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Kerst met onze columnisten

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Mr. A.W.M. ANDIJK
Overtoom
Mr. R.M.
Mantel-Kooistra
Do.
22-12

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

Volgende
week geen
Andijker!
De eerstvolgende
Andijker komt uit
op woensdag
4 januari 2017!
U kunt uw kopij
voor die Andijker
aanleveren
(tot maandag
2 januari,
12.00 uur) op
info@andijker.nl.
Staand v.l.n.r: Andrea van Langen, Piet Groot. Zittend v.l.n.r.: Ria Manshanden, Els van den Bosch, Silva Visser, Heleen Keur,
Rinske Mantel en Klaas Gorter. Piet Ligthart ontbreekt op de foto. Foto: KD/ De Andijker
In deze editie van De Andijker een extra, persoonlijke, bijdrage
van onze vaste columnisten: Klaas Gorter, notaris Rinske Mantel
en de leden van de diverse politieke partijen: Andrea van Langen,
Ria Manshanden, Els van den Bosch, Piet Ligthart, Heleen Keur,
Silva Visser en Piet Groot, vervolg op pagina 6 en 7.
Kerstviering in 2016 en wensen voor 2017
Bijzonder dat de redactie van “De Andijker” gelegenheid geeft
om persoonlijk iets in het kerstnummer te schrijven. Zoals u
wekelijks ziet op pag.2 heb ik de redactie van de column overdenking. Kerstfeest wat betekent dit voor u, jou en mij? Over de
gehele wereld wordt dit gevierd met een veelheid aan betekenis
wat de inhoud betreft. En.....er wordt uitgegaan van de geboorte
van Jezus Christus, o.a. in de jaartelling en geschiedschrijving.
Dus we kunnen aannemen dat Hij werkelijk geleefd heeft. Hoe
vieren wij kerstfeest? Blijft het bij uiterlijke beleving in diverse
vormen? Wat is de wérkelijke betekenis? Dat staat heel duidelijk in Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld
gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven
hebbe” Daarbij de engelenzang bij de geboorte volgens Lucas 2:
“U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in
de stad van David.” En plotseling was er bij de engel een grote
hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: “Ere zij God in
den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens”. Dit
zijn de bijbelse gegevens die door de eeuwen heen aan heel veel
mensen vrede, kracht en blijdschap hebben gegeven. Dit is mijn
hartelijke wens voor de Kerstviering, maar ook voor 2017 en het
verdere leven!
K.Gorter

Uw woning verkopen?

GRATIS advies
Volg ons op :
Visserspad 1,1619 GB Andijk
info@kuinmakelaardij.nl

0228-592253

Hoe het begon…....
Het begon allemaal in Jeremia 10:1, de aanbidding van de boom.
Er werd een boom gekapt, versierd en aanbeden. En nog steeds
wordt er gezongen “O dennenboom, O dennenboom, wat zijn
uw takken wonderschoon……. Deze aanbidding van de dorren
boom is al heel lang geleden vervangen door de aanbidding van
de boom van het Leven, Jezus Christus. En het feest is vervangen door een feest van Hoop, Liefde en Geluk. Het feest van het
Licht en dat mogen we ook uitstralen. Kerst heeft ook vandaag
de dag de betekenis van eten en samen zijn. Dat is mooi en fijn
om familie en/of vrienden om ons heen te hebben maar we mogen
ook delen ja, vooral delen van onze rijkdom en van het goede wat
Kerst voor ons betekent. De wereld staat in brand en er is veel
angst en verdriet. Daar mogen en kunnen we niet van weg kijken. En als we dan toch gaan stralen, laten we dan naar de mensen stralen die het hard nodig hebben. De wereld wordt dan een
beetje zonniger en vrolijker. Er kan weer hoop gevoeld worden
en op andere goede tijden. Want die komen zeker……
Ik wens u een betekenisvol, stralend en zonnig Kerst toe en daarmee ook uw omgeving.
Silva Visser

Openingstijden Dijkprint
en De Andijker
rond de feestdagen
Wij zijn van vrijdag 23 december
tot en met vrijdag 30
december 2016 gesloten!
(maandag 2 januari 2017
staan we weer voor u klaar)
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FAMILIEBERICHTEN
Ik weet, er is een tijd van komen
en ook een tijd van gaan.
En alles wat daar tussen ligt,
daarin lag mijn bestaan.
Verdrietig, maar dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden
mochten hebben, delen wij mee dat van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze lieve vader en opa

Jacob Venema
echtgenoot van Lieneke Vriend
15 mei 1942

– Andijk –

15 december 2016
Lieneke Venema - Vriend
Erwin en Jacoline
Hidde, Loïs
Marnix
Robin, Dieter, Lorraine
Ingrid
Lara

Horn 11
1619 BR Andijk
Wij gedenken hem tijdens de dienst op woensdag 21 december om
14.00 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste rustplaats op de
Oosterbegraafplaats aan de Weet te Andijk. Na de begrafenis bent
u welkom in de kerkzaal van voornoemde kerk.
Vader hield van bloemen.

Wij zijn verdrietig om het verlies van onze zwager en oom
15 mei 1942

Jacob Venema

15 december 2016

Familie Venema, neven en nichten
Liefdevol gedenken wij onze zwager en oom

Jaap Venema
We wensen tante Lieneke, Erwin en Jacoline, Marnix, Ingrid
en hun kinderen veel sterkte toe.
Ali Bloemendaal – Vriend †
Frits Bloemendaal †
Linda en Jan Peter
Frida
Nanne Vriend †
Trijntje Vriend – Tensen
Ronald en Jacquelien
Marco en Erika
Philip en Kristel
Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
niet te vergeten.
In stilte herinneren wij onze bescheiden buurman

Jaap Venema

Buren van de Horn
Sonja en Martin Visser
Margreet en Pieter Butterman
Hielko en Elise
Co en Marianne Roozendaal
Tiny en Wim Ruiter
Marcel en Gea
Mevr. Ruiter
Jan en Avelien Nierop
Sybren en Ewa Wierstra
Ben en Yvon Geijtenbeek
Jan Evert Brouwer

www.andijker.nl
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Zondag 25 december in Cultura:
Ralph de Jongh

Hét Kerstcadeau
We worden zoals elk jaar weer
bedolven onder de aanbiedingen. De supermarkten laten
zich niet onbetuigd, af en toe
wordt er zelfs een kerstlied of
kerstverhaal tot commercial.
Ik zie mensen slepen met
kerstbomen en met dozen vol
ballen en andere versiersels,
de vensterbanken bij velen
zijn omgebouwd tot ware
winterdorpen en aan de gevel
hangen verlichte rendieren en
kerstmannen. De menu’s worden samengesteld, of er worden kerstdiners geboekt,
waarvoor dan ook weer nieuwe en mooiere kleding dan
voorgaande jaren wordt aangeschaft. Ze zeggen: dat verhoogt de feestvreugde. Ik
vraag me af over welke feestvreugde hier wordt gesproken? Is Kerst grotendeels gedegradeerd tot een gezellig
samenzijn, een cadeau- en
eetfestijn? En als je daar het
geld niet voor hebt, is het dan
geen Kerst? Valt er dan niets
te vieren? Of als je alleen bent
en er zijn heel veel mensen alleen, heeft Kerst dan geen
waarde? Weet u, er is maar
één Kerstcadeau dat echt is en
dat is het cadeau dat wij allen
kregen door de geboorte van
onze Heiland, Christus Jezus.
God gaf ons Zijn Zoon cadeau, omdat Hij ons liefhad
en liefheeft. Of u met velen
bent of alleen, het maakt niet
uit, dit geweldige cadeau is
voor iedereen die het wil aannemen. Het ligt niet onder de
kerstboom, het ligt niet in de
winkel en het staat niet op tafel. U kunt hem vinden in een
kribbe, gewikkeld in doeken,
dat kleine kindje dat onze
grote Redder is. God heeft
niets tegen een feestelijk gevoel met Kerst, maar als het
Kerstkind ontbreekt in uw
hart dan kunt u net zo goed
niets vieren. Want Kerst dat
alleen bestaat uit werelds feesten, is geen Kerst, dat is lege
commercie en valse schijn. Of
u met velen bent of helemaal
alleen, Kerst vier je in je hart.
Kerst is de blijde boodschap
van verlossing die begon in
Bethlehem. Voor iedereen,
dus ook voor u en mij. Misschien bent u verdrietig of
mist u dierbaren, toch mag in
uw hart liefde heersen omdat
God u zo liefhad dat hij voor
ons Zijn eniggeboren Zoon
gaf, opdat wij nooit verloren
zullen gaan. Als u Jezus (nog)
niet hebt aangenomen als uw
Redder en Verlosser, doe het
dan nu en u zult deze Kerst
een waar Kerstfeest vieren!
Dat wens ik u van harte toe:
een Zalig, gezegend en innig
Kerstfeest rondom Zijn Kribbe.
(José Consemulder)

Ralph de Jong. Foto aangeleverd
Ralph de Jongh is een sensatie
in de hedendaagse Nederlandse
muziekscene. Niet alleen om te
horen, maar ook om te zien.
Zijn lijf en leden worden ook de
muziek als hij ze speelt. Hij speelt
geen muziek maar wordt muziek
en het publiek is getuige van een
niet aflatende, verbazingwekkende energie die uit al zijn poriën stroomt als hij optreedt. En
die energie resulteert elke keer

weer in een geweldig bluesfestijn. Eentje die wij Hollanders van
de koude grond bijna niet meer
kennen. Kom dat zien op Eerste
Kerstdag in Cultura Andijk.
Aanvang: 22.00 uur
Entree regulier: €7,50
Entree donateur/65+: €5,Onder de 25 jaar heb je gratis
entree. Vergeet dan niet je ID
mee te nemen.

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Dit is het team van Kapsalon ‘t Buurtje. Al 34 jaar gevestigd in
Andijk.Begonnen in de d’Arnaudstraat en nu al weer 20 jaar op
het Voorstuk. Onder het genot van een kopje koffie of thee met
wat lekkers wordt u haar door ons vakkundig onder handen
genomen. We gaan weer op naar het nieuwe jaar en verwelkomen
u graag in onze kapsalon.

Kapsalon ‘t Buurtje wenst iedereen hele fijne feestdagen
en de beste wensen voor 2017!
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GROTE CLUBACTIE

Ieder najaar wordt, zoals wellicht
bij u bekend is, de Grote Clubactie gehouden. Deze actie wordt
georganiseerd om de deelnemende verenigingen financieel te
steunen door zoveel mogelijk loten te verkopen. Gymvereniging
VVW doet al een groot aantal
jaren mee aan deze Grote Clubactie.
De opbrengst van deze actie is
voor onze vereniging belangrijk.
Jeugdleden hebben hun best gedaan om zo veel mogelijk loten

GRATIS MAGAZINE: VOOR NU EN LATER - WINTER
NU VERKRIJGBAAR BIJ
MANTEL&OVERTOOM NOTARISSEN

Het magazine over schenken, erven en nalaten: Op aanvraag kunt u
bij ons kantoor dit magazine ter waarde van € 7,95 gratis verkrijgen
(zolang de voorraad strekt).

2016 FEESTPROGRAMMA 2017

Vrijdag 23 dec open 20:00 uur

Oud worden in Andijk

Verleden week was er een
thema avond in Sorgvlieth.
Het thema was de nieuwbouw van Sorgvlieth.
En wat was het mooi en

Andijk trots op kan zijn of
beter gezegd kan worden.
Het water, het voormalige
gemeentehuis en de aanleun-

BANG VOOR
DE FISCUS?

woningen worden betrokken

LEES DAN ONZE TIPS!
ADEL IN NEDERLAND
WAT STELT HET NOG VOOR?

bij het complex. Er komt

HOE HELPT U UW KIND
OP DE WONINGMARKT?

GRATIS

MEENEEMEXEMPLAAR
WINKELPRIJS € 7,95

greerd terug. Het wordt 1
fantastisch complex waar

‘LATEN WE
VRIJGEVIG
BLIJVEN’

een soort grote kas die een
culturele functie krijgt.

   

ISBN 9789012397544

BEKENDE EN
ONBEKENDE
NEDERLANDERS
OPENHARTIG
OVER HUN
TESTAMENT

Kortom: een complex die
heel veel toevoegt aan ons
mooie Andijk.
Buiten dit complex zijn we

sduvoornuenlater.nl

Lees onder meer over de volgende onderwerpen.
• Jörgen Raymann: ‘Laten we vrijgevig blijven’.
• Bang voor de fiscus? Lees dan onze tips!
• Hoe helpt u uw kind op de woningmarkt?
Vraag nu het gratis magazine aan via ons website www.
mantelovertoom.nl bij: Om ‘n koppie bij de Notaris Stel uw vraag) of bel Mantel&Overtoom Notarissen
Andijk 0228-592224 of Benningbroek 0229-591264.

Kerst 2016

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

Silva Visser

schop en alles komt geinte-

JÖRGEN
RAYMANN:

Kerstweekend met 4 dagen

Zaterdag 24 dec open 20:00 uur lekkers op de bar

ambitieus. Alles gaat op de
MAGAZINE OVER SCHENKEN, ERVEN EN NALATEN / WINTER 2017
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’T WAPEN VAN ANDIJK

te verkopen. Dit jaar zijn er 550
loten verkocht en dat betekent
een opbrengst van € 1.320,=
voor onze verenging. Van alle
jeugdleden heeft Lola van Kampen 52 loten verkocht, Romee
Sijbrandij 35 loten en Jolijn Feeleus 27 loten. Super gedaan!
Het bestuur wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor
deze actie en allen die er voor
hebben gezorgd dat we dit mooie
resultaat hebben kunnen bereiken. Tot volgend jaar!

info@andijker.nl

ook blij dat we het consultatieburo voor Andijk hebben
behouden. Dat ging niet
zonder slag of stoot. Het
gaf de wethouder bijna een
motie van afkeuring, maar
het is behouden. Ook voor
de bibliotheek en muziekschool is er weer meer hoop.
Met "emotie" werd hierover
een motie aangenomen. Een
goed gevoel voor het einde
van het jaar.

Dan rest mij slechts u en
jullie hele fijne dagen toe

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

HET OUD E
Zaterdag 31 DEC OPE N 20:00 UUR
UUR LUI DEN
JAA R UIT LUI DEN EN VANAF 0:00
RTE N MET
WE HET NIEUW E JAA R IN. WE STA
NE.
GRATI S OLI EBOLLE N EN CHA MPAG
met een
n
rte
sta
We
Zon dag 1 jan . ope n 16:00 uur
gratis pilsje op het nie uwe jaa r.

Iedere en een heel gezon d gezell ig en vredig 2017 gewen
st
door de fam. Van ’t Hof en ’t Wape n van Andij k

Huisregels op www.wapenvanandijk.nl
www.facebook.com/wapenvanandijk info@wapenvanandijk.nl
Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

Koppelkolven prachtige hapening !!!!

Afgelopen zaterdagmiddag vulde
de kolfbaan in Cultura zich met
de deelnemers aan de koppelkolfwedstrijd. Ook onze collega kolvers uit Venhuizen waren uitgenodigd; zij waren met een flinke
afvaardiging van zowel de dames
als de heren aanwezig.

Bob de Wilde 121 punten en zij
werden daarmee met afstand eerste. Nu leverde dat niet automatisch een prijs op; vanwege de
verschillen in kennis en kunde
van de kolfsport had het bestuur
besloten om de prijsuitreiking
anders in te vullen.

We hebben er met achttien koppels een heel gezellige middag
van gemaakt. Deze keer speelden
we “de beste bal” , wat niet direct
voor iedereen duidelijk was; dit is
een spelvorm, waarbij de beste
positie van de bal van een van de
leden van het koppel door allebei
de kolvers mag worden benut
voor de volgende klap.

Bij loting verricht door Corine
werden de mooie prijzen toegekend, zodat alle deelnemers gelijke kans hadden ongeacht hun
kolfprestaties van deze middag.
Toeval hierbij wilde, dat Jan en
Bob als eerste alsnog hun prijs
mochten uitzoeken.
Ook het laagst scorende koppel
(Rob en Cor) viel daardoor in de
prijzen.

Na drie ronden voor alle spelers
hadden we een tussenstand met 2
koppels aan de leiding. Er werd
door de een wat fanatieker gekolfd dan de ander, maar de intentie van een goed resultaat was
zeker aanwezig. Nu is het bij het
kolven zo, dat de meest fantastische slagen worden afgewisseld
door minstens zo prachtige poedels. Gezien het prijzenpakket
van deze middag was het zeker de
moeite waard om serieus werk te
maken van het kolven.
Jan Morsch (u weet nog wel, die
van de 60 punten van enkele weken geleden) sloeg samen met

te wensen en een prachtig

Met deze prijsuitreiking en een
dankwoord aan onze gastheer en
zijn medewerkers voor o.a. de
verstrekte hapjes gedurende de
middag besloten we deze zeer
geslaagde koppelkolf middag.
Mocht u nieuwsgierig geworden
zijn naar onze sport, meldt u dan
aan bij onze vereniging en wordt
lid van Onder Ons; vooral voor
onze woensdag middagploeg zou
enige aanvulling zeer gewenst
zijn.
Kolven een sport van vroeger
voor mensen van nu !!!!

Heddes makelaardij

2017.
Een jaar van de nieuwe
Je moet er even de tijd voor nemen. Foto Douwe Greydanus
Met kerst in aantocht wordt er
nog al creatief om gesprongen
met verlichting.
Aan de Middenweg is dan ook
een tuin omgetoverd in uitbundige kerst sferen.

Je moet er even de tijd voor nemen om dat er andere objecten
zijn die verschillend aangaan leuk
bedacht.
Prettige feestdagen!
Douwe Greydanus

verkiezingen, ik bedoel
maar........

Silva Visser
ChristenUnie

Louisa Heddes

Verkoop plannen?
Vraag om een
vrijblijvende
waardebepaling!

Tel 06 - 18451142
www.heddesmakelaardij.nl
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Dorcas Winkel
Andijk wenst
u gezegende
feestdagen!

www.dorcaswinkels.nl

Garage Jong V.O.F
wenst u prettige feestdagen en veel
veilige km’s in het nieuwe jaar.
Ook in 2017 staan wij weer voor u klaar.
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk 0228 – 59 2222
info@garagejong.nl | www.garagejong.nl

Medewerkers en bestuur
wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2017!

Team Meijer’s
wenst u fijne dagen
en een gelukkig,
gezond maar
vooral een
culinair
2017 toe!

info@andijker.nl
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Andijks Gemengd Koor
wenst u allen

prettige feestdagen

en een goed, gezond

en muzikaal 2017

Bestuur en fractie wensen een
ieder hele fijne kerstdagen
en een gezegend nieuwjaar toe.

Vanuit De Kapel
wensen we iedereen
Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig
2017!
Protestantse Gemeente
Andijk-Wervershoof i.w.
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Kerst met onze columnisten
Kerstbomenverkoop
Wij bevinden ons nu in de donkere dagen voor Kerstmis. Zo genoemd omdat de dagen korten en, logisch dan , de nachten lengen.
De zon schijnt slechts een kort deel van het etmaal.
Maar ook het weer werkt niet echt mee. De zon komt amper door
het grijze wolkendek en af toe druilt het. Niet bepaald een sfeertje
waar we vrolijk van worden. Toch ontwaar ik in deze dagen nog
vele lichtpuntjes. Ik neem u mee.
Vrijdagmiddag 9 december, het was iets na enen en zwaar bewolkt,
toog ik op mijn fiets naar het parkeerterrein voor dorpshuis het
Centrum. Ik zou daar meehelpen kerstbomen aan de vrouw/man
te brengen ten faveure van Sporting Andijk. Ik bedacht me onderweg hoe het zou gaan. Ik had dit nog nooit gedaan.
Bij het afgehekte deel werd ik met open armen ontvangen door
Jan, Piet en Klaas, sorry, Fred. Ook wel bekend als de drie B’s
(Boeyer, Burger, Bakker). Het maakte mij een stuk rustiger. Drie
ervaren mannen die mij, op hun geheel eigen wijze, wegwijs maakten in die kluwen van bomen en prijzen. Zij kenden het klappen
van de zweep. Het eerste lichtpunt was daar. De aanloop van vaders, moeders en kinderen de gehele middag, allemaal op zoek
naar de mooiste boom, was een genot om mee te maken. Een tweede lichtpunt.
In de keet koffie drinken met de mannen. Een aanrader.
Ik heb me zelden zo op mijn gemak gevoeld bij een klus(je) dat ik
voor het eerst deed.
Zij hebben mij deze middag ‘het licht’ laten zien.
Zij zijn voor mij de WIJZEN uit het oosten.
Ik wens u met Kerst en voor het nieuwe jaar veel lichtpuntjes toe.

“Maar jij komt ook helemaal uit Andijk!”, wordt mij regelmatig,
met een cynische ondertoon, voor de voeten geworpen in Haarlem. Inderdaad het is even rijden en Andijk is geen onderdeel van
de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Maar Andijk heeft wél
het IJsselmeer en de dijk. En de rust en de ruimte van een dorp.
Bovendien liggen stadjes als Enkhuizen en Medemblik op fietsafstand en is Amsterdam, met de auto, binnen een uur te bereiken.
Maar het meest belangrijk is nog wel de onderlinge band die er
is in een dorp als Andijk. Waarschijnlijk niet meer zo innig en
voorspelbaar als 50 jaar geleden, maar er wordt nog steeds veel
en vaak naar elkaar omgezien. Een kleine vergeten boodschap
halen bij de DEKA-markt kan soms 1,5 uur duren omdat hier en
daar een praatje gemaakt wordt. Een verblijf in het ziekenhuis of
verpleeghuis wordt verzacht door de talloze kaarten die door Andijkers gestuurd worden. Groenten, fruit, bloemen worden aan de
straatkant verkocht en boeken worden te leen aangeboden in een
kastje voor een huis. Er wordt nog vaak en veel gegroet op straat.
Als geïmporteerde Westfries, valt mij dit alles misschien nog
wel meer en vaker op dan een geboren en getogen Andijker. Ik
waardeer het in ieder geval enorm! En dat is misschien ook wel
waarom ik mij zo graag inzet voor een leefbare wereld, waarin we
gewoon aardig en vriendelijk proberen te zijn voor elkaar. Een
soort grote Metropool Regio Andijk!
Fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2017!

Piet Ligthart

Heleen Keur
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De herberg en de stal zijn van alle tijden
Derde kerstdag stond hij ineens voor de deur van de
boerderij op Andijk. Kees, 14 jaar, hun kleinzoon.
“Het gaat niet meer thuis” riep zijn moeder wanhopig uit, en liet haar zoon achter bij zijn grootouders.
“Hij werd gewoon gedumpt” zo geven zij zelf later
aan. Kees had vanuit het verleden een goede band
met zijn opa en oma. Hij had er vaker gelogeerd en
zijn grootouders namen zowel hem als zijn oudere
broertjes mee voor een uitstapje of een weekje weg,
dus helemaal vreemd was het niet, dat zijn mama
hem juist hierheen bracht. Opa en Oma, beiden al
in de zeventig, ruim 45 jaar getrouwd en al meer
dan twintig jaar uit de kinderen, namen Kees als
vanzelfsprekend op in hun huis, in hun leven. “Ja,
wat moet je, het komt op je pad en dan moet je
ervoor gaan” vertelt opa. “Het was maar goed dat
we niet wisten waar we aan begonnen” blikt oma
terug. Negentien maanden lang hebben de grootouders deze jongen onder hun hoede genomen, en
zijn ‘vol’ voor hem gegaan. Een diepe buiging voor
deze grootouders. Je moet het wel durven, om je
hart te volgen en je ergens in te storten dat je niet
helemaal kan overzien. Het verhaal van de herberg
en de stal is van alle tijden. Barmhartigheid ook.
De wijzen uit het oosten zijn ook nu nog overal. Ik
wens u een Kerstfeest vol licht en liefde. En voor
2017 verbondenheid met de mensen om u heen.

❄

Els van den Bosch

De Andijker

info@andijker.nl

Een goede kerst, en al het goede voor 2017
toegewenst.
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Eeuwige Schoonheid

Ik zie het als een groot voorrecht dat “de Andijker”
mij in de gelegenheid stelt om een kerst en nieuwjaarsboodschap aan hun lezers te richten, en ze
op die wijze ook een hart onder de riem te steken.
Toch is dit lastiger dan het op het eerste gezicht lijkt,
want alle goede wensen, kaarten, handen schudden,
zoenen, en mooie woorden doen er niet veel aan toe
of af, dat de wereld daar niet mee veranderd, en ook
je eigen leven en situatie niet, en als kerst en Nieuwjaar voorbij zijn, wordt al die mooie verlichting weer
opgeborgen, is het laatste voorwerk afgeschoten, en
ben je niet jonger of rijker of gezonder geworden, en
duurt het nog een hele tijd voordat het weer lente is,
en ondanks de pogingen en wensen voor een betere
wereld, zien we toch vele problemen en zorgen, opkomen op de enige aarde die we hebben, die de hoop
en verwachting voor al die zaken die we elkaar de
komende weken gaan wensen gelijktijdig weer zullen
gaan temperen. Wat blijft er dan verder nog over?.
Blijft er toch een goede boodschap over? Dan kom
je uit bij de bekende clichés maar die willen we toch
echt laten tellen. Je behoeft niet religieus te zijn om
je zegeningen te tellen. Geniet waar dat van mogelijk
is, ook van kleine dingen, probeer een goed mens te
zijn, (wat gij niet wilt dat u geschiedt!!!), help wat je
kunt (geven beter dan nemen) daar voel je je beter
bij, en het is vooral belangrijk hoe je je voelt. We
wensen eenieder dan dus goede en prettige gevoelens, in de toekomst, altijd en overal.

Op een vrieskoude novemberochtend, zo’n 10 jaar
geleden, reed ik samen met Joke naar het oosten
van het land, op weg naar het Kroller-Muller museum in het Park de Hoge Veluwe. Na enig zoeken
op kleine weggetjes stonden we een paar uur later
voor de ingang te Otterloo om kaartjes te kopen
en fietsen te zoeken. Want, om in het museum te
komen,moest er eerst fietsend een afstand van zo’n
3 kilometer worden afgelegd. Zonder echte winterkleding, wisten wij veel van een fietstocht, was dat
een ijzig koud tochtje door het door de vrieslucht
schitterend verstilde landschap van witgrijs groene
heide velden, bruin gele heuvels en verweerde, gekromde dennenbosjes. Eeuwige schoonheid ging aan
ons voorbij in het park en snel kwam er meer. Het
jachthuis in artdeco, het museum in strakke vormen
van steen en glas.Prachtige kleurrijke schilderijen en
de beeldentuin buiten. Van Gogh, Toorop, Zadkine,
Renoir, Monet, klinkende namen. Alles en iedereen
neemt je mee naar lang vervlogen tijden, sferen en
het leven van toen. Een levensechte koperen boom
buiten in het bos met duizenden koperen bladeren
aan takken en op de grond , niet van echt te onderscheiden en moderne, strakke of grillige vormen van
beelden en objecten brengen je in andere werelden ,
eeuwige tijden en beroeren het hart. En dat is wat ik
u toewens in de Kerstvakantie of later in 2017; een
bezoek aan een museum. Om schoonheid en verstilling te aanschouwen en te beseffen dat er meer is dan
het hier en nu.

Piet Groot

Ria Manshanden

Een column over water

Andrea van Langen

“Doe mij maar een watertje.” Tegenwoordig wordt
het door onze grootste bierbrouwerij gepromoot om
tussen de biertjes een watertje te drinken, daar blijf
je fris van.
En gelukkig hebben we honderd jaar droge voeten
op Andijk. Dankzij ‘Stichting De Buurt Op’ zal de
huidige jeugd van Andijk nooit vergeten, dat er ook
tijden zijn geweest waarin het water zo onstuimig
was, dat het over de dijken kwam. Eer aan de helden
die ons toen behoed hebben. Wat was het een prachtige uitbeelding - met al die kinderen gewapend met
stormlamp van de diverse scholen op de dijk - van
hoe de strijd tegen het water is gevoerd.
Het water is dus niet altijd zo rustig, dat je de neiging
hebt om er steentjes op te laten stuiteren. Elke winter is het weer spannend of het water nog zal bevriezen. Graag snellen we dan vlug als water over het ijs.
Wat wordt het: de Elfstedentocht of toch maar naar
de Weissensee?
Dit was mijn laatste spraakwaterval van 2016. Ik
voel aan mijn water, dat er in de toekomst nog vele
woorden op papier zullen vloeien.
Rinske Mantel

❄

❄

Onderweg naar mijn werk luister ik meestal naar de
radio. Laatst werd een eenzame vrouw, laten we haar
Marion noemen, geïnterviewd. Het interview was
voor haar een speciale gebeurtenis. Ze vroeg of de
radioverslaggever nog wat langer wilde blijven voor
een kopje koffie. Er kwam gemiddeld maar één keer
per jaar iemand bij haar over de vloer. Haar ouders
waren overleden en ze was enig kind. Op school en
op verschillende verenigingen had ze nooit vrienden
gehad, alleen kennissen. Ze had geen werk en leefde
van een uitkering waardoor ze weinig geld had voor
uitstapjes. Haar buren kende ze niet. Om haar heen
zag ze volop drukte en gezelligheid maar ze voelde
zich al haar hele leven een toeschouwer en dat vond
ze verschrikkelijk. Ze woonde in het centrum van
Amsterdam. In Amsterdam wonen heel veel mensen zoals Marion. En ik zal u iets verklappen: óók
om ons heen is er eenzaamheid. Rond de feestdagen
wordt er weer van alles georganiseerd. Niemand ziet
aan de buitenkant dat iemand eenzaam is. Wellicht
heeft u zélf genoeg te doen maar kunt u iets voor iemand in uw buurt betekenen door hem of haar eens
mee te vragen. Veel mensen vinden het moeilijk om
zelf het initiatief te nemen. Laat weten dat u aan iemand denkt, dat kan al door een kerstkaartje in de
bus te doen. Weet u waarom het interview met Marion zoveel indruk op mij maakte? Wij weten dat er
eenzame mensen zijn, maar we kennen ze vaak niet:
niemand wil eenzaam gevonden worden. Straks is
het weer de tijd van de goede voornemens, dit is er
één om te onthouden: aandacht voor elkaar. Ik wens
u een gezond, gezellig en gelukkig Nieuwjaar!

Water is een mooi woord en ik heb een voorliefde
voor mooie woorden, die tot de verbeelding spreken.
Het water kan sprookjesachtig mooi zijn. Wel eens
op een rustige zondag naar de gladde waterspiegel
van het IJsselmeer gekeken, met hier en daar een
lichte kabbeling van de golfjes. Water geeft rust
(vooral als je even staat uit te hijgen tijdens het hardlopen).

❄

Alleen, maar niet eenzaam?
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Lieve familie, vriendinnen,
buren en kennissen
Gezegende en Blijde Kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2017
wens ik jullie allemaal toe.

Familie, vrienden
en bekenden,
allen gezegende
kerstdagen en een
voorspoedig 2017
toegewenst.

Diny Ruiter - van Dam

Henk en Grietje Tensen

Fijne kerstdagen
en een gelukkig 2017
gewenst
Alie Speets

Wietze en Anneke,
Ron, Dèbora en Amy
Vera

Groetjes,
Steven, Wil en Ramon

wenst iedereen
gezellige feestdagen
en een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Veel gezondheid,
geluk, en liefde met
elkaar.
Jeroen en Joke de
Kroon.

Willy Weverink-Broer
Wenst u allen
fijne Kerstdagen
en een goed
en gezond 2017.

We wensen alle vrienden en bekenden
Gezegende Feestdagen
en een voorspoedig 2017 toe!
Klaas en Marijke op 't Land

Mevrouw Ruiter-Kooiman
wenst familie, vrienden,
buren en bekenden

Gezegende Kerstdagen en
een gelukkig nieuwjaar.

Piet en Diny Boeder
Hornpad 8

Fijne kerstdagen
en alle, alle goeds
voor het jaar 2017

Stien
de Kroon-Weverink
Wenst u allen
fijne Kerstdagen
en een goed
en gezond 2017.
Graag wil ik iedereen,
jong en oud,
Gezegende kerstdagen
en een goed
nieuwjaar toewensen.
A. Oldenbeuving-Visser
Wij wensen vrienden
en bekenden
Gezegende Kerstdagen
en een zeer gelukkig
en gezond 2017.
Henk en Teuni
Dantuma

Wij wensen u en jullie allen fijne Kerstdagen toe
en een gezond en gelukkig 2017!
Groeten van		
Hans en Els van den Bosch
			Jeroen en Melissa
			Marco en Ilse
			Rob en Robin

Wij wensen iedereen
gezellige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2017.
Jan & Tineke van der Jagt

Gezegende
Kerstdagen
en een
gezond 2017!
Adriaan Remijnse
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Wij wensen u gezegende kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.

Wij wensen iedereen mooie
kerstdagen en een
voorspoedig 2017

Piet de Boer

Wij wensen voor
iedereen dit jaar

info@andijker.nl

Familie, buren,
vrienden en bekenden
gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig en
gezond 2017.
M.Wierstra - Harders
P. Kistemakerstraat 31

We wensen voor iedereen;
VREDE OP AARDE,
GEZEGENDE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN
VOORSPOEDIG 2017 !
Zeger en Martha Bax
Gré
de Vries - Feenstra
wenst familie, buren
en vrienden gezellige
kerstdagen en een
gezond 2017 toe!

Het jaar is weer bijna
voorbij
Daarom goede wensen
van mij
Voor de feestdagen
gezelligheid met elkaar
en een Goed Nieuwjaar!
Lies Hazewindus

Wij wensen jullie allemaal
gezellige feestdagen en een
gezond en gelukkig 2017 toe!
Fred en Diana Verver-Hilverda
Familie, buren,
vrienden en bekenden
gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig
en gezond 2017.
M. Wierstra-Harders

Wij wensen iedereen
gezegende kerstdagen
en de beste wensen
voor 2017!
Henk & Netta Tensen

Wij wensen onze familie,
buren, vrienden en bekenden
Goede kerstdagen
en een voorspoedig 2017 toe.
Harry en Tiny Wierstra
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Electro Andijk
Middenweg 0228 591873

www.
electro-andijk.nl

WIJ WENSEN
IEDEREEN EEN
GEZOND EN
GELUKKIG 2017

Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen

en een gelukkig 2017.
Mary, Kitty, Elly en Marieke
Kapsalon 't Buurtje, Voorstuk 15 Andijk 59 30 27

Timmerbedrijf
Fred Kay

Wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig en gezond 2017
Molenweg 31c, 1619 EV Andijk 06 - 29026557
T. 0228 - 59 35 73 www.timmerbedrijffredkay.nl
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De Andijker

De VVD wenst
U fijne
Kerstdagen en
ruimte voor
groei in 2017!
www.vvdmedemblik.nl

Handelsweg 2 – 1619 BJ ANDIJK
Teelt - Export - Import in verse groente - aardappelen - uien

Aan familie, vrienden, buren en bekenden

Prettige en fijne Kerstdagen
En een goed en gezond Nieuwjaar

Het team van
Chinees Restaurant
Danny's Garden
wenst u prettige kerstdagen en
een succesvol en gezond 2017
Prinses Marijkestraat 49 1619BW Andijk
Tel: 0228-597 1 All you can eat diner
www.dannysgarden.nl

info@andijker.nl
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Wij wensen alle
Andijkers mooie
feestdagen en alle
gezondheid voor 2017.

Alle familie, vrienden
en bekenden wensen
we goede kerstdagen
en alle goeds
voor 2017 toe!
Hartelijke groeten,
Jaco, Mirjam
en Iris Tensen

Leo, Jenny en Rob
Weverink

Wim en Alie Veldhuizen - de Kroon
wensen jullie een mooi 'Kerstfeest' en
voor 2017,

De Andijker

Wij wensen iedereen,
gezellige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig
Nieuwjaar.

J Vriend-Nijdam
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Kerstboeket

Hartelijke groet
Bruin en Dorothy Schenk
Voor alle mensen
Gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig
en gezond Nieuwjaar
toegewenst.

gezondheid, liefde en geluk.
Vanuit Sorghvlietlaan
156 wens ik familie,
vrienden en bekenden
Gezegende Kerstdagen
en een
voorspoedig 2017.

info@andijker.nl

Van Lou en Jessie
Gorter

Wij wensen iedereen
gezellige kerstdagen
en een gezond en
gelukkig 2017.

Bloemen zijn voor alle momenten en zeker met Kerst, is het leuk om
uzelf of iemand anders te verrassen een mooi boeket. Haal uw warme
kerst sfeer in huis met kerst bloemwerk van Flower In A Box. Dit kan
al vanaf € 15.00. Wij denken in mogelijkheden! Foto aangeleverd

John en Marleen
Wim, Jelle en Yara
Gutter.

Het team van
Mobiel Interieur wenst u
fijne feestdagen en
een voorspoedig 2017

IN ELK OPZICHT DE JUISTE INVESTERING

2e kerstd
geopendag
va
n 11 - 17

Opbrengst collecteweek Nationaal MS Fonds

uur

de topmerken onder één dak
• ARCO • ARTEMIDE • ARTIFORT • BERT PLANTAGIE • BRUHL • CLOAK • DANCA • DESIGNONSTOCK • DUTCH ORIGINALS
• FATBOY • FOSCARINI • FSM • GELDERLAND • HARVINK • INTERSTAR • KARAT • LABEL • LEOLUX • LINTELOO
• MACHALKE • METAFORM • MODUSS • MONTIS • PIURE • SPECTRAL • TONELLI • TOPFORM • VAN ROSSUM

Dijkweg 50, 1619 HC Andijk, tel. 0228 - 591537. A7 afsl. N302, afsl. Andijk.
Maandag gesloten, donderdag koopavond. www.mobielinterieur.nl

De landelijke collecteweek van het Nationaal MS Fonds in november was ook dit
jaar een groot succes! In de gemeente Medemblik is een mooi bedrag van € 4618,78
opgehaald. De collecte is de belangrijkste
bron van inkomsten voor het Nationaal
MS Fonds. De opbrengst van de collecte
wordt gebruikt om te investeren in het
verbeteren van de kwaliteit van leven van
mensen met MS én in innovatieve onderzoeken om MS te genezen.
Het Nationaal MS Fonds bedankt alle gevers voor hun bijdrage en alle collectanten
en collecte-coördinatoren voor hun inzet.

Zij zijn ook dit jaar weer door weer en
wind op pad gegaan om zich sterk te maken tegen MS.
Collectant gemist?
Ga naar www.mscollecte.nl en doneer online. Het is ook mogelijk om een donatie
over te maken op giro 5057 (NL 92 INGB
000000 5057) of sms STOPMS naar 4333
en doneer eenmalig €2.
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS?
Collecteren kost maar drie uurtjes van uw
tijd. Meld u aan als collectant via de website www.mscollecte.nl of telefonisch op
(010) 591 98 39.
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Wij wensen u ﬁjne feestdagen
en veel geluk
en gezondheid in 2017 toe !!

Sterappel 28, 1619 KA Andijk

M: 06 - 53 92 18 85

Directie en medewerkers
wensen u
een gezond en zonnig 2017!

Robé opleidingen
wenst u een veilig
en vooral
een gezond 2017

Middenweg 58, 1619 BN Andijk. Tel 0228-596979 www.robeopleidingen.nl

Bijna gaan we de feestdagen in en staan veel
activiteiten binnen de vereniging op een laag pitje.
Vrijdag 23 december is de laatste lesdag en daarna
kunnen we gezellig met het gezin, vrienden en
familie samen zijn om deze bijzondere dagen
samen te beleven.
Gymvereniging VVW
wenst u hele fijne feestdagen
en een sportief, gezond en gelukkig 2017.
Tot maandag 9 januari !

info@andijker.nl
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Ook in 2017 staan we voor u klaar voor al uw belastingzaken, –vragen
en –adviezen. Want, uw belasting is voor ons géén belasting!

FIJNE FEESTDAGEN
&
EEN ONTSPANNEN 2017
Middenweg 54
Tel. 06 - 18 21 40 12

F

A

B

ANDIJK B.V.
Erkend Bouwbedrijf

Het team van
bouwbedrijf AFB Andijk B.V.
wenst u fijne feestdagen en een
opbouwend nieuw jaar toe.

Wij danken u voor het
vertrouwen en hopen u in 2017
(weer) van dienst te mogen zijn!

Freek en Sandra van Dokkum

Chris, Marcel, Chris en Sebastiaan
Bouwbedrijf AFB B.V. Andijk, Handelsweg 18L, 1619 BJ Andijk
T. 0228-592949 M.06-52320197 I. www.afbandijk.nl

Kees Haakman
Electrotechniek

Kees Haakman
Kees Haakman
k
otneci hn
Eltek
Electro
e tr
ch
e kie

n mooi
al veilig 2017!!
T e l . en
0 2 2vo
8 - 5or
97185, Mob. 06-52612630
D i j k w ew
g en
3 6 2st
, 1u
6 1ee
9 JL Andijk

Dijkw
ga
3 6i l2: , k1.6j .1h9aJaL kAm
n dainj k@ q u i c k n e t . n l
E -em
Tel. 0228-597185, Mob. 06-52612630
E-mail: k.j.haakman@quicknet.nl
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Sponsoren én vrijwilligers in het zonnetje
Het einde van 2016 nadert en
dus is de periode van terugkijken
aangebroken. Ook bij Sporting
Andijk. Een jaar waarin het tweede
seizoen sinds de fusie werd
afgesloten en we inmiddels volop
bezig zijn met het derde jaar. Een
bewogen, maar toch vooral weer een
succesvol jaar. Uiteraard was dit niet
mogelijk zonder de vele vrijwilligers
en sponsoren bij Sporting Andijk.
Omdat er zelfs vrijwilligers zijn die
óók zorgen voor sponsorinkomsten,
willen wij een aantal van hen graag
in het zonnetje zetten.
Zo is Michel Haak wekelijks bezig
met de zaterdagselectie, als assistenttrainer. “Dat doe ik nu voor het derde
jaar”, laat hij weten. “En daarnaast help
ik nog wel eens bij het jeugdtoernooi,
bijvoorbeeld
als
scheidsrechter.”
Toch doet Michel al veel langer
vrijwilligerswerk. “Bij Asonia ben ik
denk ik zo’n 23 jaar jeugdtrainer
geweest inderdaad.” En ook op
het gebied van sponsoring doet hij
inmiddels aardig wat. “Eigenlijk sinds
ik tien jaar geleden begonnen ben met
ondernemen. Zo heb ik tegenwoordig
twee reclameborden bij Sporting Andijk
hangen en sponsor ik wat tijdens het
jaarlijkse jeugdtoernooi. Hetzelfde doe
ik gedurende het seizoen voor één of
twee wedstrijdballen.”
Ook Petra Kuin is bij Sporting Andijk
actief als trainer. “Ik train en coach
de Meisjes E1 van de handbal”, zegt
ze. “Dat doe ik inmiddels alweer vier

en hoofdtrainers van de jeugdteams
aansturen. Dus dat behelst eigenlijk
de gehele jeugd.” Net als Petra is ook
Marc actief als shirtsponsor bij Sporting
Andijk. “Het logo van mijn onderneming,
v.d. Braber Schildersbedrijf, staat
op de shirts van het voetbalteam
Meiden Onder-15. En daarnaast heb
ik borden langs het voetbalveld en het
korfbalveld.”
Bij deze ook een speciale vermelding
voor Piet de Boer. Op 30 december
wordt hij 88, maar als het even kan
rijdt hij vanaf zijn huis aan de Dijkweg
naar Sporting Andijk. “Ik vind het
fantastisch hoe het gaat, ook nu met
de fusie. Echt geweldig om te zien”,
zegt hij enthousiast. Zelf is hij nog
altijd te porren voor allerlei klusjes, met
name bij de werkploeg op maandag.
“Fantastische gasten zijn dat, zoals
Geert de Boer, Jaap Bakker, Maarten
Meester, Jan de Vries, Lieuwe Jansma
en Co Ursem. Je kunt altijd op ze
rekenen.”

Van links naar rechts: Piet de Boer, Petra Kuin en Michel Haak. Niet op de foto: Marc van den Braber
of vijf jaar. Dus al voordat de fusie tot
stand kwam inderdaad.” En ook qua
sponsoring is ze bij dit team actief.
“Het bedrijf van mijn man en ik, Kuin
Makelaardij, staat op de shirts. Dit is
ook zo bij het voetbalteam Jongens
Onder-13.” Bovendien is het bedrijf van
Petra en haar man ook op borden langs

het voetbal- en handbalveld te vinden.
“Dergelijke sponsoractiviteiten doe je
natuurlijk wat makkelijker voor iets in
Andijk. Hier ligt toch je hart, omdat je
hier woont.”
Wie ook nauw betrokken is bij Sporting
Andijk, is Marc van den Braber. Als

trainer van het voetbalteam Meiden
Onder-17 is hij twee avonden per
week op de club te vinden. “En dat
is een ontzettend leuk team, dus
het is fantastisch om dat te doen”,
vertelt hij. “Verder ben ik voorzitter
van de Technische Commissie Jeugd.
Daarbij moet ik alle coördinatoren

Ze kijken in ieder geval allemaal terug
op weer een mooi jaar bij Sporting.
“Absoluut”, zegt Michel bijvoorbeeld.
“In het begin was ik wel wat kritisch op
de fusie, maar ik werd al vrij snel een
echte Sporting Andijk-man, merkte ik.
Het afgelopen jaar vond ik met name
het jeugdtoernooi weer erg leuk en
geslaagd.” Daar sluit Petra zich bij aan.
“Ook bij de handbal was het weer een
mooi jaar.” Marc beaamt die woorden.
“De fusie tot Sporting Andijk is sowieso
een fantastische zet geweest.”

Wij willen al onze sponsoren bedanken!
ABZ Seeds • A.C. Abbekerk Timmer- en onderhoudsbedrijf • Adelaar Elektrotechniek • Bouwbedrijf AFB Andijk • AI-Hosting • Garage All Round • Fa. Appelman • De Avond van Andijk • De Andijker • Café Pension ‘t Ankertje •
Patrick Baas Tuinen • Administratiekantoor Rob Bakker • BDO • Berend Botje • Berkhout Dakbedekking Andijk • Bloemendaal Transport • Piet de Boer • Boon & Breg • Bond tegen het vloeken • Bouwbedrijf Botman •
Van den Braber Schildersbedrijf • Uw Slager Ron van den Broek • Broer B.V. • Frans Broer • Bultsma Transport • Kapsalon ‘t Buurtje • Dorpshuis Centrum • Club van 50 • CNB Lelieteam • Cultura • Dijkbouw • Dijkpop •
Tweewielers Andre van Duin • Elektro Andijk • Rober van Etten • Feld Carrosserie • Bouw- en Houtbond F.N.V. • G.P. Groot • Marcel en Caroline Groot • Rob Groot Administratie & Belastingadvies •
‘t Grootslag • Van de Gruiter • Administratie ‘In De Haak’ • Schildersbedrijf Haak • Tandartspraktijk Hilgen • Hobaho • Holland Select • Voegbedrijf John Hoogland • iFinish • Autocrew Garage Jong • De Jong Lelies •
Taxibedrijf Kaijer • Ron Karreman Autoschade • Fa. A.J. Karreman & Zn. • Timmerbedrijf Fred Kay • J. Kistemaker Transport • Sport-dart Café de Klamp • Knap’man • Knetemann Stukadoorsbedrijf •
Gebr. Kok B.V. • Nanne Kooiman • Koopman Oefentherapie • Van Koppen & Van Eijk • Kramer Belettering • Glazenwasserij de Kroon • De Kroon Hoveniersbedrijf • Kuin Makelaardij •
Kwantes Makelaardij • Timmerbedrijf Theo Lighthart • Lily Company • Marverre Andijk • Meo Voto • Jan en Tjerk Morsch • Tegelzetbedrijf Nees • Neuvel dak- en montagewerk •
NIWA Motor • Omnyacc GoesDeen - accountants en adviseurs • Ontwerpbureau 22 • Ooms Bouw & Ontwikkeling • Oriental Andijk • Painting Holland Groep • Rabobank Westfriesland • Rainbow Colors •
Stukadoorsbedrijf Reus • RHEINO’S • Rij-B-Wijzer • Robé Opleidingen • Carola Rood fotografie • RoVé Horecagroothandel • RS Dakwerken • De Ruimte • Ruiter & de Lange Warmte- en luchttechniek •
Slagerij Ruiter • Rusting Metselwerken • Sarto • Scherpenzeel • Schuitemaker Schaats- en Wielersport • Securitas • Seed Processing • Voegbedrijf Siemen Nederland • A. Smit BV • Loodgietersbedrijf Fa Gebr. Sneeboer •
Sneeuwfun • Stabo Bouw • Strength & Conditioning Westfriesland • Syngenta • Taxi324040 • Bas Tensen Installatietechniek • Time 4 You • Toys & More • Trevian • Truckland • United Soft Drinks •
Univé Hollands Noorden • Tegelzetbedrijf Ursem & Koomen • Lasbedrijf Verhoef • Vijn Drukkerij • Vlam Machinefabriek • Pop Vriend Seeds • Vrumona • West Friesland Dakbedekkingen • WFO Netwerk Notarissen • ZwartGroen •

Fijne feestdagen
& een sportief 2017
Sporting Andijk wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond
en sportief 2017 toe. We nodigen iedereen van harte uit voor onze
nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2017, met vanaf 14.00
uur de nieuwjaarswedstrijd tussen Oud Asonia en Oud AVV Andijk.
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Momenteel geven wij winterschilderkorting!
Hoekweg 13 - 1619 EA ANDIJK - 06 53 74 82 94
www.vandenbraber.nl - info@vandenbraber.nl

Wij wensen iedereen
een gezellige kerst
en een gezond 2017.
“Warm aanbevolen in deze koude tijden”

Allard, Petra en Rianne
Visserspad 1, 1619 GB Andijk

info@kuinmakelaardij.nl

0228-592253

Wij wensen iedereen een
geweldig en gezond 2017
Bewegen houdt je jong en vitaal
ook als je verminderd belastbaar bent.

www.fysio-wfo.nl en medewerkers

Fijne
kerstdagen
en een
gelukkig 2017.
MANSHANDEN
MANSHANDEN
Trekkersen
enWerktuigen
Werktuigen
Trekkers
TUINEN
ENPARKMACHINES
PARKMACHINES
TUIN
www.manshandentw.nl
www.manshandentw.nl
www.manshandentw.nl
Dijkweg
322Andijk
Andijk0228
022859
5974
7410
10
Dijkweg
321
59
74
10
Dijkweg
322
Andijk
0228
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Middenweg 9 | 1619 BL Andijk | Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

de sleutel tot uw bezit

Mechanisatiebedrijf

Nanne Kooiman
Handelsweg 10 - 1619 BJ Andijk
www.nannekooiman.nl

NEES

TEGELWERKEN

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Kleingouw 31, 1619CB Andijk

Telefoon: 06 12999318

Sursum Corda
wenst u fijne feestdagen
en een
muzikaal nieuwjaar!

Muzikale Kerstgroet

En we nodigen u graag uit voor onze
23 december 2016
2
in Dorpshuis Centrum Andijk
Sfeervol kerstconcert
met kerstverhaal, samenzang en mooie muziek!

info@andijker.nl
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K

wensen u een

warm en zorgeloos
2017 toe

KOK INSTALLATIETECHNIEK
Zuiderwijzend 2, 1616 LH Hoogkarspel, tel: 0228 561 201

info@gebrkok.nl

Gelukkig
2017!
Vredige
kerst

Ga goed gemutst
door het leven,
dan zal je anderen
vreugde geven.
Hoedenmuseum
“Zet ‘m op”
Cor en Wil Gorter

wenst u goede kerstdagen
en een glanzend 2017!
06 - 23 15 76 32
klopperschilderwerken@gmail.com

Kersttraktaties van ’t Keetje
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Vanaf de Drechterlandse weg is
’t Keetje in Lutjebroek goed te
herkennen aan de naastgelegen
boomgaard. Het keetje waar
de eigenaren Tineke en Jan de
Boer ooit mee begonnen heeft
inmiddels plaatsgemaakt voor
een grote boerenlandwinkel
met eetcafé. Daar steken harde
werkers van de zorgboerderij,
welke ook onderdeel van ’t
Keetje is, hun handen uit de
mouwen. Een taak die nu hoog
op de planning staat: het samenstellen van kerstpakketten
met lokale lekkernijen.

Streekproducten, kerstproducten, zelfgemaakte jam en sappen
en zelfs kaas en vlees: de medewerkers van ’t Keetje stoppen allerlei traktaties in de kerstpakketten. Grote kerstpakketten kunnen
geleverd worden in een feestelijke
doos of mand. De kleinere pakketten worden verpakt in doorzichtig folie met een mooie strik.
De inhoud van een pakket bepaalt
de klant zelf. De kerstpakketten
van ’t Keetje staan echter bekend
om hun inhoud van Nederlandse
komaf, en vaak zelfs van WestFriese oorsprong. Alle producten
die in de winkel te koop zijn, kunnen ook het kerstpakket vullen.
Het assortiment bestaat uit
groente, fruit, lokale producten,
kaas, vlees en cadeaus.

met zelfgemaakte specialiteiten,
zoals de appeltaart, maar nu ook
pompoensoep of een heerlijke
dadeltaart. Veelal van lokale producten, net zoals in de kerstpakketten.

Het team van het Keetje zorgt voor een heerlijke kerst. Foto: Koos Dol/De Andijker.
Boerenlandwinkel en eetcafé
Tineke zorgt samen met dochters Ilse en Evelien ervoor dat
binnen alles vlekkeloos verloopt.
Ilse verwelkomt klanten in de
winkel en het café. Evelien en
Tineke zijn veel op de zorgboerderij te vinden. Het buitengedeelte is de passie van Jan. Zo
sorteert hij nu met zijn team de

20 aug
Maandag

.HUPLV

onlangs geoogste stoofpeertjes.
Binnenshuis maken de medewerkers van ’t Keetje vervolgens
de lekkerste hapjes van de
fruitoogst. Zo is dé specialiteit
van ’t Keetje de appeltaart.
Opwarmen in ‘t Keetje
De appeltaart is zowel te koop in
de winkel als in het eetcafé. De

ZBUFSdag

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

()'(7!94/2/3)%

Zondag

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

Receptie afscheid van

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

BOKBIERMIDDAG

Aanvang 20.00 uur

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

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

Voor particulier en verzekeraar

•

kan in Sarto
08 sepDat
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
pLeny & Louis 10 nov

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

Aanvang 15.00 uur

Zondag
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onze nKĳk voor meer info
Receptie afscheid van

Van 19.00 tot 21.00 uur

Aanvang 20.00 uur

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

Heb je je sportroutine een beetje laten versloffen? Is het
de hoogste tijd om het gewone ritme weer op te pakken
in het nieuwe jaar? En ben je op zoek naar een effectief
programma om je workouts nieuw leven in te blazen?
Sweat & Shape (women only)
Strength & Conditioning
Art of Protection
Boksen
Olympisch gewichtheffen
Pink Boxing
Kijk voor meer informatie op:

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
www.sarto-andijk.nl

Meer informatie is ook te vinden
op www.hetkeetje.nl, of neem
contact op met Jan en Tineke de
Boer via (0228) 56 28 94 of info@
hetkeetje.nl.

Nieuw jaar Nieuwe Kansen....!!

•
•
•
•
•
•

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk
Volg ons ook
op facebook!

Wegverkoop in het keetje
’t Keetje bestaat al bijna dertig
jaar. In 1988 begonnen Jan en zijn
vader een fruitbedrijf in Westwoud. Het eigen geteelde fruit
werd in een keetje langs de weg
verkocht. Dat knusse keetje is inmiddels vervangen door de grote
winkel in Lutjebroek. Om alles
daar goed te laten verlopen krijgen Tineke en Jan hulp van cliënten van hun zorgboerderij. ’s Ochtends wordt de groep harde werkers opgehaald en ’s avonds worden ze weer thuis gebracht. Ze
ondersteunen Jan en Tineke met
de dagelijkse klusjes, bakken appeltaart, staan in de bediening en
helpen mee in de winkel. Stap
voor een impressie voor kerstpakketten eens binnen bij ’t Keetje
aan Kadijkweg 65a in Lutjebroek.
Warm meteen even op met een
kop koffie en punt verse appeltaart.

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

Aanvang 15.00 uur

•
•

eetruimte bij ’t Keetje is een goede plek om even uit te rusten tijdens een fietstocht. In de zomer
is het op het terras heerlijk vertoeven met uitzicht op de boomgaard. ’s Winters is het eetcafé
ook open en biedt het een plek
om even op te warmen en bij te
tanken. Medewerkers van de
zorgboerderij serveren koffie

Feestje of iets
08 sep Leny & Louis 10 nov
te vieren?
20 aug
07 okt

Aanvang .0 uur

•
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1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

www.scwestfriesland.nl

0228-59 16 13

0228-59 16 13

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen

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

Bakker-Ontbijtkoek
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
Elke zaterdag eerlijk product tegen een eerlijke prijs.
open van
10:00 - 17:00 Kiest u ook voor de kwaliteit van de

bovenste plank?

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof
(0228) 72 49 07

Van €2,50 nu voor €1,75
Krentenbollen
6 halen, 4 betalen
Andijker Rondo's
5 halen, 3 betalen

De Andijker Onderneemt!
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Aanhangwagens

Garage

Sportschool

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

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

Strength-Conditioning-West-Friesland • Ged. Laanweg 43
Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

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

Hovenier

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Kwantes Makelaardij • Middenweg 9
Tel. 0228 - 592244 • www.kwantesmakelaardij.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Brood en Banket

Natuur

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Dorpshuis

Podologie

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 591613
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Fietsenwinkel

Printen & drukwerk

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Fysiotherapie

Schilder- Glas- en behangwerk

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Fysiotherapie

Schoonheidssalon

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

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

Accu’s

Hairstyling

Administratie

Architectenbureau

Kantoormeubelen

Autoschade

HUSQVARNA BOSMAAIER 128C

VA N € 25 5

incl. btw

Witgoed
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

wenst iedereen
een gezellige
Verkoop

v.a.

V A N2649,€ 405 N U
€

btw
€incl.299

Erik Kort

gemeenschapsveiling
Aankoop

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies

Advies
Taxatie

HUSQVARNA BOSMAAIER 128R
Husqvarna
COMPLEET MET MES EN TRIMMERKOP!
front rider

€ 2649,-

Vloeren

NU SLECHTS

€ 229

v.a.

Nagelstyliste/Pedicure

de sleutel tot uw bezit

EASY TO
HANDLE

ACTIE
IE

Vishandel

Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

TOUGH JOB

Husqvarna
front rider

Verhuizen

Makelaardij

Bloemen

ACTIE

Trekkers en werktuigen

SLECHTS

Gaa voor een deskundig aankoopadvies
aankoopa
o dv
naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

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

Tel. 0228 - 592244
www.kwantesmakelaardij.nl
Officieel Husqvarna dealer
Officieel Husqvarna dealer

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

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

095_HQ_Dealer_Adv_NL_FC_Magazine.indd 3

05-02-16 14:13

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Acupunctuur RADTS

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

We hopen dat er massaal wordt geboden op onze
Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94
• Fysiotherapie
bijdrage: Kleiduivenschieten voor drie personen,
• Podo-posturale therapie
Marc van den Braber
bij schietvereniging
De Voorst te Kuinre.
Werner de Haan
Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl

Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

Middenweg 9 | Postbus 15 | 1619 BL Andijk
Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl Adv_Praktijk Andijk.indd
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wenst u een goed en sportief

2017

Stichting DeBuurtOp wenst iedereen,
met of zonder droge voeten,
een inspirerend, creatief
en een goed 2017 toe
(Vrijdag 13 januari 2017 is er in Cultura een afsluiting
van het project 100 jaar droge voeten,
meer informatie hierover leest u in de volgende Andijker)
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Kerstfeest op de Kuyperschool
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Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren
Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf
Zelfstandig adviseur RegioBank
Financieringen en hypotheken
Assurantiën en pensioenen

Administratie-en Belasting-advieskantoor

C.W.van der Jagt V.O.F.
Groothandelsmarkt 17-A • 1681 NN Zwaagdijk
Telefoon 0228-562186 • Fax 0228-564052
info@cwvanderjagt.nl

Sursum's Muzikale Kerstgroet

Op de Kuyperschool stonden tijdens de advent
periode vier kaarsen te wachten om aangestoken te worden. De eerste kaars mocht op 28
november gaan branden. We vertelden de kinderen dat we elke week een extra kaars zouden gaan aansteken. En als alle kaarsen zouden
branden, dan zou het bijna kerstfeest zijn.
We gingen in gesprek met de leerlingen over
‘donker om je heen’. Donker kan leuk zijn als
het buiten donker is, maar in de stad alle lichtjes branden. Dat ziet er gezellig uit. Donker
kan ook eng of saai zijn. Donkere dingen waar
geen glans aan zit.
In de weken van advent luisterden we naar
verhalen van Jesaja en verhalen uit het Lukas
evangelie. Jesaja leefde in een donkere tijd vol
oorlog en ruzie. Toch geloofde Jesaja dat het
licht zou worden. Daarna werden de verhalen
verteld van de priester Zacharias en Maria die
een geweldige boodschap kregen te horen en
er over gingen zingen. In het kerstverhaal vertelden we de kinderen over een donkere nacht
in Bethlehem. Herders zagen plotseling een fel

licht. Een engel bracht goed nieuws: Jezus is
geboren. Hij is de zoon van God, het kind dat de
wereld lichter maakt. De donkere tijden gaan
voorbij. Dit verhaal geeft hoopt. God zal altijd
opnieuw licht maken, zelfs na de langste en
donkerste nacht.
Op 22 december vieren we met alle kinderen
het kerstfeest op school. Zuster Zonnestraal en
buurman Donker komen langs bij de viering van
de kinderen uit groep 1 t/m 6. Buurman Donker heeft een probleem. Hij moet de lampjes
in de kerstboom hangen maar ze doen het niet.
Gelukkig krijgt zuster Zonnestraal het wel voor
elkaar door de lampjes aan te draaien. Zij leert
dat er contact moet zijn om licht te krijgen.
Net zoals wij contact krijgen met God en daarna Gods licht kunnen doorgeven aan de mensen. Na afloop van de viering gaan de kinderen
met elkaar genieten van het kerstdiner, waarbij
alle kinderen iets lekkers hebben meegenomen
om met elkaar te kunnen delen.
Het team van de Kuyperschool wenst iedereen
een fijn kerstfeest en veel geluk voor 2017

AOWZ jeugd weer ijsvrij!

62 kinderen uit Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk
hebben afgelopen zaterdag hun
diploma’s in ontvangst mogen
nemen. Jullie hebben er weken
lang weer keihard voor geoefend.
Met goede resultaten. Nogmaals
van harte gefeliciteerd!

Iedere zaterdagochtend was het
weer dringen bij de bus.
Voor vele kinderen de eerste keer
op het ijs, maar al na een paar lessen gingen ze al een heel rondje
om. Fantastisch om te zien hoe
snel dat toch gaat, en wat voor
plezier ze er in hebben onlangs
alle zere voeten.
Door het doen van veel spelletjes
en oefeningen wordt het schaatsen aangeleerd. En natuurlijk
schipper mag ik overvaren aan
het einde van de les waar ze aan
het begin al naar uit kijken. Kijk
snel op onze facebook pagina:

Sursum Corda wil u graag fijne feestdagen wensen door middel van
haar Muzikale Kerstgroet! Ons eigen kerstconcert, voor het eerst
sinds jaren. Aanstaande vrijdag spelen wij o.l.v. Niels Marchal de
mooiste kerstmuziek voor u. Daarnaast hebben we een een speciaal
kerstverhaal en willen we samen mooie kerstliederen zingen. Dus
kom vrijdag naar Dorpshuis Centrum voor een mooie avond in
gezellige kerstsferen. 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 EUR8,00
voor volwassenen en EUR5,00 voor kinderen (dit is inclusief twee
consumpties). We hopen u allen te zien!

Als gediplomeerd schadehersteller
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :
•
•
•
•
•

Vakkundig schadeherstel
Taxatie van de schade (vrijblijvend)
Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
Restauratie van Oldtimers
Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie
onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)
Eventueel leenauto beschikbaar

info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
06-2183 2262

Jack Burger 46 jaar bij Mobiel Interieur

jeugdschaatsen-AOWZ voor de
vele mooie foto’s en filmpjes.
Tijdens de diploma uitreiking
hebben we afscheid genomen van
onze trainer Martien Haakman.
Meer dan 15 jaar is hij met ons
mee geweest. Altijd in voor een
vrolijke noot in de bus en op de
baan met een horde kinderen
achter hem aan.
Martien nogmaals bedankt voor
je jarenlange hulp.

Het was sowieso een drukke dag,
‘s middags ook de schaatsclinic
voor alle kopers van de dorpsveilingen. Een zeer geslaagde middag met blije kinderen en natuurlijk chocomel met slagroom toe!
We sluiten weer een mooi seizoen af en nu maar hopen dat we
eindelijk eens op de sloten kunnen gaan schaatsen.
Namens jeugdschaatsen AOWZ
Marco Huisman

Jack Burger (rechts) gaat van zijn pensioen genieten. Foto: KD/De Andijker
Jack Burger, geboren Andijker,
begon in 1970 bij Mobiel Interieur. Mobiel Interieur bestaat 92
jaar; hiervan is Jack al 46 jaar het
gezicht langs de weg. Talloze kamers en trappen heeft hij belegd
en evenzoveel mooie interieurs

afgeleverd. De eerste jaren werkte
hij voornamelijk in de buurt,
maar tegenwoordig werkt hij
door heel Noord-Holland en zelfs
daarbuiten. Jack is een echte vakman die staat voor zijn werk.
Wegens het bereiken van de pen-

sioenleeftijd heeft Jack een gepast
afscheid gehad.
Het team van Mobiel Interieur
zal Jack gaan missen, maar nu is
het tijd om samen met Minzien
van zijn vrije tijd te gaan genieten.
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DORPSHUIS
VEILING
HET BESTUUR EN DE AANGESLOTEN
VERENIGINGEN VAN
STICHTING VEILING DORPSHUIS
WENSEN IEDEREEN
FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN IN ALLE OPZICHTEN
VOORSPOEDIG 2017 TOE.

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar

VAN ETTEN

LOON- en AANNEMERSBEDRIJF
Wenst iedereen fijne feestdagen toe

Wij wensen iedereen
ﬁjne feestdagen en een
gezond, gelukkig en culinair 2017
Team Het Kerkje

Restaurant
Het Kerkje
Buurtje 4
1619 JR Andijk
0228 527334
www.hetkerkje.com

info@andijker.nl
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Als gediplomeerd schadehersteller
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :
•
•
•
•
•

Wenst iedereen
Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig 2017

Vakkundig schadeherstel
Taxatie van de schade (vrijblijvend)
Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
Restauratie van Oldtimers
Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie
onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)
Eventueel leenauto beschikbaar

info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Handelsweg 29 b
1619 BJ Andijk
06-21832262

Wij danken onze relaties voor het
vertrouwen en wensen iedereen prettige
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Bedrijvenweg 4, 1619 BK Andijk
T : 0228 - 59 65 64 | F : 0228 - 59 76 46 | M: 06 - 51 723 211
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Aanvang .0 uur

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

Aanvang 15.00 uur

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

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Zondag

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
ZBUFSdag

Aanvang 20.00 uur

Van 19.00 tot 21.00 uur

Aanvang 20.00 uur

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

Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

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

DC tribute band)
Zondag (AC ()'(7!94/2/3)%

Receptie afscheid van

Van 19.00 tot 21.00 uur

BOKBIERMIDDAG

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

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

Met in het voorprogramma NBR
(AC DC
tribute
band)
ouderwetse
rock zoals
het hoort!
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Dorpshuis&&Café
Café
Dorpshuis
1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Loraine
Haarmode
Middenweg 52a
Tel: 0228-592155

Wenst u fijne feestdagen
En een goed 2017!

Groeten Esther, Berdina en Angela
Volg
ons op
Facebook

Dinsdag 27 december overdag gesloten,
‘s avonds geopend van 18.00 tot 21.00 uur.

www.lorainehaarmode.nl

Oudejaarsdag de hele dag gesloten.

Wenst u Prettige Feestdagen
en een heel gezond 2017
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.

info@andijker.nl
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Is er meer tussen hemel
en aarde? Ontdek het zelf!
Met anderen op zoek gaan naar
de zin van het leven. Dat is Alpha;
eten, ontmoeten, praten, lachen,
leren en luisteren. De Alpha-cursus
geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De
cursus is vrijblijvend en gratis.
De Alpha-cursus is iets voor jou als je: wilt
weten of er meer is tussen hemel en aarde,
meer wilt weten over het christelijk geloof,
nieuwe mensen wilt ontmoeten, je kennis
over het christelijk geloof wilt opfrissen.
Op de cursus worden een aantal verschillende thema’s van het christelijk geloof
besproken, zoals: Is er meer? Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is
het christelijk geloof? Hoe leidt God ons?
Opzet advertentie
Op de Alpha-cursus maak je in tien weken
tijd kennis met het christelijk geloof.
Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De

info@andijker.nl

Kom naar Star Wars expo tijdens Kerstvakantie!
Uniek overzicht van 40 jaar merchandise

cursus start met een gezellige maaltijd.
Na het eten een inspirerend verhaal over
een van de onderwerpen. Daarna is er
alle ruimte om je vragen en gedachten
te delen. Lijkt het je wat? Kom dan eerst
naar de intro avond en ervaar zelf of het
iets is voor je. Stel al je vragen en praat
met andere deelnemers door een aantal
inspirerende onderwerpen. De cursus
wordt gehouden op acht donderdag-avonden. Deelname aan de cursus is gratis.
Dit initiatief door de Baptistengemeente
Enkhuizen start op donderdag 5 januari
met een intro avond aan Wegje 4 in
Enkhuizen. We starten met de maaltijd
(gratis) om 18.30. Zin om te komen? Meld
je ivm planning eten bij Gitta Klopper op
06-30240199 / cengklopper@gmail.com.
Meer informatie over de Alpha cursus is
ook te vinden via www.alphacursus.nl.

Wat is de zin van mijn leven?
Is er meer?
Ontdek het zelf!
Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren.
De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over
het christelijk geloof. Een praktische cursus van 8 avonden (donderdag).
De cursus (incl. maaltijd) is vrijblijvend en gratis!
Wanneer: Intro avond, donderdag 5 januari om 18.30
Waar:
Wegje 4 Enkhuizen
Graag ivm planning aanmelden bij Gitta Klopper op 06-30240199 of cengklopper@gmail.com
Een initiatief van de
Baptistengemeente
Enkhuizen
Zie ook www.alphacursus.nl!

Betovering door water en vuur in kerstvakantie.

Een leuke expositie aan het Oostereiland. Foto aangeleverd
De Star Wars hype komt weer tot leven nu een nieuw epos in de bioscopen
komt. Als je ook in de historie van de legendarische filmreeks wilt duiken, ben
je in het Museum van de 20e Eeuw aan
het juiste adres. In de voormalige gevangenis komt niet alleen een hele eeuw
wonen in Nederland voorbij, maar nu
ook de geschiedenis van Star Wars.
De expositie “Store Wars, 40 years merchandise” vertelt het boeiende verhaal
over al die miljoenen producten die
dankzij George Lucas over duizenden
toonbanken zijn gegaan. Niet eerder
gebeurde dat op zo’n schaal. En filmmaker Lucas had het in 1977 slim geregeld:
Hij nam genoegen met een bescheiden
salaris als hij maar de rechten voor alle
merchandise zou krijgen.
“in a galaxy far, far away...”
Tot en met oktober 2017 wordt in drie
zalen van het Museum van de 20e Eeuw
van alles getoond wat er rond de Star
Wars films is verkocht sinds 1977. Van
ruimteschepen tot pakjes kauwgum, van
piepkleine figuurtjes tot kostbare beelden. De handelswaar, de merchandise,
had bijna meer impact dan de succesvolle films. Soms was er op de winkelvloer ook bijna sprake van een oorlog.

Het museum is van 26 t/m. 30 december geopend. Foto: M.Hofste, Amersfoort
Voor het Nederlands Stoommachinemuseum Medemblik betekent het einde
van het stookseizoen het begin van uitgebreid onderhoudswerk. Voor de reiniging van stoomketel 4 wordt geavanceerde techniek, een hightech vacuümcleaner, ingezet. Onderin het stookgedeelte van de stoomketel ligt bijna een
halve meter verbrandingsresten: as van
twee stookseizoenen. Na de schoonmaakoperatie is het museum tijdens de
kerstvakantie van 26 t/m 30 dec. open.
Veel machines zijn dan onder stoom gebracht.
In ketel 4 wordt de stoom opgewekt waarmee de verschillende stoommachines in
het museum worden aangedreven. Onder
de ketel en in de twee vuurgangen ligt de
as van tientallen m3 verstookt hout. Voor
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deze nauwgezette klus moet de ketel eerst
goed afkoelen. Daarna kan het water van
ketel, zo’n 14.000 liter, gespuid worden.
Voor dit soort klussen zijn protocollen opgesteld die nauwkeurig moeten worden gevolgd. De aanwezigheid van oude stoomtechniek maakt het werk met hightech
in het museum wel heel bijzonder. Vroeger werd voor dit werk de kleinste stoker
aangewezen. Hij kroop hiervoor door een
mangat van slechts veertig bij veertig cm.
Emmertje voor emmertje werden de asresten vervolgens afgevoerd. Een langdurige
klus. Met de inzet van een hightech vacuümcleaner gaat dit nu veel sneller en beter.
Op 18 februari a.s. gaan de deuren open
voor het nieuwe museumseizoen. Info:
www.stoommachinemuseum.nl T.: 0227–
54 47 32.

Lege dozen verkochten ook
In mei 1977 werd de eerste Star Wars film
uitgebracht en werd direct een ‘onverbiddelijke bestseller’! Lucas maakte science fiction weer populair. En de kinderen wilden
niet enkel de film zien! Ze wilden het speelgoed. De fabrikant werd geconfronteerd
met een vraag die veel groter was dan het
aanbod. Het was zelfs zo erg dat ze lege dozen verkochten met daarbij de garantie dat
kinderen later de figuurtjes kregen.
Nieuw succes
Star Wars werd een kolossaal succes. Niet
alleen de film, maar vooral ook het speelgoed. Het speelgoed van het merk Kenner
was een rage die alleen het eerste jaar al
meer dan 100 miljoen dollar winst maak-

te. En dat succes groeide sindsdien alleen
maar. Toen George Lucas halverwege de
jaren ’90 aankondigde nog drie Star Wars
films te gaan maken, kwam ook de speelgoedproductie weer in beeld. Kenner was
inmiddels overgenomen door Hasbro en
alle registers werden opengetrokken om
ook commercieel een zo groot mogelijk
succes te boeken met de merchandise.
Action figures, maar ook LEGO
De fabrikanten hebben niet stilgezeten en
geleerd uit het verleden. Nu wordt niet
meer gewacht tot de film uitgekomen is
om dan de figuren te kunnen verkopen.
Nu wordt de verkoop van speelgoed en
games gestart voordat de films uitkomen.
Daarvan profiteren beide onderdelen van
de onderneming. Men veranderde weer
van koers toen men zag dat de action figures minder populair werden en constructie speelgoed juist populairder. Er werd
contact gezocht met LEGO om samen de
hoogst succesvolle serie LEGO Star Wars
te maken. Van de eerste modellen uit 1999
tot de allernieuwste constructies zijn te
zien op de expositie in Hoorn.
Op stoel van Star Wars piloot
In de drie zalen van het museum is veel te
zien. Ga zitten in de cockpit van de Millenium Falcon. Kom levensgrote figuren als
Chewbaca, Darth Maul, een Stormtrooper
en Princes Leia tegen. Gluur in de kinderkamer van een Star Wars-fan eind jaren
’70 of bestudeer de allereerste action figures en diorama’s. Bekijk de prachtige LEGO
modellen die sinds 1999 zijn verschenen.
Laat je meenemen naar het universum van
Star Wars. ”A long time ago in a galaxy far,
far away....” Nu dichtbij, in Hoorn.
Rogue One
In december 2016 komt er weer een nieuwe film uit in de Star Wars reeks: Rogue
One. Star Wars boeit al 40 jaar meerdere
generaties en daarom geeft het Museum
van de 20e Eeuw een mooi overzicht van
40 jaar Star Wars merchandise.
Voor meer info: www.museumhoorn.nl

Tips voor de
kerstvakantie!

2016 - week 51

0228 - 59 36 05

De Andijker

Hoeveel suiker eet jij?

Foodsister. Fotografie Kenneth Stamp.
Met het nieuwe jaar voor de
deur willen we allemaal graag
wat kilo's kwijt. Dit kan al door
een paar simpele aanpassingen in je voeding. Suikers bijvoorbeeld, daar eten we veel te
veel van in Nederland. Janneke
Koeman (36) van Foodsisters is
diëtist en legt uit wat verborgen
suikers zijn en hoe je kilo's kunt
afvallen door je suikerinname
te verminderen.
Suikerinname wordt in de volksmond ook wel de de stille sluipmoordenaar genoemd, omdat
het vele lichamelijke klachten
kan veroorzaken. Overgewicht
en diabetes, maar ook depressies,
slapeloosheid,
vermoeidheid,
darmklachten en tandbederf.
Verborgen suikers zijn suikers
waarbij je het niet meteen ziet en
niet meteen zult beseffen, maar
die je wel proeft.
Als suiker zo slecht is, waarom
wordt het dan overal ingestopt?
Het wordt toegevoegd in veel bewerkte voedingsmiddelen zoals
soepen uit pak, saus, broodbeleg en ook zuivelproducten. Het
wordt toegevoegd om de smaak,
de krokantheid, luchtigheid en de
houdbaarheid te verbeteren. Er
bestaan wel alternatieven, maar
die zijn een stuk duurder en zolang er geen richtlijnen liggen van
de overheid, gaan fabrikanten gewoon voor het goedkoopste. Die
zoetigheid, daar wennen we aan

en op die manier wordt onze suikerbehoefte alsmaar groter.
Instinkers
We weten bijna allemaal wel dat
er suiker zit in snoepgoed, ijs,
cola en in koekjes, zoals ontbijtkoek. Toch bestaan er ook veel
producten waarbij we het niet
meteen verwachten. Bijvoorbeeld een bakje kipkerriesalade,
sandwichspreads, ontbijtgranen
en vruchtenyoghurt.
In een pot sandwichspread zit 42
gram suiker, dat zijn omgerekend
10,5 suikerklontjes. Neem je dan
ook nog een broodje met kipkerriesalade, eet je tussendoor een
stuk ontbijtkoek, een mueslireep
en maak je ’s avonds soep uit een
pakje en saus uit een potje en
drink je een aantal koppen kruidenthee, dan krijg je ongemerkt
heel veel suiker binnen.
Ook vruchtenyoghurt is een
grote instinker. Op de pakken
staat vaak: 'Nu met 0% vet' Klinkt
gezond, hè. Kijk dan maar eens
goed op het etiket. Het zit wel
bomvol suikers. Fabrikanten zeggen echt niet dat er dan in zo'n
bakje yoghurt omgerekend net
zoveel suiker als een chocolade
ijsje zit.
Bewustwording
Onder onze Facebook volgers deden wij een onderzoek en daaruit bleek dat 82% geen idee had

Te huur vanaf 2017:
Nieuwe Dijkbox units
Div. afmetingen, 25 - 70 m2.
Gelegen achter overheaddeur,
elektra, wc aanwezig.
Voor hobby/opslag/schoonmoeder.
Inlichtingen: 06 22 37 53 73

hoeveel suiker hij of zij iedere
dag nuttigde. Hier valt dan ook
nog een grote inhaalslag te maken. Bewustwording creëren is
de eerste stap naar een gezondere
levensstijl. Want een gemiddelde
Nederlander eet zo'n 26 suikerklontjes per dag. Dat is echt heel
veel.

info@andijker.nl
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Wat gebeurt er zoal bij Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman aan
Handelsweg 10?
Het is een familiebedrijf dat 37 jaar geleden is opgericht door
Nanne Kooiman. In de loop der jaren zijn zij naast de verkoop,
service en onderhoud van tractoren gespecialiseerd in machines
voor de vollegrondsgroenteteelt. Zoals grondbewerking-, schoffelof plantmachines voor diverse sla en koolsoorten. Van het
importeren van standaard machines tot het compleet ontwikkelen
van klantspecifieke producten. Machines die bijvoorbeeld door
camera’s, een computer of GPS aangestuurd worden met de
mogelijkheid tegelijkertijd onkruidbestrijding of kunstmest toe te
dienen. Ook lokale ondernemers worden hierbij betrokken.
Bij Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman gaan ze geen uitdaging uit
de weg! Hun klantenkring bevindt zich voornamelijk in Nederland
en Duitsland maar is nog steeds groeiende. Zo worden er ook
landen aangedaan als Frankrijk, Spanje, België en zelfs Amerika.
Voor komend jaar zijn er weer vele machines verkocht en kunnen
ze dus met goede moed beginnen aan 2017. Zij wensen een ieder
fijne feestdagen en een werkzaam en uitdagend nieuw jaar!

Berend Botje: peuters maken alvast
kennis met de basisschool in Andijk

Een manier om bewuster met
suiker om te gaan, is door jezelf
aan te leren om de etiketten te
lezen. Fabrikanten gebruiken wel
trucjes, want er bestaan ontzettend veel schuilnamen voor suiker. Een ezelsbruggetje: alles wat
eindigt op –suiker (rietsuiker,
palmsuiker), op –ose (fructose,
glucose, dextrose) of alles wat
eindigt op nectar, stroop, honing
en siroop is een vorm van suiker.
Afvallen met minder suiker
met gratis weekmenu
Minderen met suiker hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Maak
dit jaar een goede start en begin
met het minderen van suikers.
Begin bij de tussendoortjes door
die te vervangen voor bijvoorbeeld een handje noten, een gekookt ei of een bakje kwark met
wat bosvruchten. Het hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn én
het is een stuk beter voor je gezondheid.
Ben je inspiratieloos en wil je lekker en makkelijke recepten? Kijk
dan voor een gratis weekmenu
zonder suiker op foodsisters.nl

Kinderopvang Berend Botje is
dit jaar gestart met peuteropvang en buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide in
Andijk. De kinderen krijgen
hier alle ruimte om te spelen,
leren en ontdekken in nauwe
samenwerking met de school.
De peuters voelen zich dan
straks al helemaal thuis in het
gebouw en kennen de leerkrachten al een beetje voordat
ze overstappen naar de basisschool. Ook in beleid en aanpak
werken wij nauw samen met
elkaar, dat maakt de overstap
nóg makkelijker. De peuters
zijn al aan het wennen aan de
overstap naar de basisschool.
Zij gaan regelmatig samen met
groep 1/2 van basisschool De
Piramide buitenspelen. Tijdens het buitenspelen doen de
kinderen allerlei wedstrijdjes,
onder andere tikspelletjes. De
peuters vinden het geweldig

om met de ‘grote’ basisschoolkinderen samen te spelen.
Buitenschoolse opvang; actief
bezig zijn in een ontspannen
omgeving
Naast peuteropvang bieden
wij buitenschoolse opvang
aan voor kinderen van 4 tot
13 jaar. Kinderen kunnen zowel voor als na school bij ons
terecht voor leuke activiteiten. Het vervoer naar en van
school hoort er natuurlijk bij.
Ieder kind is anders, heeft een
andere achtergrond en andere
talenten. Zo krijgt je kind inzicht in de overeenkomsten én
de verschillen. We zorgen voor
leuke uitdagingen en uitjes die
tot onvergetelijke ervaringen
leiden. Naast alle actie op de
buitenschoolse opvang, is er
ook ruimte voor rust.
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Martin, Lidy, Joey en Kim
wensen iedereen een
fijne kerst en een gelukkig 2017

Martin Weverink
Viskuil 20, 1619 AT Andijk
Tel./Fax 0228 593885
Mobiel 06 51413763
Website: www.wegrodak.nl

Yogaschool Andijk
Vertrouw op je innerlijke stem
en de keuzes gemaakt vanuit het hart.
Dan zal er vrede zijn in jou en
deze zal zich uitbreiden over de wereld.
Fijne en gezellige feestdagen
en een prachtig nieuw jaar.

Yvonne Jeltes, Dijkweg 194-195, 1619 JA Andijk
www.yoga-andijk.nl info@yoga-andijk.nl

MACHINEBOUW • HYDRAULIEK • CONSTRUCTIEWERK • INSTALLATIEBOUW
Fabrikant van hydraulische cilinders • Toelevering van draaiwerk enz.

wenst u prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2017

Wij wensen u fijne
feestdagen en een
gelukkig 2017!

Vrolijk Verzekeringen

Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl
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Kerstvakantie in de Witte Schuur.
We vliegen het nieuwe jaar in!!
en natuurlijk ook voor opa’s en oma’s met
de kleinkinderen. Woensdag 28 en donderdag 29 december en donderdag 5 januari staan er workshops op het programma
.
Woensdag 28 is er de workshop High Tea
voor vogels. De zelfgemaakte vetbolletjes
met zadenvulling worden aan de vogels
gepresenteerd in een kop en schotel.
Op donderdag 29 december komt Douwe
Greydanus van de de steenuilwerkgroep
vertellen over uilen en worden er uilenballen uit elkaar geplozen.
Donderdag 8 januari staat de workshop
vogelkasten maken op het programma.
Eerst moeten de deelnemers de kast in elkaar timmeren en daarna voorzien van een
mooi kleurtje!

De medewerkers van de stichting
Gemeenschapsveiling Cultura
Wensen iedereen
alle goeds voor 2017!
en vestigen tevens hierbij uw aandacht op de
datum van onze veiling voor het komende jaar
vrijdag 14 april 2017

Service en Onderhoud

High tea voor vogels. Foto aangeleverd
In de kerstvakantie is er van alles te doen
in MEC De Witte Schuur! Leuke activiteiten om te onthaasten voor het hele gezin

wenst iedereen
een warm kerstfeest
en een geweldig 2017
GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN WEER GOED
EN VEILIG OP WEG
IN 2017 !!!

GARAGE ALL ROUND bv

In de donkere dagen van kerst,
je verlichting op zijn best!
VVN afd. Andijk wenst u een
veilig zicht in het nieuwe jaar

Kijk op onze site www.mec-dewitteschuur.
nl voor alle informatie en geef je snel op!
Mec de Witte Schuur, info@mec-dewitteschuur.nl Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen. tel 0228 320310

Tips voor de
kerstvakantie!

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
De Andijker publiceert regelmatig
de belevenissen van oud Andijker
Jan Pijker.
De kerstbal.
Als een van de weinigen van ons dorp
mocht ik in het begin van de zestiger jaren studeren in de grote stad. Het was
even wennen, ik volgde de tramrails als
ik naar een onbekende bestemming
moest en het fenomeen van je fiets op
slot zetten, kende ik ook al niet. Maar
nadat ik een overigens keurig jongetje op
mijn fiets zag stappen, die ik met moeite
in kon halen en overreden om mijn fiets
terug te geven, wist ik ook dat mijn fiets
op slot moest, als ik die onbeheerd achter liet.
Op de opleiding leerde ik een meisje
kennen, die Els heette en zo mooi was er
nooit iemand geweest en ik wist zeker,
zo iemand zou er ook nooit meer komen.
Er gebeurde een klein wondertje in die
dagen, Els zag me ook wel zitten en al
gauw “gingen we met elkaar.” En op een
zondag, vlak voor het kerst zou gaan
worden, werd ik uitgenodigd om bij haar
thuis te komen eten om zo haar ouders
te leren kennen. Dat was me wat, ze
kwam uit een ander milieu dan ik en
toch lichtelijk nerveus fietste ik naar
haar huis.
Daar viel het reuze mee, haar moeder
was alleraardigst, haar vader bood me

een sigaar aan en Els straalde een echte
verliefdheid uit. Toen we aan tafel gingen zat ik schuin achter een schitterend
versierde kerstboom. Zo een hadden we
thuis niet. En het eten verliep voortreffelijk, ik beheerste de volgorde van het
bestek en speelde met mes en vork. Zelfs
durfde ik een paar verhalen te vertellen,
die blijkbaar in de smaak vielen, want
iedereen lachte.
Tot ik in mijn enthousiasme mijn gebaren wat aanzette en plotseling het geluid
van een vallende bal hoorde. Ik keek om
en zag een tamelijk lelijke bal in stukjes
op de grond liggen. Ik probeerde de zaak
te redden door te verklaren dat het niet
moeders mooiste was die op de grond
was gevallen. En toen was het alsof de
temperatuur daalde tot beneden het
vriespunt. De moeder snikte zacht, de
vader vroeg of ik de leukste thuis was en
Els haar lieve gezichtje bevroor. De bal
was een erfstuk geweest van de overgrootmoeder die nog bij de oude koningin in dienst was geweest en die het cadeau had gekregen na 40 jaar trouwe
dienst. En juist die bal had ik……..
Ik ben nog net niet de deur uitgegooid
bij de familie maar was er niet meer welkom en de rest van de studietijd draaide
Els haar hoofd af als ze me zag. Jammer
want er was niemand zo mooi als zij en
er is ook nooit meer iemand gekomen
die zo mooi was.

Prettige
feestdagen!

2016 - week 51

0228 - 59 36 05

De Andijker

Wij wensen iedereen
Prettige kerstdagen
en een steengoed 2017!

Directie en personeel
van Taxi Kaijer
wenst iedereen

T A X I

een gezond
en veilig 2017

Het Interkerkelijk Gemengd koor Una in Via
wenst een ieder Gezegende Kerstdagen en een
Gezond maar vooral Muzikaal 2017 toe.

info@andijker.nl
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De gegeven woorden zijn in het letterblok verborgen. Zij kunnen in alle richtingen geschreven zijn: horizontaal, verticaal en diagonaal, zowel voor- als achteruit. Een aantal letters is in meerdere woorden gebruikt. Als u alle gegeven
woorden heeft weggestreept vormt u de oplossing van deze puzzel door de resterende letters achter elkaar te schrijven.

Doe mee en maak kans op één van de drie prijzen.

1e prijs 75 euro, 2e prijs tuindoek t.w. van 50 euro, 3e prijs 25 euro.
Winnaars worden in de Andijker van 11 januari bekend gemaakt.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Stuur of breng de oplossing met vermelding van naam + adres naar:
De Andijker, Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk. Uw oplossing dient uiterlijk 1 januari 2017 binnen te zijn!
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Woordzoeker
Winter
chocolademelk
erwtensoep
glad
gluhwein
handschoenen
iglo
koud
kruik
langlaufen
muts
oorwarmers
schaatsen
sjaal
skieen
slee

sneeuw
sneeuwbal
sneeuwpop
sneeuwschoenen
sneeuwschuiver
sneeuwvlok
snowboots
trui
vorst
wanten
winter
winterjas
winterpret
winterslaap
wit

AOV bezoekt Zorgboerderij de Tulp Vogelvoer voor wintergasten

Foto Marianne Ouwerkerk
Vooraan de familie Kamper met van links naar rechts Anneke, Yvonne, Marcel en Piet. Op de achtergrond Jeroen Vroegop (links) en Sybrand Wierstra namens het bestuur van de AOV. (foto: Erik Poffers).
De Andijker Ondernemers Vereniging (AOV) heeft Zorgboerderij de Tulp aan de Kleingouw
bezocht.
Recent heeft in deze Andijker een
uitgebreid artikel gestaan over
het wel en wee van de Tulp.
In het kort kan je zeggen dat bij de
Tulp mensen kunnen komen met
verschillende zorgachtergronden
voor een zinvolle dagbesteding.
Overdag zijn ze actief bezig, denk

aan het verzorgen van de dieren,
de moestuin bijhouden of een
spelletje of klusjes doen.

kunt zien, de bijbehorende check
van € 1.000 uitgereikt namens de
Andijker ondernemers.

Omdat de AOV deze organisatie
een warm hart toedraagt, hebben
we de Tulp dit jaar als goede doel
aangewezen.
Tijdens de haringborrel van afgelopen juni is dit reeds bekend gemaakt en tijdens het recente bedrijfsbezoek is zoals u op de foto

(Zorgboerderij De Tulp wordt
inmiddels mede in de vorm van
een stichting gedreven, ze hebben een ANBI status. Eventuele
giften zijn dan aftrekbaar voor
de belasting. Het rekeningnummer is: NL35RABO 0314 0878 50
(Stichting Vrienden van de Tulp).

Ze kunnen ’s winters wel iets extra gebruiken. Daarom worden
kinderen van 6 t/m12 jaar door
IVN op woensdag 4 januari creatief ingezet voor vogels. De knutselmiddag is van 13.30 – 15.30
uur in de Incoteczaal van het
Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel. Hulp van (groot)ouders
is welkom bij het maken van een
hangend of staand vogelsmulbuffet naar keuze. Deelnemers dienen zich vooraf aan te melden bij
Marianne Ouwerkerk, telefoon
0228-582303 of m.ouwerkerk@

ivn-westfriesland.nl
De kosten zijn € 3,- per creatie
van natuurlijke materialen.
Kleine vogels hebben een hoge
verbranding en verliezen ’s nachts
wel tien procent van hun lichaamsgewicht. Regelmatig voeren (vooral ’s morgens) is daarom
belangrijk. Al heel snel weten ze
precies waar en wanneer er iets te
halen valt. Zo helpt u ze de winter
door en de IVN-gidsen hebben
nog veel meer goede tips voor
vogels in de tuin.
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Directie en medewerkers van
Automobielbedrijf Avner
wensen een ieder
gezellige kerstdagen
en een veilig en gezond 2017!
Automobielbedrijf Avner
Industrieweg 1g Andijk
Tel: 0228 - 596600

Veiling Sarto wenst u
prettige kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2017!
Noteert u het alvast in uw agenda?
Vrijdag 10 maart 2017, de 65e veiling!!

Voor iedereen een
Vrolijk, Actief, Inspirerend
en Gezond 2017

Pagina 31
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KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING
EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Afdeling andijk

wenst iedereen gezellige feestdagen
en een spetterend nieuwjaar
(Speciaal voor de nieuwe leden
van harte gefeliciteerd met jullie behaalde diploma)
de donateurs willen wij speciaal bedanken
voor de ontvangen donaties
NL78RABO0302452508
website: ehbo-andijk.webklik.nl

Kreatief

Kreatief
Yvon
iedereen
Omdat
het wenst
ook
anders
kan! fijne kerstdagen
ef
ati
Kre
en een mooi en gezond 2017!
Kreatief
Omdat het ook anders kan!
Dijkweg 339 A
Dijkweg
339 Ahet ook anders
Omdat
1619 JJ Andijk
1619 JJ Andijk
Tel.Tel.
0228
- 59-65
04
0228
65 04/ook
06 154
98 953
Omdat
anders
Dijkweg
339 A59het
www.haarsalonkreatief.nl
www.haarsalonkreatief.nl
1619 JJ Andijk
Tel.
0228 -339
59 A65 04
Dijkweg
Uitsluitend
afspraak.
Uitsluitend
op op
afspraak.
www.haarsalonkreatief.nl
1619 JJ Andijk
Dijkweg
Tel. 0228 339
- 59A 65 04
1619
JJ Andijk
Uitsluitend
op afspraak.
www.haarsalonkreatief.nl
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl
Uitsluitend op afspraak.
Uitsluitend op afspraak.

kan!
kan!

voorheen

voor zonneschermen en markiezen
ook reparatie en onderhoud

Prettige kerstdagen
en een zonnig 2017!
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

info@andijker.nl
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Piet de Boer al zijn hele leven
in de ban van voetbal

Sinds 29 september 2016 heb ik, Ron Karreman, Derriks
Autoschade overgenomen.
Op zaterdag 29 oktober was er open huis en daar hebben wij heel
veel positieve reacties mogen ontvangen. Ik wil u bedanken voor
het vertrouwen de afgelopen jaren en hoop u, indien nodig, ook in
2017 te kunnen helpen bij grote of kleine schades.
Wij wensen hierbij iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond
2017!
Ron, Danielle, Jaro en Lana Karreman

Als het even kan rijdt Piet graag naar Sporting Andijk. Foto: Koos Dol/De Andijker.

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Van Poldermuseum
naar Centrum voor Water

Op 30 december wordt hij 88.
Maar nog altijd staat Piet de
Boer volop in het leven. In zijn
huis aan de Dijkweg, tegenover
het Poldermuseum, weet hij
zich nog steeds prima te redden. “Gelukkig wel ja”, zegt hij
met zijn kenmerkende enthousiasme. “Het gaat zo zijn gangetje hè.”
Piet woont er alweer een paar
jaar in z’n eentje. Zijn vrouw Leny
kreeg in 2013 een hersenbloeding
en werd verplaatst naar verpleeghuis Nicolaas in Lutjebroek. Op
24 december 2015 overleed ze op
87-jarige leeftijd. “Maar we hebben het goed gehad”, vertelt Piet.
“We hebben bijvoorbeeld veel
mooie reizen gemaakt samen.”
Dat reizen zit er nu niet meer in.
Aan de Dijkweg probeert hij zich
nu staande te houden. “En dat
gaat nog steeds goed. Het is hier
en daar misschien wat stoffiger in
huis sinds Leny weg is, maar voor
de rest weet ik mij nog aardig te
redden.”
Grijze Panters
Hij vindt zijn afleiding in het

voetbal. Iets waar hij zijn hele
leven al verliefd op is. “Op mijn
twaalfde ben ik op voetbal gegaan
bij AVV”, gaat Piet verder. “Want
in die tijd mocht je er pas op als je
twaalf was. Nu zitten ze er soms
al vanaf drie- of vierjarige leeftijd
op natuurlijk.” En wie denkt dat
hij met zijn huidige leeftijd al jarenlang gestopt is met voetballen,
heeft het mis. Tot voor kort was
Piet namelijk nog wekelijks actief
met de Grijze Panters. “Maar ik
heb laatst mijn achillespees afgescheurd. Dus toen vond ik het
mooi geweest. Bij de Grijze Panters heb ik zo’n 26 jaar gezeten.
Ik denk ook niet dat er ooit een
oudere Andijker dan ik is geweest
die nog voetbalde.”
Maar ondanks het feit dat hij zijn
voetbalschoenen inmiddels heeft
opgeborgen, behoort kijken naar
het spelletje nog wel tot de mogelijkheden. Als het even kan rijdt
hij dan ook graag naar Sporting
Andijk toe. In de weekenden,
maar ook doordeweeks.
“Eigenlijk ben ik er elke dag wel
te vinden ja”, zegt Piet. “Gewoon

om een koppie te halen. Geert de
Boer is er heel vaak. Net als Lieuwe Jansma, Co Ursem, Jaap Bakker, Jan de Vries. Er is altijd wel
volk.” Maar ook langs de lijn laat
hij zich gelden. “Ik ben nogal een
oproerkraaier”, vertelt hij met een
brede lach. “En na de wedstrijd
zitten we mooi aan. Met een biertje natuurlijk. Ik vermaak me gelukkig nog steeds.”
Pallets
Ook nu AVV alweer een paar
jaar gefuseerd is met Asonia tot
Sporting Andijk doet hij dat.
“Natuurlijk kon ik ook al veel
mensen van Andijk-Oost, want
daar zat ik vroeger in de verkoop
van pallets”, gaat Piet verder. “Bij
Sietse Harders bijvoorbeeld, en
Interpack. Maar ook bij Joop
Klumpenhouwer, Frans Broer en
D&K Mantel. En Lingarden, in
de Streek. Dat waren een beetje
mijn vaste klantjes in het verleden. Dus ik ben gelukkig wel bij
iedereen bekend. Verder vind ik
het echt fantastisch hoe het nu
gaat, dat iedereen samen is. Echt
geweldig om dat allemaal te zien”,
zegt hij tot besluit.

Midwinterconcert Excelsior

Meer dan 150 jaar geleden is het stoomgemaal opgericht waar nu
ons museum in is gevestigd. Het gebouw bestaat al vanaf 1863,
ruim 6 jaar eerder dan het stoomgemaal in Medemblik. Vroeger
was water al heel belangrijk en ook in de toekomst zal dat niet
minder worden. Zijn we niet veel te zeker van ons wonen en werken hier? We liggen hier in Andijk wel -1.50 meter onder NAP. Vaak
beseffen we dit niet, maar toch is het zo. Welke invloed hebben de
bodemdaling, zeespiegelstijging, weersinvloeden, zout en zoet
water op onze toekomst. Het IJsselmeer water hier direct achter
dijk is al heel belangrijk voor ons en de komende generaties. Al
deze zaken hebben wij voor ogen bij het komen tot een Centrum
voor Water in ons karaktervolle gebouw van het Poldermuseum.
Niet alleen informatie, maar ook het laten voelen en beleven van
alles wat met water te maken heeft is ons doel. Met een goed onderbouwd plan moet het mogelijk zijn sponsoren voor ons Centrum voor Water te vinden die alles mogelijk gaan maken.

Afgelopen zondagmiddag heeft
Excelsior voor een volle zaal in
Cultura een spetterend concert
gegeven. Op de lessenaar stonden
gevarieerde muziekstukken;
kerstmuziek, concertstukken en
alvast een voorproefje voor de
‘Avond van de Filmmuziek’ op 7
en 8 april a.s.
Met ‘Introitus voor Kerst’ was de
toon gezet en via o.a. ‘Thunder-

birds’, heerlijk jeugdsentiment,
en ‘Bravehart’ werd alvast een
link gelegd naar de komende
filmconcerten.
Vlak voor de pauze was het eindelijk de beurt aan de jeugd. 8
jongens en meisjes lieten 4 kerstnummers horen in het ‘jeugdorkest’ ondersteund door een paar
leden van Excelsior. 2 op de saxofoon, 1 bugel en maar liefst 5

slagwerkers. We vonden dat dit
orkestje een eigen naam verdiende en deze werd luidkeels door de
jeugd zelf onthult, ze gaan nu
verder als de “Decibels”. Een
groot applaus kregen ze als dank
voor hun optreden.
De middag werd 2x opgeluisterd
door het Highland Saxophone
Quartet. 4 saxofoons, Astrid
Boekel, Patricia Swart, Ruud
Splinter en Nick Hoogland
brachten mooie saxofoonmuziek.
Na nog een paar filmklassiekers
werd er door Excelsior natuurlijk
afgesloten met kerstmuziek,
Noël.
Excelsior wenst u hele fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling.
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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

Vanaf donderdag
worden er weer tulpen verkocht
op Kleingouw nr. 8!
Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

Ingezonden
In het kader van Kerst – een waargebeurd verhaal
Het is al weer 20 jaar geleden dat ik (in 1996) iets heel bijzonders
meemaakte. Toch ben ik daarin niet uniek, want velen gingen mij
reeds voor en kwamen na mij. In principe kan het namelijk iedereen overkomen, maar wellicht in een andere uitvoering.
Als twintiger probeerde ik wat leuks van het leven te maken. Na
verloop van jaren begon ik naast de gewone aardse zaken soms
ook na te denken over ‘hogere’ zaken. En daarom besloot ik mij
te verdiepen in verschillende religies. Dat werd het begin van een
zoektocht van enige jaren die mijn leven zou veranderen, maar
dat wist ik toen nog niet. Ik was op zoek naar een vorm van godsbewijs. Ook begon ik de bijbel te lezen. Naast het feit dat het taaie
literatuur is, kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat ik deze toch
niet zo goed kende dan ik aanvankelijk dacht. Op een avond lag ik
weer te lezen, toen het ineens tot mij doordrong dat ik voor een
godsbewijs bij Jezus moest zijn – je weet wel, van het Kerstfeest.
Dat sloeg in en het riep weerstand op. Zoveel zelfs, dat ik een stem
uit het niets hoorde die me toebeet: ‘Je doet het niet’! Ik was verbaasd en dacht: Ja, wacht even, dat maak ik zelf wel uit. Als ‘god’
niet bestaat, zal er niks gebeuren. En als hij wel bestaat, dan…
ja, wat dan? Ik waagde het erop. Geconcentreerd sprak ik tot het
onzichtbare en gaf mijzelf er aan over. Ook vroeg ik om maar het
beste van mijn leven te maken. Juist op dat moment ervoer ik een
intens gevoel van diepe innerlijke vrede. Er ging een tinteling door
me heen en ik voelde dat er iets uit mij vertrok. Na die ervaring
begreep ik later vanuit de bijbel dat ik de heilige Geest had ontvangen – je weet wel, van het Pinksterfeest. En dat ik bevrijd was
van een boze geest.
Sindsdien heb ik met vallen en opstaan moeten leren en afleren.
Het is een voortdurend groeiproces. Het leven is er niet gemakkelijker op geworden, maar wel rijker en begrijpelijker. En de Kerstdagen hebben een diepere betekenis gekregen dan de liedjes en
de lichtjes, de bellen en de ballen, de kip en de kalkoen, de kerk
en het concert, het kindje en de kribbe enz. Het is bijna niet te
geloven dat Jezus écht als mens geleefd heeft. En dat hij eens onverwachts weer terug zal komen als een verheven koning die alle
macht bezit. Dan zal Kerst nooit meer hetzelfde zijn.
Door A. de Vries

Het CDA is op zoek naar jou.
Ben jij op zoek naar het CDA?
In het voorjaar van 2018 zijn er de verkiezingen voor de gemeenteraden. Voor die verkiezingen zoekt het CDA Medemblik naar enthousiaste, geïnteresseerde mensen. Mensen met hart voor de samenleving, die willen meedenken, meepraten en
meebeslissen. Binnen onze partij en binnen
onze gemeente. Wil jij het met het CDA het
verschil maken? Deel jouw meningen en
ideeën met ons.
Neem contact op met: Gerard Kuin,
0228 592480, g.kuin@live.nl
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Wist u dat...
... er volgende week geen
Andijker verschijnt?
... het kantoor van De Andijker
en Dijkprint gesloten is van 23
december t/m 1 januari?
...opa en oma Dantuma vandaag 50 jaar getrouwd zijn?
... Sursum Corda a.s. vrijdag
haar kerstconcert geeft!
... Jayce Hoogendoorn vandaag
4 jaar is geworden?
... Inne, Lisanne, Jill, Floor
en Nicky de bewoners van de
Dijkweg verrassen met
zelfgemaakte kerstkaartjes?
... de Sint de schoentjes gevuld
heeft bij de Dekamarkt….
Maar dat nog niet alle kindjes
de schoentjes opgehaald
hebben?
... Stichting DeBuurtOp een
stormachtig jaar achter de rug
heeft, maar de voetjes droog
zijn gebleven?
... er op vrijdag 13 januari een
afsluiting van 100 jaar droge
voeten komt en dat u hierover
in de eerstvolgende Andijker
meer kunt lezen?
... bij het Kerstconcert van
Cantabilé afgelopen vrijdag
zelfs fans uit Rotterdam
aanwezig waren?

Even voorstellen: mijn naam is Yvonne Jeltes. Al 22 jaar geef ik
yogalessen en sinds 14 jaar werk ik in Andijk onder de naam: Yogaschool Andijk.
Velen uit Andijk en omstreken hebben de weg naar de school inmiddels weten te vinden.
Wat ik doe: er worden opleidingen in Raja Yoga gegeven, dat
houdt in : meditatie, fysieke oefeningen en een stuk theorie. Hierin
is er een Basistraining met aansluitend de Docentenopleiding en
vanaf januari 2017 zelfs de Meestersopleiding. Verder zijn er verschillende groepen Hatha-Yoga en 50+ Yoga waar elke week kan
worden ingestroomd.
Ook geef ik Meditatiecursussen en Shantala Babymassage.
Het beoogde doel van mijn werk is de mens verder te brengen in
bewustwording, zowel fysiek, emotioneel als mentaal, het totaalplaatje dus. De weg te zoeken naar het hart en vandaar uit het leven aan te gaan voor ieder die hier open voor wil staan.

Liefdevolle feestdagen en een verrijkend 2017 u
toegewenst en misschien tot ziens in het nieuwe jaar.

Voor de 16e keer Kerstnacht
in de Westerkerk

Een goede Kerst begint met een
sfeervolle
kerstnachtdienst.
Het is inmiddels een heuse traditie om op de avond voor kerst
(24 december) met honderden
mensen in de monumentale
Westerkerk samen te komen,
om in stijl stil te staan bij de geboorte van Jezus en samen bekende kerstliederen te zingen.

Het programma
De kerstnachtdienst is vrij toegankelijk. Zoals gebruikelijk gaan de kerkdeuren om
21.00 uur open. Om 22.00 uur
begint het programma, dat bestaat uit onder andere muziek,
op zaterdag 17-12 bij
de pinautomaat van de
een overdenking en samenzang.
Rabobank: Een pinbon,
De avond draait dit jaar om het
bedrag €20,- en tijd
thema ‘Een open hemel’ vanuit
11.24 met daarbij een
Lucas 2:1-20. Simon van Grokleine sleutel.
ningen, voorganger van de WEG
Info: 59 12 38
(Westfriese Evangelie Gemeente), houdt er tijdens de dienst een
korte overdenking over. Na afloop
Maandag 19 december
van de kerstnachtdienst kunt u
op de Keizerskroon:
met een kopje koffie of thee en
Sleutelbos aan rood
keycord.
iets lekkers
nog even napraten en
Stem
19 maart!
nagenieten van de avond.

Gevonden

Infor:
redactie Andijker
59 36 05

!
CDA
Gezamenlijk initiatief

De organisatie van de kerstnachtdienst is een gezamenlijk

initiatief van de Vrije Baptisten
Gemeente Enkhuizen, Levend
Water-gemeente en de Westfriese Evangelie Gemeente.
Inzameling voor vluchtelingen
De opbrengst van de collecte
voor de kerstnachtdienst zal zijn
voor Stichting Antwoord in Andijk die hiermee 2.000 pakketten verzorgt voor gevangenen in
Oekraïne. Stichting Antwoord
ziet om naar deze vergeten mensen die onder mensonterende
omstandigheden hun straf moeten uitzitten. In donkere, koude,
vieze cellen, waar hun geweten
wordt afgestompt, vrienden en
familie hen vergeten en de toekomst uitzichtloos is.
Door uw gift in de collecte geeft u
aandacht aan iemand in nood en
geeft u een geschenk aan iemand
die zich waardeloos voelt en laat
u liefde zien aan uw naaste! Een
prachtige kerstgedachte!
Stichting Antwoord in Andijk is
een specialist op het gebied van
zending en evangelisatie en is actief in Afrika, Oost-Europa en het
Midden-Oosten.
Zie www.antwoord.org
Een ieder is van harte welkom op
de Kerstnachtdienst!

Volgende week verschijnt
er geen Andijker!

Openingstijden Dijkprint en
De Andijker rond de feestdagen

De eerstvolgende Andijker komt uit op
woensdag 4 januari 2017!
U kunt uw kopij voor die Andijker
aanleveren (tot maandag 2 januari,
12.00 uur) op info@andijker.nl.

Wij zijn van vrijdag 23 december tot en met
vrijdag 30 december 2016 gesloten!
(maandag 2 januari staan we weer voor u klaar)
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zaterdag 24 december: Kerstavond. 19.00 uur: Kerstviering
met De Vriendenkring; pastor J.
Suidgeest.
21.30 uur: Kerstnachtviering
met Gemengd koor; pastor A.
Dekker.
* Na beide vieringen en die van
morgen: deurcollecte voor Solidaridad.
Zondag 25 december: 1e Kerstdag.
10.00 uur: Feestelijke Kerstviering met Gemengd koor; pastor
C. van der Spek.
13.00 uur: Kindje wiegen.
Maandag 26 december: 2e
Kerstdag: geen viering.
Wel is er om 10.30 uur een viering in Wervershoof.
Zaterdag 31 december: Afsluiting van het jaar.
19.00 uur: Oudejaarsviering met
De Vriendenkring; groep Andijk.
Zondag 1 januari: Nieuwjaar:
geen viering. Wel is er om 10.30
uur een viering in Wervershoof.
* De collecte in deze vieringen is
voor onze kerk, als we denken
aan de extra kosten, die gemaakt
worden tijdens deze feestdagen.
Op Kerstavond en 1e Kerstdag is
er een deurcollecte als afsluiting
van de adventsactie Solidaridad.
Deze is bestemd voor verbetering van de werkomstandigheden van de suikerrietkappers in
El Salvador. Van harte aanbevolen.
Welkom in de vieringen.
* Allen goede Kerstdagen toegewenst en een voorspoedig
Nieuwjaar met warmte, vrede en
gerechtigheid voor alle mensen!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Kerkdiensten, feestdagen
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Zaterdag 24 december, Kerstavond
22.00 uur ds. J. Staat, Kerstnachtdienst, m.m.v. Sursum Corda
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Interkerkelijk koor Columba
uit Broek op Langedijk
Maandag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Kinderkerstviering m.m.v. kindertheater Simon en Zo
Zaterdag 31 december, Oudjaarsdag
19.30 uur ds. J. Staat
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Zaterdag 31 december, Oudjaarsdag
19.30 uur Ds. G. Heijkamp
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
Zaterdag 24 december, Kerstavond
19.30 uur Kinderkerstfeest, organist Andrew Orme
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen
organist: Andrew Orme
m.m.v. Countertenor Marcel Pinas
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag
10.00 uur Pastor Gert Scholten, pianist: Johan Gootjes
Geen inloop tot 9 januari
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
Zaterdag 24 december, Kerstavond
22.00 uur Kerstnachtdienst, Simon van Groningen
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
10.30 uur Cees Hanemaayer, Licht in de duisternis
Zaterdag 31 december, Oudjaarsdag
18.00 uur Cees Hanemaayer, Ik ben God, Ik alleen
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag
10.00 uur Cees Hanemaayer
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Zaterdag 24 december, Kerstavond
19.00 uur Euch. J. Suidgeest, De Vriendenkring
21.30 uur Wo-Com. A. Dekker, Gemengd koor
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Wo-Com. C. van der Spek. Gemengd koor
Maandag 26 december, Tweede Kerstdag
Geen viering
Zaterdag 31 december, Oudjaarsdag
19.00 uur Wo-Com. Groep Andijk, De Vriendenkring
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag
Geen viering
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
Geen bijbelstudie
Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag
Geen bijbelstudie
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Zaterdag 24 december, Kerstavond
Kerstnachtdienst in de Westerkerk te Enkhuizen
Zondag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Simon van Groningen
Maandag 26 december, Tweede Kerstdag
Geen dienst
Zaterdag 31 december, Oudjaarsdag
10.00 uur Simon van Groningen
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst
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De hele agenda kunt u vinden op
www.andijker.nl

DECEMBER

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

Woensdag 4 januari
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 7 januari
• Nieuwjaarsborrel, Dorpshuis Centrum
Zondag 8 januari
• Sarto - Nieuwjaarsborrel met Live muziek van The Blue Devils
Vrijdag 13 januari
• PCOB, De Baltische Staten en St. Petersburg. Spreekster , Eugenie
Herlaar voormalig NOS nieuwslezeres. Dorpshuis 14.30 uur
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, zendingswerk
Woensdag 18 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 20 januari
• LSBO Bezoek aan Dorcas. Dorcas Andijk 09.30 uur org. KBO.
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 ﬁets Sarto naar
fruitkwekerij ‘t Keetje Kadijkweg

FEBRUARI

Woensdag 1 februari
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 14 februari
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 15 februari
papier
8 en
22 oktober,
5 en 19 november,
•Oud
KBO,
Bingo en JeuZaterdag
de Boules,
Sarto
13.30 uur.
					
3,
17
en
31
december.
Zaterdag 25 februari
Plastic: 		
Dinsdag 18 oktober, 15 november,
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u
					
13 december
Dinsdag
28		 februari
Restafval:
Dinsdag 1 en 29 november, 27 december
•Gft:
KVG,
Sarto, 20.00 overige
uur Eendagsbestuur
		
dinsdagen
Let op: Op adressen waar het
plastic nog in zakken wordt opgeMAART
haald
zijn
de
data
als
volgt:
vrijdag
21 oktober, 18 november en
Woensdag 1 maart
16
december.
Kijk
voor
meer
informatie
op hvcgroep.nl
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30
uur.

Wapen van
Andijk
Vrijdag
3 maart
zaterdag geopend
vanafSchouten,
20.00 uur,Veenakkers
HUIS DJ vanaf
22.00
•Elke
Bedrijfsbezoek
bij de Fam.
14.00
uur.uur
Di.,
wo.,
do.,
vrij.
open
om
20.00
uur.
Zondag
vanaf
16.00
uur
Dinsdag 14 maart
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 15 maart
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Maandag
maart die elkaar lend was de winstpartij in het
Als twee 27
mensen
•ruim
LSBO-Zonnebloem,
Martinuscollege
Grootbroek
17.45 uur.
31 jaar met elkaarDiner
biljarten
driebanden
van sportmakker
Dinsdag
maart
weten we28
nooit
hoe onze resul- C.J. Verhoogt en dat is mooi
•taten
KVG,zijn.
Sarto, 20 00 uur kom uit de meegenomen.
kast m.m.v CarolaCees
de Vries
uit de
Woensdag
29 maart
We proberen
er iedere week kunst! G.P. Grent was zeer wis•een
KBO,
klaverjassen
Boules,
Sarto 13.30
leuke
middag en
vanJeu
tede
maselvallig
bezig uur.
maar dat is ook
ken, maar daar moet je natuur- iets dat bij biljarten hoort. De
APRIL
lijk afwachten hoe de resultaten
einduitslag was 9-6 in het voorVrijdag
7
april
gaan worden, maar persoonlijk deel van C.J. Verhoogt, mooi
•gaan
PCOB,
met daarna
gezellige
Dorpshuis
weJaarvergadering
nooit een prognose
gaan
dacht ikmiddag,
zo.
Centrum
14.00
uur.
stellen daar koop je niks voor.
Dinsdag
april
Over het11
algemeen
waren de De slotzin is: “Aarzelen is het lot
•resultaten
KVG kaartavond
19.45
vrij goed
enuur
alsSarto
je de tijd geven om ons besluit
Woensdag
12
april
dan verliest moet je geen moer voor te zijn”.
•van
KBO,
Bingo en Jeu
de Boules,
aantrekken,
altijd
aan jeSarto 13.30 uur.
Dinsdag
25
april
leeftijd en gezondheid denken, Sportgroeten van
•twee
KVG,zeer
Sarto,belangrijke
20 00 uur Comédienne
Nicole
punten G.P.
GrentKovacs
Woensdag
26
april
van het menselijk leven. Opval- aflevering 1086
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

Biljartvereniging De Vlieringboys

MEI

Woensdag 10 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
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De Westfriese Bibliotheken zoeken
gastheren en gastvrouwen.

Voor locaties Medemblik, Wervershoof, Hoogkarspel, Stede Broec en Enkhuizen.
Heb je wel eens gedacht aan vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek? Wij hebben jou
nodig! Werk je graag met mensen en media en ben je op zoek naar boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk? Bij ons kun je
de rol van gastheer/gastvrouw vervullen.
Een prachtige mogelijkheid om samen met
collega’s de Bibliotheek te maken tot een
gezellige ontmoetingsplaats.

IN 8 WEKEN SLANK
DOE
MEE !

€10,PER WEEK*

8 KILO
AFVALLEN
OP EEN
GEZONDE
MANIER.
8 weken lang:
Koolhydraatarme
recepten + protein brood
(t.w.v. € 47,50) + online cursus.
We starten 2 januari.

WWW.FOODSISTERS.NL
TEL. 0228- 72 46 28

In onze vestiging komen leden én nietleden om materialen te lenen, kranten en
tijdschriften te lezen, te werken, te studeren of interessante activiteiten bij te wonen. Als gastheer/gastvrouw ben jij één
van de gezichten van de vestiging en draag
je bij aan een uitnodigende sfeer. De Bibliotheek is een plek waar iedereen zich thuis
voelt, van jong tot oud. Jij bent samen met

een medewerker het aanspreekpunt voor
onze klanten.
We gaan ons team van vrijwilligers uitbreiden in onze bibliotheken. Wil jij meebouwen aan onze missie en heb je een hart voor
de bibliotheek? Dan is een rol als gastheer/
gastvrouw iets voor jou!
Meer informatie en aanmelden:
Abelien Blokland, coördinator vestigingen
Medemblik en Wervershoof, ablokland@
westfriesebibliotheken.nl of tel 0228 743
944, toestel 254
Sebastian van der Linden, coördinator
vestigingen Stede Broec, Enkhuizen en
Hoogkarspel, svdlinden@westfriesebibliotheken.nl of 0228 743 944, tst. 208

Samen spelen,
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

*kortingscode: 2016

MELD JE AAN EN BETAAL 8 WEKEN SLECHTS €10,-* PER WEEK

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Midwinterhoorn
Wandeling
26 december
De klanken van de Midwinterhoorn
Tijdens de Midwinterhoornwandeling wordt de wandelaar getrakteerd
op de klanken van de Midwinterhoorn. Dit jaar is het aantal blazers
van de midwinterhoorn uitgebreid tot zes en zult u deze
midwinterhoornblazers onderweg tegenkomen op verschillende plaatsen.
Wilt u ook een midwinterhoorn maken en er zelf op blazen
volgend jaar neem contact op met de organisatie.
Een belangrijk onderdeel van de Midwinterhoornwandeling
is de gezelligheid op de rustpunten met een knappend vuurtje
en een kop erwten soep of een broodje warme worst.
Startlocatie, Startijden, bereikbaarheid en kosten
Dit jaar 3 startplaatsen en 3 afstanden per startplaats.
Start (en -eindpunt) plaatsen Wervershoof, Hoogkarspel, Enkhuizen.
Hoogkarspel:
Verenigingsgebouw Odeon, Sluisweg 2, Hoogkarspel: 7 km, 12 km en 23 km.
Wervershoof:
Sporthal de Dars, Europasingel 114, Wervershoof: 6 km, 14 km, 27 km.
Enkhuizen: Stationscafé, Stationsplein 2, Enkhuizen: 10 km, 14 km, 26 km.
Starttijden: 23, 26en 27 km 10.00-10.15 uur,
12, 14 en 15 km 10.15-10.30 uur,
6, 7 en 10 km 10.30-11.00 uur.
Kosten: € 3,50 p.p.

