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BENNINGBROEK Di. 24-01Winnaars Kerstpuzzel
De puzzel uit de kersteditie van 
21 december 2016 leverde 90 in-
zendingen op. Uit die inzendingen 
hebben we drie winnaars geloot. 
De derde prijs, €25,- was voor me-
vrouw de Graaf, de tweede prijs 
voor mevrouw Immen-Meester en 
winnares van €75,- was mevrouw 
Vertelman. Wij danken alle inzen-
ders voor de moeite.

Mevrouw Immen-Meester ontving haar prijs thuis in Wervershoof
Mevrouw de Graaf (l) en Wendy Vertelman (r) ontvangen hun prijzen van Peter Ligthart.  

Foto's KD/De Andijker

Open dag Out of the Box 020 groot succes!
De open dag van Out of the box 
020 op 10 december 2016 in de 
oude huishoudschool (voormalig 
kantoor Scholtens) was een groot 
succes. Er was veel belangstelling: 
zo’n 60 volwassenen en kinderen 
zijn op bezoek geweest. Zij kre-
gen uitleg over de manier waarop 
de koffertjes worden gemaakt en 
waarvoor ze worden gebruikt. Er 
werd gedemonstreerd hoe dat 
zeefdrukken in zijn werk gaat en 
kon er onder begeleiding een ei-
gen koffertje worden bedrukt. 
Andere bezoekers hebben zelf 
een koffertje bestempeld of ge-
verfd of met gekleurd sitspapier 
waxinelichthouderers beplakt. 
Mensen die de open dag hebben 
gemist en die alsnog een kijkje 
willen nemen, kunnen elke 
woensdagmiddag terecht tussen 
13.00 en 17.00 uur. Dit kan ook 
op afspraak: 06-1031 1688. 
Tijdens de open dag bleek er ook 
veel belangstelling te bestaan 
voor workshops ‘linosnedes ma-
ken’, ‘monoprints maken’ en ‘zeef-
drukken’. Voor iedereen die hierin 
geïnteresseerd is, organiseren wij 
een gratis introductiemiddag 
op zaterdag 4 februari van 
14.00 tot 15.30 uur. Op deze 
middag laten wij zien hoe die 
workshops zijn opgebouwd.

Er kon onder begeleiding een eigen koffertje worden bedrukt. Foto aangeleverd.

Op vrijdag 20 januari is er weer Schrijfcafé Enk-
huizen van 10 tot  12 uur in grand café Van Bleis-
wijk, Enkhuizen. Een ochtend voor beginnende 
en ervaren (dagboek)schrijvers die op zoek zijn 
naar inspiratie. Je werkt aan de hand van korte 
oefeningen. Het gaat hierbij om wat er zoal naar 
boven borrelt, als je zonder al te veel na te den-
ken je invallen op papier zet. Plezier in het schrij-

ven staat voorop. De schrijfcafés zijn afzonderlijk 
van elkaar te volgen, dus wil je het graag eens 
proberen, kom gerust.
Kosten per ochtend €12 (inclusief 2 koffie/thee). 
Reserveren hoeft niet. Neem zelf pen en papier 
mee. De eerstvolgende schrijfcafés zijn op 17 fe-
bruari en 17 maart. Inlichtingen: c.vandenhom-
bergh@quicknet.nl  

Creatief schrijven in Schrijfcafé Enkhuizen

Kijk voor het 
laatste nieuws 

op onze website!
www.andijker.nl

     Kijk op www.kuinmakelaardij.nl 

0228-592253 

Visserspad 1  
1619 GB Andijk 

De winnaar van de 
stem actie  

  Strandvogels                
zie verder redactioneel stuk 
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Geloven als een kind 

Voorwaar, Ik zeg u: Wie het 
Koninkrijk Gods niet ont-
vangt als een kind, zal het 
voorzeker niet binnengaan 
Lukas 18:17  Een domineesge-
zin zit aan de middagmaaltijd. 
In het dorp waar het domi-
neesgezin woont heerst al een 
lange tijd een ernstige droog-
te. De gevolgen waren groot. 
Diverse gewassoorten konden 
niet tegen de droogte en de 
boeren besproeiden de ge-
wassen zo vaak als ze konden 
met het water wat nog in de 
sloten aanwezig was. Maar 
ook dit water raakte spoedig 
op, en de boeren wisten geen 
raad meer. Aan het einde van 
de middagmaaltijd vroeg de 
dominee aan zijn gezin waar 
ze voor moesten bidden en 
danken, waarop het jongste 
dochtertje antwoorde: ‘Vader, 
bidt of God regen wil geven!’ 
In zijn gebed vroeg de domi-
nee daarom of God het gewas 
wilde sparen door regen te 
geven. Toen de maaltijd afge-
lopen was, stond de dominee 
op van tafel en zei dat hij met-
een zou vertrekken. Hij had 
namelijk nog een preekbeurt 
in een ander dorp, en hij wilde 
niet te laat komen. De domi-
nee liep naar de gang en trok 
zijn schoenen aan. Zijn kleine 
dochtertje was hem gevolgd. 
De dominee zei zijn gezin ge-
dag en wilde naar buiten gaan. 
Net op het moment dat hij de 
deur open deed zei zijn doch-
tertje: ‘Pappa, bent u iets ver-
geten?’, waarop de dominee 
antwoordde: ‘Nee, volgens mij 
heb ik alles bij me.’Het doch-
tertje keek haar vader aan en 
reageerde: ‘U vergeet uw para-
plu, u hebt toch aan God ge-
vraagd om regen. Als het dan 
gaat regenen, dan wordt u he-
lemaal nat!’ Beschaamd gaf de 
dominee zijn dochter gelijk en 
hij nam zijn paraplu mee naar 
buiten. Diverse mensen in het 
dorp hebben hem raar aange-
keken, maar het was niet voor 
niets. Die avond heeft het ge-
stort, dikke druppels water 
vielen op de aarde. Geloven 
als een kind!

Zegeningen

We leven in een rijk land en 
hebben over het algemeen aan 
geen enkel ding gebrek. We 
hebben niet alleen brood voor 
vandaag, maar ook al voor 
morgen en overmorgen.  Be-
seffen we wel hoe moeilijk het 
op deze manier voor ons is om 
de zegeningen in ons leven 
van God te verwachten? Hoe 
moeilijk is het voor ons om de 
noodzakelijke dingen voor 
elke dag uit Gods hand te ont-
vangen. Laten we God bidden 
of we Hem dankbaar blijven 
voor Zijn zorgen en zegenin-
gen.

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Op vrijdag 27 januari 2017  is er 
om 20.00 uur een dubbelcon-
cert op piano en orgel door 
niemand minder dan Martin 
Mans (orgel) en Mark Brand-
wijk (vleugel) in de Gerefor-
meerde kerk aan de Midden-
weg te Andijk. Precies een jaar 
geleden speelden zij ook in 
Andijk, op veler verzoek ko-
men zij weer terug naar Andijk!

Martin Mans geeft jaarlijks over-
al in het land zo’n tweehonderd 
druk bezochte orgelconcerten. 
De in 1965 op het Zuid-Holland-
se eiland Goeree-Overflakkee 
geboren Martin Mans zat op 
7-jarige leeftijd al achter het or-
gelklavier, op 11-jarige leeftijd 
begeleidde hij voor het eerst ko-
ren en een jaar later al werd hij 
kerkorganist in zijn geboorte-
plaats Melissant. Sinds 1995 is 
Mans organist van de Breeplein-
kerk in Rotterdam. Hij maakt re-
gelmatig concertreizen door Eu-
ropa, Canada, Amerika en Aus-
tralië. Hij treedt ook op voor ra-
dio en tv (o.a. in ‘Nederland 
zingt’) en dirigeert o.a. de Urker 
Mans Formatie, The Martin 
Mans Formation, het Zaans In-
terkerkelijk Mannenkoor ZIM en 
het Mannenkoor De Gouwestem.

Mark Brandwijk kreeg orgelles-
sen van Jaap den Besten en Ever-
hard Zwart. In het jaar 2007 won 
Mark de wisselbeker van het Fei-
ke Asma-concours en won deze 
ook in 2008 en 2009. Mark speelt 
ook piano. Hij  is begeleider van 
Young Ladies Choir ‘Hadassah’, 
jongerenkoor ‘Speranza’, ‘Het 
Hollands Jongerenkoor’ en ‘Het 
Groot Nederlands Jongerenkoor’. 
Daarnaast is hij een veelgevraagd 
begeleider bij andere koor- en in-
strumentale concerten, zoals 
concerten van het Zaans Inter-
kerkelijk Mannenkoor. Vanaf juni 
2010 volgt Mark ook pianoles bij 
Mirjam IJsseldijk in Krimpen aan 
de Lek. Hij maakt ook deel uit 
van ‘The Martin Mans Band’. 
Mark werkte mee aan tientallen 
cd-opnames, hij heeft twee solo-
cd’s uitgebracht. Samen met Rei-
nier Korver vormt hij het ‘Duo 
Virtuoso’.

De kerk is open vanaf 19.30 uur, 
het concert begint om 20.00 uur. 
Uiteraard zijn er geluidsdragers 
te koop. Voor slechts € 10 kan dit 
concert worden bijgewoond, kin-
deren tot 12 jr. € 5. Kaarten zijn 
voorafgaande aan het concert in 
de kerk verkrijgbaar. Verdere in-
formatie: www.zingenenzo.com

Martin Mans. Foto aangeleverd

Martin Mans en Mark Brandwijk 
in de Gereformeerde Kerk
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Dag buurman Lous

Een laatste groet van de buurtjes van het Hofkesland.

We wensen de familie veel sterkte.

In heerlijkheid opgenomen 
waar hij zo naar verlangde

onze lieve broer, zwager en oom

Frans Vriend
Familie Vriend, Andijk 
Familie Vriend, Canada

2 januari 2017

Maar vroeg of laat 
Verschijnt het land 

Dat elk verstand 
Te boven gaat 

 

Waar ik volmaakt 
Opnieuw ontmoet 
Wie ik voorgoed  

Was kwijtgeraakt 

           Jean Pierre Rawie 

Verdrietig om het verlies, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons 
heeft betekend, is na een kortstondig ziekbed van ons heengegaan 
onze lieve moeder en oma 

 Anna Henriëtte 
Dekker - Druyf 

echtgenote van Klaas Dekker, † 2002 

* Abbekerk,   † Hoorn,
17 november 1928  5 januari 2017 

 Nieuwehorne: Maarten en Deirdre 
  Hanver, Sorenta, Marinda 

 Hoorn: Klaas en Marieke 
  Annabel 

 Andijk: Henriëtte en Robert 
  Milan, Luca 

 
Correspondentieadres: 
H.M. Dekker 
Ibislaan 29 
1619 VP  Andijk 

Annie ligt opgebaard in Uitvaartcentrum De Laatste Eer, Ibislaan 3, 
1619 VP te Andijk, alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en 
condoleren op woensdag 11 januari van 19.00 tot 20.00 uur. 

De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 12 januari om 
14.00 uur in de Kapel, Middenweg 48 te Andijk. Aansluitend is er 
een informeel samenzijn waar ook gelegenheid is tot condoleren.
Hierna begeleiden wij haar in besloten kring naar het crematorium 
te Hoorn.

Bedankt aan allen die ons 50-jarig huwelijksfeest tot een feest 
hebben gemaakt door een handdruk, bloemen en kaarten.

    Henk en Teuni Dantuma

Hand in hand zijn we gegaan
tot aan de drempel

moegestreden,
maar omring door ons allen

ben je moedig en rustig heengegaan

Jenny Basjes-Spaan
echtgenote van Dirk Basjes † 2006

op 89-jarige leeftijd

 Cees Basjes en Rink Swagerman

 Annet en Bertus Daleman-Basjes
 Marc en Lisa
 Merel

Hoorn, 2 januari 2017

Sorghvlietlaan 76, 1619 XC Andijk

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op zaterdag 7 januari j.l.

HOERA! 14 januari wordt ROLF KEUR 50 JAAR!

  Gefeliciteerd en een dikke zoen van ons.
  Heleen, Liesbeth, Janneke en Hein



Beter nieuwjaar!

Gelukkig nieuwjaar. 
Traditioneel wensen wij 

elkaar na de jaarwisseling veel 
geluk en gezondheid. Zeker 
bij een aantal van ons is dit 
meer dan welkom omdat zij 

een dierbare verloren hebben 
of door een brand vele dier-

bare zaken kwijt zijn. 
In de wereld om ons heen 

is onrust, er zijn aanslagen, 
het vertrouwen in de poli-

tiek loopt terug. Elke zichzelf 
respecterende politicus begint 
tegenwoordig een eigen partij. 
Daarom kan 2017 alleen maar 
beter worden dan 2016! Maar 

dat gaat niet vanzelf.
We zullen onze boodschap:  
een boodschap van enthou-
siasme, van samenwerking 
en van vertrouwen moeten 
blijven vertellen. Laten zien 

waar we mee bezig zijn, zodat 
u weet wat er gebeurt. Ik kan 
niets beloven maar ik ga met 
de VVD mijn best doen steun 

te krijgen voor belangrijke 
zaken.

Die zendmast, waardoor we 
beter bereikbaar zijn komt 
er in 2017. Wat de VVD 

betreft gaat Heijmans zo snel 
mogelijk die Westfrisiaweg  
afmaken, de Gedeputeerde 
Laanweg wordt veiliger en 
we blijven ons inspannen 

voor voldoende woningbouw. 
Daarom zijn we  blij zijn dat 

we er in zijn geslaagd het con-
sultatiebureau open te hou-
den.  Hetzelfde geldt uiter-
aard voor dierenweide De 

Put, het zwembad, de biblio-
theek en de muziekschool ,  

mits zij voldoende draagvlak  
behouden. 

Windmolens gaan naar zee 
als dat rendabeler blijkt, zon-
neweides krijgen de ruimte. 
De VVD probeert het CDA, 
D’66 of Gemeentebelangen 

te overtuigen toch de door de 
Tulp zo gewenste overnach-
tingsmogelijkheden te reali-

seren, dan ontstaat een meer-
derheid. Het bedrijfsleven 
krijgt kansen en belasting-

verhoging blijft achterwege. 
Met voldoende steun kan er 

op het voormalige Asonia ter-
rein gebouwd gaan worden. 
Ik roep u op de politiek niet 

de rug toe te keren, maar 
partijen te wijzen op hun ver-
antwoordelijkheden:  samen 

staan we sterk! 
Ik wens u en de uwen: 
een (nog) beter 2017!

Andrea van Langen, 
raadslid VVD Medemblik.

Andrea van Langen

’T WAPEN VAN ANDIJK

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

Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

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

En natuurlijk onze overheerlijke 
betaalbare snacks

We hebben verschillende HOUSE SHOTS
We hebben ook MIXED SHOTS

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

 
Amstel Pils per glas 1 muntje

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

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

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

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

VRIJSTELLINGEN 
ERF- EN SCHENKBELASTING - 2017

Vrijstellingen erfbelasting
Partner (let op begrip wie partner is)   € 638.089
Invalide kind  €  60.621
Kind  €  20.209
Kleinkind  €  20.209
Ouder  €  47.859
Overige verkrijger  €  2.129
(pensioenimputatie)   € 164.842

Vrijstellingen schenkbelasting
Kind  €  5.320
Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij  €  25.526
Verhoging kind 18-40 jaar; studie  €  53.176
Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning  €  100.000
Overige verkrijger  €  2.129
Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning  €  100.000
Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010  €  27.650
Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016  €  46.824

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen 
artikel 35b lid 1 SW tot  € 1.063.479

Alles wat boven de vrijstelling wordt verkregen is belast voor:
   van € 0 - € 122.269   en hoger 
Partners  10%    20%
Kinderen  10%    20%
Kleinkinderen  18%    36%
Overig  30%    40%

VERMOGEN IN BOX 3 INKOMSTEN BELASTING - 2017
Heffingsvrij vermogen is € 25.000. Daarboven: 
van € 0 - € 75.000   Rendement:  2,87%
van € 75.000 - € 975.000   Rendement:  4,60%
van € 975.000 en hoger   Rendement  5,39%

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met 
Mantel&Overtoom Notarissen 
Andijk 0228-592224 en Benning-
broek 0229-591264
GRATIS INLOOP 2017 van 9-17 
en 19-21 uur: 19 januari Andijk 
en 24 januari  Benningbroek.

Ook dit jaar weer een vogelvoer-
actie voor de jeugd van SPOR-
TING ANDIJK. Het blijft voor 
onze jeugd belangrijk om te kun-
nen blijven sporten!
Daarom rekenen wij ook nu weer

op uw steun door aankoop van  
een vogelvoerslinger.
Zie ook de advertentie in dit blad. 

P.S. DE WINTER IS IN AAN-
TOCHT!!!

Vogelvoeractie t.b.v. Sporting Andijk

Coniferen zijn groenblijvende 
bomen die ook wel als heg wor-
den gebruikt ter erfafscherming.
Deze bieden veel schuilgelegen-
heid voor vogels en andere over 
de grondlopende scharrelaars.
Heeft u groene bomen of een 
boom met hedera begroeid kijk 
daar eens goed naar wat er in zit.
Het kan voorkomen dat als u 
langs de stam omhoog kijkt u 

wordt gade geslagen door een 
goed gecamoufleerde vogel zoals 
de Ransuil.
Veelal  zijn deze bijna niet te zien 
maar door dat er braakbalen op 
de grond liggen verraden ze zich.
Heeft u uilen gezien of gehoord 
geef even een berichtje.
E-mail: D.Greydanus@quicknet.
nl. 0614734554
Douwe Greydanus

Foto Douwe Greydanus

Verborgen leven

Wel eens gehoord van Konijnen 
Opvangcentrum Huisjepluis uit 
Midwoud? Die verricht enorm 
veel nuttig werk en willen hier 
graag over komen vertellen bij 
IVN West-Friesland. Twee mede-
werkers komen zondag 22 januari 
van 14.00 – 16.00 uur met een 
vijftal konijnen naar het Streek-
bos Paviljoen in Bovenkarspel. 
Grote en kleine bezoekers kun-
nen er tijdens deze inloopmiddag 
alles te weten komen over de 
verzorging en leefwijze van konij-
nen. 

350 konijnen
En dat is wel nodig als je de 
schrijnende verhalen hoort. Want 
jaarlijks worden er ruim 350 ko-
nijnen afgestaan om allerlei re-
den zoals: verhuizing, verwaarlo-
zing, aangevallen door honden, 
katten of roofdieren, losgelaten of 
gevangen wegens ziekte. Ze wor-

den opgevangen en verzorgd 
door medewerkers van Huisje-
pluis, een enorme prestatie die 
naast bewondering ook financië-
le hulp verdient. Huisjepluis fokt 
geen konijnen en de rammen 
worden gecastreerd.

Het houden van een konijn 
Het opvangcentrum wil de her-
stelde, gezonde konijntjes een 
goeie plek geven. Maar ze blijven 
ook mensen erop aan spreken dat 
ze zich goed moeten inlezen over 
het houden van een konijn. Het is 
geen dier die je zomaar in een 
hokje stopt en daar oud laat wor-
den. Het zijn actieve buitendie-
ren, en soms moet er een bezoek 
aan de dierenarts worden gedaan. 
Goede voeding en hygiëne is heel 
belangrijk. Vanwege zijn vriende-
lijke aard is het konijn het popu-
lairste zoogdier onder de huisdie-
ren.

Uitgezet tam konijn in het Streekbos. Foto: Toos Brink

Huisjepluis konijnenopvang
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Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes

Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij



Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

voorheen

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud. Handelsweg 33E
1619 BJ Andijk
06-373 1414 8

www.LNChuidverbetering.nl

De RuimteDe RuimteDe RuimteDe Ruimtevoor oplossingen

Bouwadvies � Architectuur � Kostenbeheersing

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

Wij kunnen het 
ontwerp en alle 

benodigde tekeningen 
voor uw nieuw- of 
verbouwplan verzorgen.

Staat voor kwaliteit en zorg: 

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof

Tel 0228-582270

Keizerskroon 1
1619 XK Andijk

0228-592717

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

En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen

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

➜  Scherpe winkel prijzen door inkoop 
 via Electronic Partner.

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

➜  Verkoop elektra schakel materialen.

➜  Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden 
 en electronica.

Electro Andijk

Openingstijden
Maandag-Dinsdag-Donderdag-Vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Woensdagochtend gesloten, 
woensdagmiddag van 13.30-18.00 uur geopend.

Zaterdag open van 9.00 uur-17.00uur

Electro Andijk, Middenweg 0228 591873    
www.electro-andijk.nl

135 kerstbomen opgehaald!
Voor de kerstvakantie hadden de mannen 
het er al over, de kerstvakantie zou volledig 
in beslag genomen worden door het afste-
ken van vuurwerk op 31 december en 
vanaf 1 januari werd het kerstbomen op-
halen. 

1 januari was Stijn Schuitemaker al vroeg 

op verkenningstocht en vond de eerste 
kerstboom. Touw achter zijn fiets ge-
knoopt, touw om de kerstboom en op naar 
Tijmen en Maarten Dekker want dat zou 
de verzamelplaats worden!! 

Zondag lagen er nog niet zoveel bomen 
buiten maar op maandag 2 januari sloten 

De mensen van de gemeente haalden de bomen op. Foto's aangeleverd

De tuin van de familie Dekker lag behoorlijk vol.

de broers Daan en Tim Schuitemaker en de vrien-
den Jim Steltenpool, Daan Juriaans en Goos de Vos 
zich aan en hadden ze aan het eind van de middag 
rond de 50 kerstbomen. 

Dinsdag 3 januari weer op pad met 8 man en aan 
het einde van de middag hadden ze totaal 135 kerst-
bomen. De hele achtertuin lag vol en dat alles met 
een fiets en een touwtje (en soms wat hulp van 
opa’s). 

Woensdag kwam de gemeente langs om de bomen 
te tellen en in de versnipperaar te gooien.€ 0,25 per 
boom, dus dat was een mooi bedrag voor 3 dagen 
keihard werken. Volgend jaar weer mannen!!
Evelyn Ruiter
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Elke zaterdag 
open van 

10:00 - 17:00 

Nijverheidsweg 7 A
Wervershoof 

(0228) 72 49 07

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

Kiest u ook voor de kwaliteit van de
bovenste plank?

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

ALLEEN GELDIG INDIEN U EEN 
AFSPRAAK MAAKT VIA DE GRATIS

GARAGE JONG APP

ALLEEN GELDIG 
VOOR PERSONENAUTO’S

APK
€ 15,-

Nieuw jaar Nieuwe Kansen....!!
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:
www.scwestfriesland.nl

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Voor een unieke 
haarbeleving!
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De Andijker Onderneemt!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Architectenbureau
De Ruimte • Ard Botman

Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

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

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

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

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

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Natuur
Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk

06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Printen & drukwerk
Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05

info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

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

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

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

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

Tel. 06 1077 2538 • www.scwestfriesland.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Vloeren
De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof

Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

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

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

voor meer informatie.



Elk jaar is het weer tijd voor de 
kerstkaarten. Dit is elk jaar een 
best bedrag dus hadden we beslo-
ten daar wat anders mee te doen. 
We hebben gekozen om het aan 
een vereniging te schenken maar 
ja welke?  Dus hebben we afgelo-
pen december de kerstkaarten 
actie gehouden. De selectie werd 
uiteindelijk beperkt tot drie ver-
enigingen die wij een warm hart 
toedragen. Deze verenigingen 
sponsoren we al maar wat ex-
tra’s  is altijd welkom. De selectie 
werd v.v.V.V.W., Sporting Andijk 

en v.v. Strandvogels. Door middel 
van een online poll kon men zelf 
meestemmen naar de winnende 
vereniging. Er werd bijna 3.000 
keer gestemd!  Maandag 2 januari 
sloot deze poll en kwam 

v.v.Strandvogels als de winnende 
partij uit de wedstrijd. Inmiddels 
hebben zij de chequevan € 350,-  
in ontvangst genomen. Voor de 
“verliezende” partijen niet ge-
treurd, zij kregen een nieuwe bal 
uitgereikt om er zo in 2017 weer 
goed tegen aan te kunnen. Alle 
stemmers bedankt voor uw stem 
en een sportief jaar.   Omdat het 
zo’n succes is geworden willen we 
voor 2017 nog wat extra’s doen 
voor de verenigingen. 

Extra actie januari en februari. 
Als u Kuin Makelaardij uw ver-
koop makelaar maakt dan wordt 
er een donatie gedaan naar de 
vereniging/goede doel naar eigen 
keuze! Vermeldt bij de afspraak 
actie 2017.  

 
Andijkertjes

***VERS VAN HET LAND***
HEERLIJKE AARDAPPELEN

DIVERSE SOORTEN
Jan&Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel 593245

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

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

V.V. Strandvogels ontving de cheque t.w.v. €350,- Foto aangeleverd

Bij Sporting Andijk

Kerstkaarten actie 2016 en nieuwe 
actie 2017 Kuin makelaardij

En VVW. Foto's aangeleverd

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van oud 
Andijker Jan Pijker. 

De tobbe
Het is bijna niet meer voor te 
stellen in deze tijd, maar zo’n 
vijftig jaar geleden waren er nog 
een heleboel huizen zonder een 
douche.  Wanneer je klein was, 
was daar een aardige oplossing 
voor gevonden. Meestal werd er 
op zaterdagavond een zinken 
tobbe in de keuken gezet en 
daarin werden de kinderen in 
bad gedaan. Nu was de tempe-
ratuur van het water in zo’n 
tobbe moeilijker te regelen dan 
met een douche van tegenwoor-
dig. Eerst werden er een paar 
ketels kokend water in de tobbe 
gegooid en dat werd aangevuld 
met koud water tot je moeder 
vond dat je er wel in kon gaan 
zitten. Meestal voelde ze dan 
even met haar elleboog en be-
sliste dat het water de juiste 
temperatuur had. Dat viel niet 
altijd mee. Heel vaak werd er 
geroepen: te heet! Dan waren er 
twee mogelijkheden. Of er werd 
een scheut koud water bij ge-
gooid, waarbij je het risico liep 
dat het water ineens wel erg fris 
werd of er werd tegen je gezegd: 
Zitten! Het wordt vanzelf wel 
kouder. Ik hoef niet te vertellen 
wat er gebeurde als je in een 
tobbe stapte en riep: te koud! 
Nu wilde elk kind natuurlijk het 

liefst als eerste in die tobbe, 
want het water werd voor de 
volgende kinderen wel bij ge-
warmd met alle mogelijke ge-
volgen van dien, maar niet ver-
schoond. En hoe dat water er 
uit zag na een wasbeurt van drie 
kinderen en jij was als vierde 
aan de beurt, dat laat zich ra-
den.                              
                                                                                                                   
Nu was haren wassen een ander 
probleem. Je werd meestal on-
verwacht  kopje onder geduwd, 
je haar werd ingezeept met 
groene zeep  ( shampo? wat was 
dat? ) en daarna moest het wor-
den uitgespoeld. Het water uit 
het kannetje was meestal aan de 
koude kant. Maar erger was het 
als het te warm was. Ik vertelde 
mijn ouders, als dat te vaak ge-
beurde, dat je dan later kaal 
werd. Het bedierf je haar. Op 
het antwoord van ze dat het 
grote onzin was, zei ik tegen ze : 
En onze ooms dan? Ja en dan 
waren ze stil, want de meeste 
ooms waren kaal……….
                                                                                                                                                      
Wat waren we blij toen we een 
echte douche kregen, alleen 
werkte de verwarming er van op 
gas, dat nog met flessen werd 
aangevoerd. En wat je voelde als 
de gasfles leeg raakte tijdens het 
douchen en je had je net lekker 
ingezeept.

Je wilt het niet weten ………

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Dijkprint
Voor al uw drukwerk.
Industrieweg 1 Andijk

Tel. 59 3605
www.dijkprint.nl
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Wist u dat...

... iedereen welkom is bij de 

afsluiting van 100 jaar droge 

voeten aanstaande vrijdag in 

Cultura?

... de OCB al bijna 60 jaar 

bestaat? En dat zij iedere 2e 

vrijdag van de maand in Sarto 

klaverjassen en biljarten en dat 

er kaarters welkom zijn?

… aanstaande vrijdag er weer 

een pubquiz is  in Dorpshuis 

Centrum?

… volgende week de week van 

het gebed plaatsvind in de Ge-

reformeerde kerk, en dat ieder-

een daarvoor is uitgenodigd?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… het oud papier zaterdag 

weer aan de weg kan worden 

gezet?

… Sporting Andijk 18 januari 

bij u aan de deur komt 

met vogelvoerslingers?

… oud Wervershoof op 

22 januari een koffieconcert  

organiseert in de trouwzaal 

van het Oude Raadhuis?

 
 

 
VRIJDAG 13 JANUARI 

PUBQUIZ 
AANVANG 20:30 UUR 

 
DONDERDAG 19 JANUARI 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
ZATERDAG 21 JANUARI 

EETCAFÉ 
RESERVEREN KAN VIA MAIL OF TELEFONISCH 

 
VRIJDAG 3 FERBUARI 

KLAVERJAS 
AANVANG 19:30 UUR 

 
ZATERDAG 4 FEBRUARI  

DIRTYBEATS 2017 
 

VRIJDAG 10 FEBRUARI 

PUBQUIZ 
AANVANG 20:30 UUR 

 
MEER INFORMATIE VINDT U OP ONZE WEBSITE! 

INFO@DORPSHUISCENTRUM.NL, WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL 

POPKOOR 
CANTABILÉ 
UPDATE
Nieuwe dirigenten:
Op 13 januari 2017 begint popkoor Cantabilé weer met repe-
teren onder leiding van onze nieuwe dirigenten Rolf Keur  en 
Margreet Drijver begeleid door ons vaste combo bestaande uit 
Henriette Dekker piano, Dick van Berkum keyboard en Adriaan 
de Leeuw drums.
 
25-jarig jubileum:
Op 9 juni 2018 bestaat Cantabilé 25 jaar. Dit gaan we vieren 
met een spetterend jubileumconcert.

Nieuwe leden:
Heb je zin om ook mee te zingen met het bruisende popkoor 
Cantabilé meld je dan aan door een e-mail te sturen naar 
cantabile-andijk@outlook.com.

Info:
Cantabilé repeteert iedere vrijdagavond van 19.30-21.30 uur 
in verenigingsgebouw Cultura. Voor meer info, bezoek onze 
website www.cantabileandijk.nl.



Kerkdiensten, zondag 15 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. R. ten Hoopen te Den Haag

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Johan Moens uit Breezand Organist:Wim Broer

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur  Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg         de aloude woorden   5

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

New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst
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Over deze biljartmiddag kan 
ik alleen maar zeggen dat de 
resultaten over de gespeelde 
partijen niet al te best waren. 
Maar C.J. Verhoogt en G.P. Grent 
hebben daar geen moeite mee 
temeer omdat je elkaar al jaren 
kent, zo ligt dat. 
Voor Cees waren er twee goede 
partijen te noteren en voor G.P. 
Grent slechts één winstpar-
tij, maar wij beiden weten al 
zolang hoe onze resultaten zijn, 

we proberen gewoon hoe onze 
resultaten uit de bus komen 
verder rustig slapen en gezond 
weer op, dat is belangerijker 
dan biljarten. 
De slotzin is deze keer: “Alles 
zeggen en niets horen willen is 
een soort hebzucht.”
Adios Biljartos

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1088

Biljartvereniging De Vlieringboys

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 15 januari 10.00 uur: Actie 
Kerkbalans. Begin Gebedsweek voor de 
Eenheid. Woord-Communieviering met 
De Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Herkent u Hem?”. 
De collecte is voor onze kerk. Van harte 
aanbevolen en dank daarvoor.
Dinsdag 17 januari 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dagkerk.
16.00 uur in Sorghvliet: Woord-
Communieviering; voorganger: pastor 
Nellie Pronk.
Woensdag 18 januari 19.30 uur:
Oecumenische avond in “De Kapel” 
aan de Middenweg. Allen van harte 
welkom bij iedere bijeenkomst.
*Overleden: Nel Tensen-Obdam. Bij de 
voorbeden bidden wij voor haar.
*Actie Kerkbalans heeft als thema: 
Mijn Kerk verbindt. Maandag wordt 
de antwoordenvelop met hopelijk een 
gulle gift door uw wijkkontaktpersoon 
weer opgehaald. Heel hartelijk dank 
daarvoor!
*In het kader van de Gebedsweek 
voor de Eenheid is er op woensdag 
18 januari om 19.30 uur een oecu-
menische avond in “De Kapel” aan de 
Middenweg. Begonnen wordt met 
een korte gebedsdienst door pastor J. 
Suidgeest. Daarna is er ontmoeting en 
gesprek met elkaar vanuit het thema. 
Iedereen welkom!

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

Zaterdag op afspraak

JANUARI
Vrijdag 13 januari
• PCOB, De Baltische Staten en St. Petersburg. Spreekster , Eugenie 

Herlaar voormalig NOS nieuwslezeres. Dorpshuis 14.30 uur
• OCB, klaverjassen en biljarten, 19.45 uur, Sarto
• Pubquiz, aanvang 20:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zondag 15 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerlander Kapel, Cultura, 13:30 uur, gratis
• Koppelbiljarten, 14.00 uur, Café pension ‘t Ankertje
Dinsdag 17 januari 
• KVG, Sarto, 19.30 uur. Jaarvergadering m.m.v Dhr Gorter, zen-

dingswerk
Woensdag 18 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vogelvoeractie Sporting Andijk van 18:00 tot 20:00 uur
• Vrouwen van Nu Andijk West “Zet hem op” Wil Gorter met haar 

hoedenverzameling, Cultura, 20.00 uur
Donderdag 19 januari
• Soos voor senioren, aanvang 12:00, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 januari
• LSBO Bezoek aan Dorcas. Dorcas Andijk 09.30 uur org. KBO.
Zaterdag 21 januari
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
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
• Uitgaansavond genaamd ‘Cheers’, van 22:00u tot 04:00u, met 

DJ’s Joost Lakeman & Nano / Doubsession, Dorpshuis Sarto.
Zondag 29 januari 
• Sarto, 15.30 uur. 60’s, 70’s, 80’s Rock met de Band, Greenhouse 

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

fruitkwekerij  ‘t Keetje Kadijkweg

FEBRUARI
Woensdag 1 februari
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 3 februari
• Klaverjas, Dorpshuis Centrum
Dinsdag 14 februari 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 15 februari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Tulpenactie Moldavië
Zaterdag 18 februari
• Band ‘Kratje Bier’ in Sarto, aanvang 19:30, 

optreden 22:00 - 01:00, gratis entree.
Woensdag 22 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk West Jaarvergadering
• Bingo, Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 24 februari 
• PCOB, Jaarvergadering met daarna gezellige middag, Dorpshuis 

Centrum 14.00 uur.
Zaterdag 25 februari
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u
Dinsdag 28 februari 
• KVG, Sarto, 20.00 uur Eendagsbestuur

MAART
Woensdag 1 maart
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 3 maart
• Bedrijfsbezoek bij de Fam. Schouten, Veenakkers 14.00 uur.
Dinsdag 14 maart
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu Andijk-WestGezamenlijke avond met Afd. Oost 

In Dorpshuis Centrum.
Woensdag  15 maart
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Maandag 27 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek 17.45 uur.
Dinsdag 28 maart 
• KVG, Sarto, 20 00 uur kom uit de kast m.m.v Carola de Vries
Woensdag 29 maart
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

APRIL
Dinsdag 11 april 
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 12 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu Andijk West “West Friesland” Bregtje Buishand 

en Dilly Koetsier, Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 25 april 
• KVG, Sarto, 20 00 uur Comédienne Nicole Kovacs
Woensdag 26 april
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

MEI
Woensdag 10 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 12 mei
• LSBO, Bezoek Paprikakwekerij Barendse, Agriport 09.30 uur. 

Zie t.z.t. de Nieuwsbrief.
Dinsdag 16 mei 
• KVG, Sarto, 19.00 uur puzzelwandeltocht 
Woensdag 17 mei
• PCOB, Start dames� etstocht, iedere week, tot p.m. half septem-

ber start 19.00 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Schaapskuddes en natuur, Marijke 

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

Oud papier  Zaterdag 14 & 28 januari, 11 & 25 februari, 11 & 25  
 maart, 8 & 22 april, 6 & 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15 en  
 29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23 september, 7 & 21  
 oktober, 4 & 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei, 
 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september, 
 17 oktober, 14 november en 12 december
Restafval:  Dinsdag 24 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april, 
 16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3 
 en 31 oktober, 28 november en vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 13 januari, 10 februari, 

10 maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september, 
20 oktober, 17 november en 15 december

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

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur – 
info@andijker.nl. 

Onder advertenties vallen 
ook: Andijkertjes, 

Wist u datjes, Agenda, Kerk-
berichten en Verjaardagen

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur – 

info@andijker.nl

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

info@andijker.nl

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

Vanaf januari 2017 is er eens in de 
maand een ontmoetingsochtend 
in de kerk bij Sarto. Het is de be-
doeling dat deze standaard op de 
derde dinsdag van de maand 
plaatsvindt. De eerste ontmoe-
tingsochtend zal op dinsdag 17 
januari 2017 zijn, in de dagkerk 
(het kleinere deel van de kerk, 
achter het altaar). 

Tijdstip: 10 uur ’s morgens. Deze 
ochtend duurt overigens in prin-
cipe niet een hele ochtend; er 
wordt ongeveer een uur voor uit-
getrokken. Op basis van een 

stukje tekst kunnen we met el-
kaar van gedachten wisselen, on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee.
De datum en het tijdstip van deze 
ontmoetingsochtend kunt u ook 
terugvinden in het liturgisch 
rooster in het parochieblad Kon-
takt en uiteraard op de website: 
www.andijk.rkregiowh.nl  
Allen van harte welkom!

Hartelijke groeten van de paro-
chieraad van de R.K. Kerk
parochie Maria Middelares van 
alle Genaden, Bangert 6, Andijk   

In de ‘Week van Gebed voor de 
Eenheid’  komen christenen 
overal in de wereld bijeen om ge-
zamenlijk te bidden om eenheid.  
Het is een traditie van vele jaren,  
van 15 tot 22 januari.

Elk jaar wordt een ander land ge-
vraagd om deze Gebedsweek 
voor te bereiden en dat als model 
aan te bieden voor gebruik in ei-
gen omgeving.  Dit jaar is aan de 
Duitse kerken gevraagd om dit te 
willen doen.  De teksten sluiten 
aan bij de herdenking van 500 
jaar Reformatie.  Als thema heb-
ben zij gekozen voor  ‘Jouw hand,  
mijn glimlach’,  met als Schrift-
tekst:  2 Korintiërs 5, 14-20.

De Gebedsweek heeft ook een 
gezamenlijke Gebedsdienst.  De 
plaatselijke Raad van Kerken 

heeft hiervoor als datum geko-
zen:  woensdag 18 januari 2017,  
aanvang 19.30 uur.

Plaats van samenkomen is  ‘De 
Kapel’,  Middenweg 48 te Andijk  
(tegenover het voormalige Ge-
meentehuis).   Er is een korte 
openingsviering.   Voorganger is 
Pastor J.Suidgeest  (parochie 
Wervershoof).   Daarna is er ont-
moeting en gesprek met elkaar 
vanuit het thema van de Gebeds-
week.  Enkele startvragen of ge-
sprekspunten zijn daarbij een 
hulp.  Het doel is eenvoudig:  met 
elkaar verbonden,  elkaar beter 
leren kennen.

U bent van harte welkom! 
Raad van Kerken: Andijk,   
Onderdijk,  Wervershoof,   
Zwaagdijk-Oost. 

Ontmoetingsochtend 
R.K. Kerk Andijk-West

Gebedsweek voor de Eenheid



Fotocollage KD/De Andijker

100 jaar 
droge voeten

Afsluitende bijeenkomst

Therése Kuin. Foto aangeleverd

Vogelvoeractie t.b.v. Sporting Andijk
Steun de jeugd door aankoop 
van een vogelvoer-slinger! 
Woensdag 18 januari 
18:00 - 20:00 uur 
komt men bij u langs.

Wie de eerstvolgende keer naar Keu-
kencentrum Stede Broec gaat, moet 
waarschijnlijk twee keer kijken. Na tien 
jaar hebben compagnons John Bot en 
Jan Spigt de deuren van Raadhuislaan 
23 gesloten, om ze vervolgens bij het 
naastgelegen pand op nummer 21a te 
openen. Een nieuwe locatie: zichtbaar-
der, sfeervoller, met betere mogelijkhe-
den om de keukens te presenteren.

“We zitten nu dichter bij de weg en dus 
meer in het zicht”, concludeert John Bot 
nuchter over één van de redenen van de 
verhuizing. Hij zwaait vanaf zijn werkplek 
bij het raam naar een toeterende auto die 
voorbij rijdt. Niemand gaat meer over de 
Raadhuislaan zonder Keukencentrum Ste-
de Broec opgemerkt te hebben. 

Sfeervol
Als John en Jan niet bezig zijn in de show-
room, begroeten ze vanaf hun werkplek – 
vol met keukenontwerpen en aantekenin-
gen - klanten die de showroom binnen-
stappen. Sinds anderhalf jaar worden ze 
ondersteund door vakman Jan Bijvoet. Of 
klanten nu naar het keukencentrum ko-
men voor slechts een keukenapparaat of 
juist een complete keuken: de kenners 
staan klaar met een heleboel kennis en er-
varing. 

Klassieke keukens
In de nieuwe showroom staat wederom 
een breed assortiment keukens, in alle stij-
len en kleuren. Toch kiezen de meeste 
klanten, zo vertelt John, vooral voor de 
klassieke keukens. “En dan maakt het niet 
uit of het landelijk of iets strakker is”, zegt 
hij. “Maar heel modern en hoogglans wit 
wordt in ieder geval aanzienlijk minder 
verkocht.” Greeploos en strak is daarente-

gen vandaag de dag favoriet. “Ook stoppen 
klanten regelmatig bij de hout(look)keu-
kens, al zijn die in nog zo veel verschillen-
de variaties. Als het er maar een beetje ge-
leefd uit ziet.” 

Van oven tot koelkast
Na aankoop van een droomkeuken – en bij 
het ontbreken van twee rechter handen – 
verzorgt het team van Keukencentrum 
Stede Broec de montage en indien gewenst 
ook de complete afwerking. Ook losse 
keukenapparatuur bezorgen de vakman-
nen aan huis. Naast de vele keukens is de 
showroom ook gevuld met enkele appara-
ten: vaatwassers, fornuizen, ovens, magne-
trons en koelkasten. Maar ook de nieuwste 
apparatuur, zoals ingebouwde stoom-
ovens, Cookers en wijnkoelkasten.

Eén deur verder
De showroom is een nieuwe stap voor het 
keukencentrum. John en Jan zitten na 25 
jaar nog steeds niet stil. Zo brengt deze 
verhuizing een frisse wind in hun bedrijf. 
Al elf jaar zijn de van oorsprong Wervers-
hovers met hun keukens aan de Raadhuis-
laan te vinden. Sinds 1 november is dat dus 
één deur verder dan voorheen. Vorig jaar 
vierde Keukencentrum Stede Broec haar 
jubileum nog uitgebreid. Nu staat er weer 
een feestelijkheid in het vooruitzicht, ver-
klapt John: “Er staat zeker een heropening 
op de planning”, zegt hij. “Maar wanneer 
dat precies zal zijn is nog onbekend, daar 
gaan we in het nieuwe jaar naar kijken.” 

Keukencentrum Stede Broec is te vinden 
aan Raadhuislaan 21a in Grootebroek. 
Meer informatie staat op www.keukencen-
trumstedebroec.nl, of neem contact op via 
e-mail info@keukencentrumstedebroec.nl 
of telefoonnummer (0228) 51 58 83.

Een greeploos en strakke keuken is vandaag de dag favoriet. Foto: Koos Dol/De Andijker

Keukencentrum Stede 
Broec onder nieuw dak
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Op zondag 22 januari organiseert 
‘Stichting Oud Wervershoof’ weer een 
koffieconcert in de trouwzaal van het 
Oude Raadhuis in Wervershoof, Raad-
huisplein1. Dit concert wijkt iets af van 
voorgaande edities. Er treden deze mid-
dag namelijk twee solo-artiesten op, die 
ieder een half programma voor hun re-
kening nemen. 

Therése Kuin uit Andijk begeleidt zichzelf 
op gitaar en maakt af en toe ook gebruik 
van de geluidsband. Therése wisselt haar 
Nederlandstalige liedjes van o.a. Claudia 
de Breij af met Engelstalig werk van o.a. 
Amy Winehouse en Sarah McLachlan.

Nico Veeken geeft als het ware een ‘Co-
ming home mini concert’. Zijn wieg stond 
namelijk op nauwelijks 25 meter afstand 
van de zaal waar hij deze middag optreedt. 
Nico zingt met begeleiding van een ge-
luidsband ballads en lovesongs van o.a. 
Bee Gees, John Denver, Neil Diamond en 
Bryan Ferry.

Hoewel Therése en Nico allebei solisten 
zijn, maken ze bij dit koffieconcert toch 
graag gebruik van de mogelijkheid om en-
kele duetten te zingen, die ze speciaal voor 

dit optreden hebben uitgezocht. Ze zijn in 
ieder geval van plan voor een gezellige en 
ontspannen muzikale invulling van de 
zondagmiddag te zorgen.

Het concert begint om 14.00 uur. De zaal is 
vanaf 13.30 uur open. De entreeprijs is   
€ 5,00 inclusie koffie of thee bij aanvang. 
Er zijn slechts 50 plaatsen beschikbaar, dus 
reserveren wordt aangeraden: telefonisch 
0228-582377, of per mail cam.berkhout@
quicknet.nl.

BESTE VRIJWILLIGERS

Als beloning voor jullie inzet en  en-
thousiaste medewerking bij ons project 
“100 jaar droge voeten en De Bijna Dijk-
doorbraak van 1916” nodigen wij jullie 
van harte uit op onze afsluitende bijeen-
komst op VRIJDAG 13 JANUARI, 2017
om 20.00u in CULTURA, Kleingouw 
112, Andijk

Inloop tussen 19u45 en 20u00. 

Met o.a. de eerste vertoning van het 
filmmateriaal.  Na afloop gezellige nazit 
met muziek van de Giel Montanjes

De avond is voor iedereen toeganke-
lijk. Zegt het voort.

Koffieconcert met Therése Kuin en Nico Veeken

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000


