staat 
om deze mensen bij te staan 
en met hen de woorden van 
God te delen? Zijn wij gereed 
als Jezus komt om alles los te 
laten en Hem tegemoet te 
gaan?  (Alie Holman)
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Dank U wel voor de persoon die u was 
altijd positief, veel gevend en warm. 

Al was de mensheid zoals u 
dan was de wereld niet zo arm. 

Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde die zij ons schonk en 
de zorg waarmee zij ons omringde, geven wij u kennis van het 
overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en omi                  

Martje Trijntje Schenk-Bakker 
 Weduwe van Fok Schenk

 Koudum Andijk 
 27-03-1927 07-12-2016

  Wietze en Anneke 
        Ron en Deborah, Amy 
        Vera 
  Jolanda en Nico 
  Peter en Dagmar 
        Cindy 
   Aaf en Hans 
         Wendy, in liefdevolle herinnering 
  Martine en Henk 
        Mariska 
        Ilse 

Dank aan het thuiszorgteam van de Omring en het team van  
MEE & de Wering voor alle goede zorg en liefdevolle aandacht. 

Sorghvlietlaan 15, 1619 XA Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 
13 december jl. op de Oosterbegraafplaats in Andijk.

Tot ons verdriet is er een einde gekomen aan het leven 
van onze lieve markante broer, zwager en oom

Dirk Mattheus Kwantes

Andijk 5 december 1945                            Andijk 10 december 2016

   Familie Kwantes, neven en nichten.

Wij zijn verdrietig om het verlies van onze dierbare vriend

Dirk Kwantes

    Peter en Truus
    Jan Arie † en Jelly
    Jaap en Fran
    George en Coby

De Heer is mijn herder 
Psalm 23

Wij zijn heel verdrietig omdat mijn grote liefde en onze lieve papa 
en opa, Dirk Kwantes, gestorven is.

Dirk Mattheus Kwantes
Dirk hield van het leven. 

 Andijk, Andijk, 
 5 december 1945 10 december 2016 

Zijn liefde en zorgzaamheid voor ons, zijn vrije geest  
en aandacht zullen wij intens missen. 

Andijk: Janny Kwantes - Bootsman 
Hoorn: San Kwantes 
 Iza 
Heerhugowaard:  Inge Kwantes 
Hoorn:  Maaike Kwantes en Mark van Rijn 
 Tim en Floor

Dijkweg 56, 1619 HC Andijk

Dirk is thuis. 
Hier is woensdag 14 december van 19:00 tot 20:00 uur 
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren. 
Vrijdag 16 december 13:00 uur gedenken wij Dirk in de 
Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk. 
Daarna gaan we naar de Oosterbegraafplaats aan De Weet. 

‘Er is een groot kolver heengegaan.’

Bedroefd maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard 
is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man, 

onze vader, schoonvader, opa, mijn broer en zwager 

Jaap de Wilde

Amsterdam                                                             Andijk
27 juli 1930                                          9 december 2016

Annie

Rob en Jenske

Anja en Astrid
Demi

Sylvia en Wolter
Sven
Jitske

Kasper    

Bob en Mien de Wilde

Molenweg 13
1619 ET  Andijk

Jaap is thuis.
U bent welkom om afscheid van hem te nemen op woensdag 14 december 
van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donderdag 15 december 
om 16.00 uur in de aula van Crematorium Hollands Hof, Berkhou-
terweg 26 te Hoorn.
Na a� oop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer.

Wij vinden het � jn als u een witte bloem 
voor Jaap meeneemt.

Tot ons verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van onze 
kleurrijke vriend

Dirk Kwantes

Wij zullen zijn enthousiasme en gewaardeerde inbreng 
in onze club zeker gaan missen.

    Gerrit
    Henk
    Jaap
    Arnold
    Peter
    George
    Rim
    Rolf
  
Andijk, 10 december 2016
 

'Bon voyage'

Wij zijn verdrietig om het verlies van onze dierbare buurman

Dirk Kwantes

     Paul en Igor

Wij zijn erg verdrietig. 
Onze fijne en zorgzame zwager

Dirk Kwantes
is gestorven.

Wij gaan hem missen!

Soest: Jan J. Bootsman †  
 Ada Bootsman-Endendijk 
Eindhoven: Clemy Bootsman †  
 Thijs Schneider 
Santpoort: Karel K. Bootsman 
 Marianne Bakker 
Andijk: Lidy Bootsman 
Maastricht: Marise Bootsman 
 Andries de Grip 
 Neven en nichten

10 december 2016



VASTLEGGEN ERFDEEL,  
KAN LATER BELASTINGBESPARING OPLEVEREN!

Als trouwe lezer van onze columns weet u inmiddels, dat er bij overlijden 
door de erfgenamen erfbelasting betaald moet worden over het geërfde 
vermogen, tenzij de erfenis binnen de wettelijke vrijstelling valt (voor kin-
deren: 2016 € 20.148,00). Op het moment dat er na het overlijden van de 
eerste ouder geen verklaring van erfrecht nodig is, wordt vaak vergeten om 
naar de notaris te gaan. Als er ook nog eens geen erfbelasting-aangifte ge-
daan hoeft te worden, zal voor de toekomst nergens uit blijken wat het erf-
deel van een kind is bij de eerst overleden ouder. Bij de vaststelling van het 
saldo van de nalatenschap van de laatst overleden ouder, mag het erfdeel van 
de kinderen van de eerst overleden ouder in mindering worden gebracht. 
Het erfdeel is immers een schuld aan de kinderen en dat deel was vrijgesteld 
van erfbelasting of er is al betaald aan de fiscus. Tevens is vaak een rente door 
de langstlevende ouder verschuldigd over het erfdeel van de kinderen. Die 
rente heeft de langstlevende ouder niet daadwerkelijk jaarlijks hoeven uit te 
keren aan de kinderen, maar deze is administratief bijgeschreven. Die rente 
(veelal maar liefst 6%), mag ook nog in mindering worden gebracht op het 
saldo van de nalatenschap van de laatst overleden ouder. De bepaling over 
de rente is dus een belangrijk punt om uw huidige testament eens op na te 
slaan. Vaak wordt in zo’n vaststelling erfdelen ook afgesproken dat de kin-
deren het erfdeel eerder mogen ontvangen dan bij overlijden van de laatste 
ouder in geval deze een eigen bijdrage voor zorgkosten moet betalen. Het is 
dus aan te bevelen om het erfdeel van de kinderen te laten vaststellen door 
de notaris. Niemand wil toch meer erfbelasting betalen dan noodzakelijk is?! 

Mantel&Overtoom Notarissen 
Andijk 0228-592224  •  Benningbroek  0229-591264

Volksgericht
Erg bekend zijn de 

Medemblikker collegeleden 
en burgemeester niet in 
Andijk, maar bij wie het 

NHD leest heeft wethouder 
Joset Fit, wel aan 

bekendheid gewonnen de 
afgelopen week.  Onvrede 
bij de raad leidde tot veel 

commotie. Het ging vooral 
om al pakweg 5 jaar geleden 
ingezet bezuinigingsbeleid, 
en voor eenieder ook best 
wel vervelende dilemma’s, 
waar lang niet alle knopen 
werden doorgehakt. Die 
erfenis kreeg dan de, op 

zich onervaren wethouder, 
die die zaken overnam van 

wethouders van andere 
partijen, die daar toen 

niet blij mee waren, dus 
onderhuids zat daar al 

wat kinnesinne, wat extra 
kritisch maakte.  Natuurlijk 
zijn er altijd wel zaken die 
beter of anders kunnen, 
en je kunt nuanceren en 

relativeren, en in een goed 
gesprek stellen dat zaken 

anders en beter kunnen en 
moeten, maar zo gaat dat 

veelal niet, en waarom zou 
je ook als je als politicus 
bloed ruikt want (zowel 

landelijk als lokaal) komen 
dan doorgaans alle ratten 
uit hun holen, en zo ging 
het er 12 december in het 
Scheringa kasteel dus ook 
heet aan toe. De motie van 
afkeuring was het domein 
van de oppositie partijen 
(min één/ BAMM) die in 
verschillende toonaarden 

flink van leer trokken,  dus 
die televisie uitzending 

ook wat verlevendigden.  
Hoewel bijna kerst waren 

daarbij ook partijen die een 
speciale betekenis aan kerst 

hechten, op dat moment 
duidelijk de kerstgedachte 
en kerstboodschap even 
vergeten, en eisten, om 

maar met Bijbeltermen te 
spreken (uiteraard alleen 
spreekwoordelijk)  “het 

hoofd van de wethouder op 
een schaal” (marcus 6 14-29)  
maar het volksgericht, kreeg 
geen meerderheid. Ook niet 
echt een verhaal voor onder 

de kerstboom.

Piet Groot

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
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’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 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

Sursum's Muzikale Kerstgroet
Nog anderhalve week en dan is het alweer kerst! Sursum Corda wil u 
graag fijne feestdagen wensen door middel van haar Muzikale Kerst-
groet! Ons eigen kerstconcert, voor het eerst sinds jaren. Vrijdagavond 
23 december spelen wij o.l.v. Niels Marchal de mooiste kerstmuziek 
voor u. Daarnaast hebben we een een speciaal kerstverhaal voor u en 
willen we samen mooie kerstliederen zingen. Dus kom volgende week 
vrijdag naar Dorpshuis Centrum voor een avond in gezellige kerstsfe-
ren. 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 concert is €8,00 voor volwassenen en €5,00 
voor kinderen (dit is incl. twee consumpties). We hopen u allen te zien!

Muzikale 
Kerstgroet

Sfeervol kerstconcert
met kerstverhaal, samenzang en mooie muziek

19.30 uur warm ontvangst met lekkers
20.00 uur aanvang concert

entree: €8,00 | kinderen €5,00 (incl. 2 consumpties)
locatie: Dorpshuis Centrum Andijk

wwwww.sursumcorda-andijk.nl
facebook.com/sursumcordaandijk

23 december 2016

o.l.v. Niels Marchal
Sursum Corda

Midwinterconcert Excelsior
Excelsior is bezig met de voorbe-
reidingen voor het Midwinter-
concert van a.s. zondag. De laat-
ste nootjes worden op de juiste 
plaats gezet.
De middag wordt extra opge-
luisterd met een optreden van 
het Highland Saxophone Quar-
tet, waarvan onze dirigent Nick 
Hoogland ook deel uitmaakt. Sa-
men met Astrid Boekel, Patricia 
Swart, Ruud Splinter. Alle muzi-
kanten studerend of zijn afgestu-

deerd aan het conservatorium. 
Ook de leerlingen dragen hun 
steentje bij aan het concert.

Zondagmiddag 18 december in 
Cultura. Aanvang 15.00 uur en 
de toegang is € 7,50. Dit is inclu-
sief een kopje koffie of thee bij 
binnenkomst. Kaarten zijn nu al 
verkrijgbaar via de website: www.
excelsior-andijk.nl  onder het tab-
blad kaartverkoop.  En natuurlijk 
’s middags aan de zaal.

Woensdag 14 december zijn 
Dirk en Diny Uitterdijk 50 jaar getrouwd.

Lieve papa en mama, van harte gefeliciteerd 
en we wensen jullie samen nog vele gezonde en mooie jaren toe!

Heino en Nelleke, Thirza, Jonathan & Job
Maghana en Marcel & Ravi

Mirjam en Bas

Hierbij willen we iedereen bedanken voor het geweldige feest, 
de ereboog, kaarten en bloemen ter ere van ons 
25-jarig huwelijksfeest afgelopen zaterdag.

   Het was fantastisch.

   Johan, Marga, Tim en Wessel Gorter

Lieve Dirk

Bedankt voor die mooie tijd die we samen hebben gedeeld. Jouw 
integriteit en inspiratie zal altijd een voorbeeld voor ons blijven.

Je maatjes van GroenLinks Andijk.
Ria, Sanja, Joke, Bertha, Jan.



Bij het binnenlopen van zijn 
werkplaats aan de Gedeputeerde 
Laanweg valt gelijk op waar hij 
mee bezig is. In het midden van 
de ruimte werkt Martijn Boon 
namelijk aan een radiaalboorma-
chine. Een enorm apparaat, waar-
mee ondanks zijn grootte uiterst 
nauwkeurig geboord kan wor-
den. “En omdat ik het momen-
teel weer wat rustiger heb, hoop 
ik met het opknappen van deze 
machine weer wat meer werk te 
kunnen krijgen”, zegt hij tijdens 
een demonstratiesessie van de 
boormachine.

Voor Martijn is het werken met 
zijn handen al zijn hele leven iets 
wat hij het liefste doet. “Terwijl ik 
vroeger best goed was op school. 
Ik kon goed leren en deed ook 
vier jaar VWO. Maar ik was des-
ondanks een stuk gelukkiger als 
ik na schooltijd bij mijn vader aan 
de slag kon.” Martijn groeide na-
melijk op als zoon van een tuin-
der. “Het is natuurlijk ook maar 
weinig kinderen gegeven om bij 
hun vader te kunnen werken. 
Daar heb ik het dus erg mee ge-
troffen.”

Tuindersbedrijf
Die liefde voor het uitvoeren 
van praktisch werk bracht hem 
via de havo op de Middelbare 
Tuinbouwschool. Daar kwam hij 
voor het eerst in aanraking met 

lastechniek. “En dat fascineerde 
mij eigenlijk meteen”, gaat Mar-
tijn verder. “Ik ben toen gelijk 
zelf spullen gaan kopen om mij 
er gaandeweg meer en meer in 
te bekwamen. Na mijn schooltijd 

ben ik vervolgens bij een tuin-
dersbedrijf gaan werken, waar ik 
ook de technische klussen en de 
lasklussen deed.”
Het leidde in 1989 tot de oprich-
ting van zijn eigen bedrijfje, ge-

naamd Boon Lasservice. “Omdat 
ook andere bedrijven interesse 
kregen in mijn las- en knutsel-
werk”, zegt Martijn. “Sindsdien 
heb ik gewerkt voor bijvoor-
beeld installatiebedrijven, bo-

tenbouwers en machinefabrie-
ken. Inmiddels heb ik als lasser 
en metaalbewerker dan ook veel 
ervaring opgedaan. Ik doe alle 
soorten las- en constructiewerk 
in staal, aluminium en rvs.” 

Wereldwijd
Maar als specialisatie heeft Mar-
tijn het persen van ringen. “Deze 
worden vooral gebruikt bij het 
bouwen van trommels. Al ben ik 
ook in staat om complete trom-
mels te bouwen. Hiervan heb ik 
er de afgelopen jaren al honder-
den gebouwd, die op dit moment 
wereldwijd in gebruik zijn.”
Martijn huurt momenteel een 
werkplaats bij AEE Marine B.V. 
aan de Gedeputeerde Laanweg. 
“Daar zit ik nu sinds 2014. Ik was 
hier destijds gewoon een keer 
langs gegaan voor het aanbieden 
van mijn diensten. Een week later 
belde ze ineens op dat de vorige 
eigenaar van de werkplaats weg-
ging en dat ik het wel kon over-
nemen. Dat was dus perfect.” 
Toch hoopt hij ooit nog op zoek 
te kunnen gaan naar een grotere 
werkplaats. “Voor nu is het pri-
ma hoor, maar als ik het straks 
hopelijk weer wat drukker krijg, 
zou het zomaar kunnen dat ik 
gedwongen wordt om te verhui-
zen”, zegt hij tot besluit. Kijk voor 
meer informatie over Martijn en 
over zijn diensten op www.mar-
tijnboon.com.

Liever op de werkvloer dan in de schoolbanken

Martijn Boon voor een mobiele industriele boormachine.   Foto: Koos Dol/De Andijker.
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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 

 

 

Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

➜  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 10.00-18.00 uur  

Woensdagochtend gesloten, 
woensdagmiddag van 13.30-18.00 uur geopend.

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

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.



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.

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

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

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.
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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

 
De kantoren van De Andijker  

en Dijkprint zijn gesloten vanaf  
vrijdag 23 december t/m zondag 

1 januari. Wij wensen u fijne dagen. 

Knijn Inkt Speciaalzaak
Gespecialiseerd in Huismerk

inktcartridges,toners,
printers en pasfoto’s!

Klant bij ons = gratis printerser-
vice.  

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

 • 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
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Wist u dat...
... onze grijze poes met witte 

pootjes weer terecht is, zij is

zeer blij om weer thuis (op de 

Kadijkweg) in de warmte te 

zijn. Hartelijk bedankt voor 

diegene die opgelet hebben en 

gebeld hebben.

... Sporting club van 50 veel 

jeugd activiteiten sponsort?

... u ook lid kunt worden? 

... er dit jaar weer prachtige 

kerststukjes op de Dijkweg 396 

te koop zijn!

... er op zaterdag 17 december 

ook kerststukken te koop zijn in 

zaal de Sluis van Sarto?

..er zondagavond a.s. in de 

Bovenzaal de 2e studie over de 

eindtijd is? En dat deze studie 

om 19.00 uur begint op Mid-

denweg 48?

... de dames van de cesar gym 

echte Zwarte Pieten training 

hebben gehad en dat ze al-

lemaal met een echt diploma 

naar huis gingen?

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Welkom op dit kerstfeest, georganiseerd door de Vrije Baptisten Gemeente Enkhuizen!

1e Kerstdag 10.30-12.00 uur - RSG Enkhuizen, Boendersveld 3

ACT OF XMASXMAS QUIZ KERSTKNUTSEL
XMAS SONGS

Kerst
BELEEF JE SAMENBELEEF JE SAMEN

Hans Kemper aan de Dijkweg 
193 is eigenaar van goede twee-
de hands fietsen. Bent u op zoek 
naar een goede tweedehands 
merk fiets, dan bent u bij Hans 

aan het juiste adres. Tevens ook 
reparatie met goede ouderwetse 
service, alles word zorgvuldig 
professioneel uitgevoerd.
Dijkweg 193, 1619 JA Andijk

Used Motorparts Event Horizon

Hans Kemper levert tweedehands fietsen. Foto: KD/De Andijker

Cantabilé neemt op vrijdag 16 
december alvast een aanloop 
naar de kerst met het concert 
“Last Christmas”. Voor de laat-
ste keer onder de bruisende lei-
ding van Alex Hylkema.
Om uw avondje uit compleet te 
maken sluiten we het concert 
af met een spetterende after 
party met Marscha & friends. 
(Booming piano’s) Entree, € 
7,50, voorverkoop Andijk; Pri-
mera. We nodigen u van harte 
uit in CulturaAfterparty met Marscha & friends Foto: aangeleverd

Vrijdag 16 december: 
kerstconcert Cantabilé

Het kerstfeest is bij uitstek een 
feest dat overal ter wereld samen
Gevierd wordt. Gezinnen en fa-
milies die gedurende het jaar 
elkaar soms nauwelijks zien, 
plannen tijdens de kerstdagen 
vaak een moment om elkaar te 
ontmoeten. De Vrije Baptisten 
gemeente Enkhuizen organiseert 
daarom dit jaar op 1e kerstdag 
een gezinsdienst die voor jong 
en oud aantrekkelijk is, ook als je 
(bijna) nooit in de kerk komt.

Op deze ochtend wordt u langs 
vier onderdelen geleid, die alle-
maal direct of zijdelings met kerst 
te maken hebben. De kerstquiz 
test op een speelse manier de 
kennis van de groep waar u in zit, 
waarbij ook de jongere kinderen 
een taak krijgen. In het knutsel-
kwartier kunt in kleine groepjes 

samen een kerststuk maken, die 
u uiteraard na afloop mee naar 
huis mag nemen. Samen met uw 
groep kunt u bekende kerstsongs
zingen, onder begeleiding van 
een kinderband. En tot slot kunt 
u zich laten verrassen door een 
interactief theaterverhaal, ge-
schikt voor jong en oud en gega-
randeerd boeiend!

De ochtend begint om 10.30 uur, 
maar u kunt al inlopen vanaf 10 
uur, de koffie met wat lekkers 
staat klaar. Ook na afloop van het
programma, rond 12 uur, is er 
koffie, en uiteraard limo voor de 
kids. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
met Cees Hanemaayer, voorgan-
ger van de Vrije Baptisten Ge-
meente Enkhuizen,
telefoon 06-36143392.

Kerst beleef je samen!

De afgelopen week 
hebben Anita en Hen-
ny van Jij&Ik diverse 
workshops kerststuk-
ken maken gegeven. 
Zij maken ook zelf een 
aantal kerststukken die 
te koop zijn op zater-
dag 17 december van 
10.00 tot 16.00 uur in 
“De Sluis” Sarto. Prij-
zen vanaf 15 euro. Geen 
PIN. Graag tot ziens!! 
Anita en HennyEen kerststuk zoals dat tijdens de workshop gemaakt kon wor-

den. Foto: Jij&Ik Workshops en Bloemdecoratie

Jij&Ik Workshops en Bloemdecoratie



Kerkdiensten, zondag 18 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur  ds. A. Mulder te Alkmaar, 4e advent

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 Ds.Nicoline Letteboer uit Julianadorp
 Organist: Andrew Orme

Er is geen  inloop tot 9 januari

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer 

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Boeteviering. groep Andijk. Gemengd koor.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong

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

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

Geachte dames en heren kolvers,

Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi

KOPPELKOLVEN   
Zaterdagmiddag 17 december 2016

Aanvang                             : 13.00 uur
Deelname : iedereen is welkom 

  
Inleg : € 3,50  per persoon
Kolfbaan :              : Cultura         tel. 591376
Voor vragen : Cor Bakker tel. 0228591500

Natuurlijk spelen we weer om mooie prijzen, in een ontspannen en 
sportieve sfeer !

Komt allen op tijd, zodat we een competatieve indeling kunnen maken!

Bestuur: kolfclub ONDER ONS.
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We hebben beide weer ge-
probeerd er een gezellige bil-
jartmiddag van te maken. We 
kennen elkaar van haver tot 
gort om het zomaar eens uit 
te drukken. We hebben geen 
zuur gezicht als het niet erg wil, 
want wij weten beide wat onze 
capaciteiten zijn en de ups en 
downs nemen we voor lief als 
de gezelligheid maar zegeviert 
met de slogan “goede tijden en 
slechte tijden”, dan hou je voor 
eigen ook de juiste waarde op 

biljartgebied , we moeten er 
geen brood voor kopen.
We speelden niet eens zo slecht 
op deze befaamde woensdag-
middag met het eindresultaat 
9-7 in het voordeel van G.P. 
Grent en dat was het dan.
De slotzin deze keer is: “Je kunt 
beter over je eigen gedachten 
struikelen dan over je tong.”

Sportgroeten 
G.P. Grent
aflevering 1085

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

Woensdag 14 december 19.30 uur: 
in De Kapel een theatervoorstelling 
“Weer-zin” voor jongeren, opvoeders 
en belangstellenden. Belicht wordt 
o.a. depressiviteit en eenzaamheid.
Donderdag 15 december 19.30 u: 
Bezinningsviering in de dagkerk.
Vrijdag 16 december 9.00 uur:
Adventsviering voor kinderen van de 
Bangertschool. Ouders ook welkom.
Zondag 18 december 10.00 uur: 4e 
zondag van de Advent. Viering van 
Inkeer en Omkeer met Gemengd 
koor; voorgangers van groep Andijk. 
De collecte is voor de extra kosten, 
die gemaakt worden voor Kerstmis. 
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
16.30 uur, kerk van Wervershoof: 
Interkerkelijke Kerstzangdienst 
m.m.v. koor: “Una in Via” uit Andijk. 
De overweging wordt verzorgd door 
pastor Gert Scholten van de 
Protestantse Gemeente. 
Dinsdag 20 december 16.00 uur in 
Sorghvliet:
Kerstviering; voorganger: pastor 
Nellie Pronk. Welkom in de vieringen.

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

Zaterdag op afspraak

DECEMBER
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. ko�  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 15 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerlander Kapel, Cultura, 13:30 uur, gratis
Dinsdag 17 januari 
• KVG, Sarto, 19.30 uur. Jaarvergadering m.m.v Dhr Gorter, zen-

dingswerk
Zondag 22 januari 
• Countymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 24 januari 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Zaterdag 28 januari 
• Hans Hannemann bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00 uur
Zondag 29 januari 
• Sarto, 15.30 uur. 60’s, 70’s, 80’s Rock met de Band, Greenhouse 

(voorcafe) Vrij Entree
Dinsdag 31 januari 
• Kontaktdag KVG, 9.30 uur vertrek � ets Sarto naar fruitkwekerij  ‘t 

Keetje Kadijkweg

FEBRUARI
Dinsdag 14 februari 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Zaterdag 25 februari
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u
Dinsdag 28 februari 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Eendagsbestuur

MAART
Dinsdag 14 maart
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Dinsdag 28 maart 
• KVG, Sarto, 20 00 uur kom uit de kast m.m.v Carola de Vries

APRIL
Dinsdag 11 april 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Dinsdag 25 april 
• KVG, Sarto, 20 00 uur Comédienne Nicole Kovacs

MEI
Dinsdag 16 mei 
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht 

JUNI
Dinsdag 13 juni 
• KVG, uitje � etstocht  nadere informatie volgt in kontakt

SEPTEMBER
Dinsdag 26 september 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Dhr C de Boer (HHNK) Hoe houden we 

droge voeten

OKTOBER
Dinsdag 10 oktober 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Dinsdag 17 oktober  
• KVG, Sarto, 20.00 uur Doe-avond

NOVEMBER
Dinsdag 7 november 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Dinsdag 21 november 
• KVG, Sarto, 20.00 uur zangtheater mama’s

DECEMBER
Dinsdag 12 december
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Dinsdag 19 december 
• KVG, Sarto, 18.00 uur kerstavond

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

Oud papier  Zaterdag 17 en 31 december.
Plastic:   Dinsdag  10 januari 2017
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

De jaarlijkse Interkerkelijke 
Kerstzangdienst, georganiseerd 
door de plaatselijke Raad van Ker-
ken, is dit jaar 2016 op zondag 18 
december, ’s middags om 16.30 
uur (half vijf). Deze Kerstzang-
dienst is in de St.Werenfriduskerk 
te Wervershoof, Dorpsstraat 73.
Het koor ‘Una in Via’ uit Andijk 
zal o.l.v. Wim Broer de kerstzang 
verzorgen en de samenzang on-
dersteunen. De samenzang is er 
met orgelbegeleiding door Arie 
Heemsbergen.
We luisteren naar het kerst-
evangelie. Een kerstoverweging 

wordt verzorgd door pastor Gert 
Scholten, van de Protestante Ge-
meente Andijk-Wervershoof. Na 
afloop wordt er een deurcollecte 
gehouden voor stichting Leergeld 
Westfriesland.. 
Als christenen van verschillende 
kerken en als mensen van goede 
wil zijn we van harte welkom in 
een gezamenlijk getuigenis in ge-
bed, zang en onderlinge verbon-
denheid.
Welkom in dit samenzijn!

Raad van Kerken: Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof, Zwaagdijk.

Interkerkelijke kerstzangdienst

Rectificatie
In de Andijker van 23 november stond in het artikel over Michel 
Haak per abuis dat Riek Vriend haar administratiekantoor in het 
voormalig Rabobank kantoor heeft. 
Dat moet natuurlijk AKA zijn. Zij hebben het voormalige pand 
van de Rabobank gekocht. Riek Vriend heeft haar kantoor aan de 
andere kant van het complex.   Redactie De Andijker.

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gourmet extra de luxe 
 

Ossenhaas 
Varkenshaas 
Kalfsbiefstuk 
Kogelbiefstuk gemarineerd 
Varkenshaas gemarineerd 
Kip op stok 
Kipsaté 

Gourmet de luxe 
 

Kogelbiefstuk 
Biefstuk gemarineerd 
Varkensoester gemarineerd 
Kipfilet 
Kipfilet gemarineerd 
Hamburger 
Shoarma 

Gourmet Standaard 
 

Biefstuk 
Varkensschnitzel 
Kipfilet 
Hamburger 
Slavink 
Corden blue 
Shoarma 

 

 Ossenhaas in spek 
in een kruidenboter-marinade 

 Braadslee varkenshaas 
 Braadslee carpaccio 
 Braadslee kip 
 Braadslee Argentina 
 Italiaanse oester 
 John's Steak 
 Varkenshaas 

met gestoofde peertjes 

 Varkenshaas 
appel 

Carpaccio 
dun gesneden ossenhaas met 
dressing 
 
 
 

Vitello Tonato 
heerlijk gebraden kalfsrosbief 
met tonijn-mayonaise 

  

 Varkens filetrollade 
 Runderrollade 
 Kiprollade 
 Varkens schouderrollade 
 Carpacciorollade 
 Kalfsrollade 
 Kalkoenrollade 
 Kerstrollade 
 Appeltaartrollade 

  
Naam              : _________________ ______________ 
 
Telefoon         : ________________________________ 

  
Afhaaldatum : ________________________________ 

 

U kunt uw bestelling doorbellen of 
schriftelijk bij ons in de brievenbus:   Industrieweg 3 

Dan staat uw bestelling klaar op zaterdag 24 december 
en kunt u deze afhalen tussen 15.00 en 16.00 uur (Industrieweg 3) 

 

  Als u vragen heeft..... bel ons gerust ! 
 

John Stavenuiter 
Poelstraat 25   •   Purmerend   •   telefoon: 0299-472110   /   06-25494569 

www.uwslagerstavenuiter.nl             @slagerijstavenuiter 

 

 Soort 
Aantal 
pers. 

Gewicht 

ROLLADE    

LAMSVLEES    

KALFSVLEES    

RUNDVLEES    

VARKENSVLEES    

PAARDENVLEES    

VOORGERECHT    

GOURMET    

    

    

 

Smulsteen De Luxe 
* ossenhaas met spek 
* varkenshaas met spek 
* kippenhaasjes met spek 

Smulsteen France 
* varkenshaas 
* haricot verts 
* broccoli 
* aardappelwedges 

Smulsteen Tapas/Borrel 
* spareribs * mini balletjes 
* kipsaté  * grillworst 

Smulsteen Beenham 
* beenham 
* haricot verts 
* maïs 
* aardappelwedges 

Smulsteen Mixed Grill 
* biefstuk 
* varkenshaas 
* kipfilet 

 

 Vlees-salade 
 Scharrelei salade 
 Kerrie-salade 
 Zalm-salade 

 

PRIJZEN         100 gram 
 

Gourmet Extra de luxe  2,79 
Gourmet de luxe   2,09 
Gourmet standaar d  1,89 
 

Braadslee Varkenshaas  1,89 
Braadslee Carpaccio  1,99 
 

Ossenhaas   4,99 
Mooi stukje rosbief  1,49 
 

Opgemaakte salade schotels v.a. 4,75 pp 
     

.          100 gram 
 

Filet rollade   1,19 
Kip rollade   1,09 
 

Varkenshaas   1,39 
Varkenshaas met stoofpeer 1,89 
Varkenshaas met appel  1,89 
 

Roze kalfsoester   2,69 
Roze kalfsschnitzel  2,69 

 Lamsrack 
 Lamsbout 
 Lamsrollade 

 

 Kalfsoester 
 Kalfsschnitzel 
 Kalfsentrecote 
 Kalfsbiefstuk 
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