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Jolien en Jim Harders, uit Andijk, heb-
ben een bijzonder kinderboek ontworpen, 
waarin je het uiterlijk van de hoofdperso-
nen op duizenden manieren kunt aanpas-
sen. Op de website www.mijnkleuterboek.
nl kun je het boek zelf samenstellen, door 
de gewenste namen in te geven en o.a. de 
huidskleur, haarkleur en het kapsel van de 
hoofdpersonen uit te kiezen. Jim en Jolien 
hebben (in hun vrije uurtjes) meer dan 
een half jaar aan het concept en de website 
gewerkt. En nu zijn ze heel enthousiast 
over het eindresultaat. Jim: “Je kan het 
maar één keer goed doen.”

Duizenden mogelijkheden
Jolien en Jim, zelf ouders van twee jonge 
dochters (3 en 5), wilden het mogelijk maken 
dat kinderen van allerlei afkomsten zich 
in een boek kunnen herkennen. Jolien: “Ik 
maakte al jaren boekjes voor onze dochters 
en die vinden het altijd geweldig als zij de 
hoofdrol spelen. En zij zijn blijkbaar niet de 
enigen, want als er vriendjes op visite komen, 
wordt er regelmatig gevraagd of ik misschien 
ook een boek voor hen wil maken. Zo kwam 
ik op het idee van een website.”

Maar alle boeken apart tekenen was teveel 
werk, vandaar dat Jim aanbood haar te helpen 
met de technische kant. Hij programmeerde 
de software, zodat de boekjes sneller gemaakt 
kunnen worden. Daarnaast bouwde hij ook 
de website, waarmee iedereen zelf gemak-

kelijk een boek kan samenstellen. Jolien: “Ik 
vind het zo knap wat Jim gemaakt heeft! 
Zonder hem was het waarschijnlijk bij een 
idee gebleven.” Op de website kun je kiezen 
uit heel veel verschillende combinaties; er 
zijn vier huidskleuren, zes haarkleuren en in 
totaal 33 kapsels. Eventueel kan de optie ‘bril’ 
nog aangevinkt worden.

Baard voor papa
Het eerste boek is “jouw naam en het spook” 
en gaat over een kindje dat helpt met de 

was ophangen, als er opeens iets spannends 
gebeurt: er is een spook in de tuin! Of is er 
toch iets anders aan de hand? In dit boek zijn 
drie rollen (twee kinderen en één volwasse-
ne), waarbij alle poppetjes naar eigen inzicht 
samengesteld kunnen worden. Aangezien er 
een volwassene voorkomt in het boek, heb-
ben ze nog extra opties toegevoegd voor een 
baard, snor of hoofddoek. Het stel zit nog 
vol plannen en ideeën voor de toekomst. 
Binnenkort verschijnen nog twee nieuwe 
titels, met als thema’s “klimmen in het bos” 

Echtpaar ontwerpt kinderboek dat er voor 
ieder kind anders uitziet

Jolien en Jim met drie van de duizenden poppetjes, die je zelf kunt maken. Foto aangeleverd

en een “dino-doeboek”, daarnaast 
werkt Jim ook nog aan geperso-
naliseerde (felicitatie)kaarten.

Win een boek!
De kleuterboeken zijn speciaal 
ontwikkeld voor kleuters (4 t/m 
6 jaar) die graag zelf willen leren 
lezen. Jolien:  “Maar de boekjes 
zijn ook heel leuk om voor te 
lezen aan jongere kinderen, vanaf 
ongeveer 1,5 jaar. Door de korte 
zinnen, duidelijke verhaallijn en 
kleurrijke plaatjes kunnen ook 
peuters het verhaal volgen.” Om 
de start van hun website te vie-
ren, organiseren Jim en Jolien een 
wedstrijd op facebook. Voor het 
nieuwste boek, dat zich in het bos 
afspeelt, zoeken zij namelijk nog 
een titel. Laat je idee achter op 
www.facebook.com/mijnkleu-
terboek. Onder alle deelnemers 
wordt 1 december een geperso-
naliseerd kleuterboek verloot.

De boeken kosten €24,95 (excl. 
verzendkosten) en zijn te bestel-
len via www.mijnkleuterboek.nl 

Het team van Breek de Week. Foto: KD/De Andijker

Breek de Week

Breek de Week verzorgt met enige regel-
maat een gezellig driegangen diner voor 
alleengaanden in de Lichtboei 2.0, aan 
de Hoekweg 12a.  Het is ruim twee jaar 
geleden opgezet door enkele dames 
van de Gereformeerde Kerk in Andijk.   
Alle alleengaanden zijn welkom, zonder 
onderscheid naar leeftijd, geloofsovertuiging, 
of wat dan ook. Kortom, het is voor een ieder 
die normaal gesproken alleen zit te eten.

Voor ons als team van Breek de Week begin-
nen de voorbereidingen al een maand van 
te voren met de hamvraag: Wat gaan we 
eten? Daarna vragen we onze vrijwilligers 

om voor de gasten te koken of om de men-
sen op te halen die niet in de gelegenheid 
zijn om zelf te  komen. Het   is nog een 
hele organisatie, maar gelukkig kunnen we 
op een grote groep vrijwilligers terug val-
len, zodat we niet alles zelf  hoeven te  doen.   
Maar er komt nog meer bij kijken; we zijn de 
middag zelf altijd al op tijd aanwezig, want er 
moet eerst nog een hoop werk verzet worden. 
Tafels indelen, stoelen neerzetten, de tafels 
dekken en van een kaarsje en een bloemetje 
voorzien. Ook zorgen we voor een achter-
grondmuziekje. Bij binnenkomst krijgen de 
gasten een drankje aangeboden en is er gele-
genheid om even bij te praten. 

Tegen zes uur neemt één van ons even het 
woord; de gasten worden dan nogmaals har-
telijk welkom geheten en gaan we meestal 
voor in gebed. Ook hebben we wel eens 
een mooi gedicht dat we voorlezen. Meestal 
wordt er dan een tipje van de sluier opgelicht 
over de maaltijd die komen gaat. Wij brengen 
steeds een driegangenmenu op tafel. Vaak 
starten we met een lekkere soep, keuze uit 
meerdere hoofdgerechten, gevolgd door een 
lekker dessert. We brengen daar de nodige 
variatie in, en serveren hoofdgerechten die 
iemand niet zo snel voor zich alleen maakt. 
Ter afsluiting wordt nog een kopje koffie 
en thee geschonken, waarna iedereen weer 
huiswaarts keert. En dit alles voor € 5 per 
persoon.

We merken dat het altijd een zeer geslaagde 
avond is, de gasten gaan voldaan en blij naar 
huis. We hebben er zelfs een naam aan gege-
ven: Breek de Week!
We houden de  maaltijden namelijk op de 
donderdag (zo’n beetje halverwege de week),  
vandaar dus deze naam. Breek de Week is op 
Andijk al helemaal ingeburgerd!

Als u ook wilt komen eten: de volgende keer 
is op 25 januari 2018. U kunt zich vanaf 8 
januari hiervoor opgeven bij Gerda Gorter 
(592494) of bij Sjanni de Vries (720179). 

Doe dat wel op tijd, we hebben plaats voor 
36 personen. 

Volg ons op: 

0228-592253 

   

Bij opdracht een donatie voor 
een goed doel naar keuze 

Uw woning verkopen? 

Grat i s  advies 



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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
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Wees overtuigd

Ken jij de belofte van God  
Stel dat God tegen je zegt dat 
je huis en haard moet verla-
ten. Dat je afscheid moet ne-
men van familie en vrienden, 
en naar een land moet gaan 
dat God je zal wijzen. In de 
Bijbel komen we iemand te-
gen die Abraham heet. Hij 
kreeg namelijk wel de op-
dracht om dit te doen. Het 
was God die Abraham een 
andere toekomst wilde geven. 
Zo ging Abraham op weg, in 
de overtuiging dat God hem 
zou gebruiken en dat de hele 
wereld door hem gezegend 
zou worden.  Zijn overtuiging 
was niet zoiets als een mening 
of een opvatting. Nee, er lag 
een duidelijke relatie tussen 
zijn geloof en God, en zijn 
overtuiging was de brug die 
hem bracht binnen de gren-
zen van Gods mogelijkheden. 
En wanneer we zijn leven be-
kijken, dan zien we dat Abra-
ham nooit heeft getwijfeld aan 
Gods belofte. Ook zijn leven 
werd gekenmerkt door vele 
zonden, vergissingen en fou-
ten. Maar zijn overtuiging 
loopt als een rode draad door 
zijn leven. Hij bleef onder al-
les op God vertrouwen.  In 
Romeinen 4:20-24 lezen we 
dit over Abraham: “Hij twij-
felde niet aan Gods belofte; 
zijn geloof verloor hij niet, in-
tegendeel, hij werd erin ge-
sterkt en bewees zo eer aan 
God. Hij was ervan overtuigd 
dat God bij machte was te 
doen wat hij had beloofd, en 
dat werd hem als een daad van 
gerechtigheid toegerekend”. 
Zijn vertrouwen bleef sterk en 
hij gaf God alle eer”. In alle 
momenten van twijfels en 
angsten klemde Abraham 
zich vast aan Gods belofte. 
Alle mensen die na hem zou-
den leven zullen door die be-
lofte ook gezegend zijn. Daar-
om lezen we nog even verder 
in de Romeinenbrief. “En dit 
is niet alleen voor hem ge-
schreven, maar ook voor ons, 
want ook wij zullen als recht-
vaardigen worden aangeno-
men omdat we geloven in 
hem die Jezus, onze Heer, uit 
de dood heeft opgewekt: hij 
die werd prijsgegeven om 
onze zonden en werd opge-
wekt omwille van onze recht-
vaardiging” vers 23-25. Hier 
zien we dat de belofte ook 
voor ons is. Ook wij mogen als 
rechtvaardigen, door ons ge-
loof in Jezus, voor eeuwig le-
ven. Dat is de kracht van de 
opstanding van Jezus uit de 
dood. Dat is Pasen hier en nu! 
Klemmen wij ons ook vast aan 
die belofte? Zijn wij overtuig-
de gelovigen, dat Jezus onze 
Redder is? Wanneer we Jezus 
als onze Redder hebben aan-
genomen, dan vindt er een 
ommekeer plaats. Onze zon-
den neemt Hij van ons weg en 
geeft ons hier genade, verge-
ving en rechtvaardigmaking 
voor terug. (Aresko)

FAMILIEBERICHTEN

De overweldigende belangstelling tijdens haar ziekte 
en na het overlijden van onze moeder 

Alie Veldhuizen - de Kroon
heeft ons des te meer doen beseffen dat zij niet alleen voor ons, 
maar ook voor vele anderen van grote betekenis is geweest. 
Wij denken met veel respect terug aan onze moeder en oma 
en zijn dankbaar voor alle liefde die we van haar ontvingen.

Bedankt voor een veelzeggende handdruk, prachtige bloemen, 
troostende woorden, gesproken of geschreven. 
Bedankt voor al deze gebaren van meeleven en vriendschap.
Het heeft ons heel goed gedaan.

    Kinderen en kleinkinderen

Andijk, november 2017

Had ik toch maar,

Dinsdag 31 oktober

Had ik toch maar ietsje meer gehaast, even sneller gegeten, 
een bouwvergadering die een keer niet uitloopt of op het laatst 
niet nog even naar de wc gegaan.

Had ik toch maar.., een zin die de laatste tijd veel door mijn 
hoofd gaat, maar iets wat niets veranderd aan deze tragische 
gebeurtenis.

Ik wil iedereen bedanken voor de berichtjes, brieven en steun 
die ik heb gekregen in deze moeilijke tijd. Mijn medeleven gaat 
uit naar de nabestaanden en die wil ik veel sterkte toe wensen.

     Maarten Breg

In december vieren we Het 
grote Geschenk van het 
Kerstfeest. De engelen en her-
ders zongen en vertelden ruim 
tweeduizend jaar geleden over 
het Kind dat geboren werd in 
de stal. Ze hielden deze gebeur-
tenis niet voor henzelf, maar 
deelden het Nieuws! Iedereen 
is welkom om dit grote feest 
mee te vieren!  

Cadeautjes
Het eind van het jaar is bij uit-
stek een periode waarin mensen 
op zoek gaan naar cadeautjes en 
inspiratie rond het Kerstfeest. De 
mooiste geschenken vind je in de 
christelijke boekhandel.
Tijdens de Maand van het 
Geschenk (15 november tot 25 
december) verkoopt boekshop 
Josia  een prachtig boekje getiteld 
Het kerstdiner om cadeau te doen 
of te gebruiken tijdens kerstvie-
ringen thuis of elders. 
Het kerstdiner is een aantrek-
kelijke uitgave van Ark Media in 
samenwerking met BCB en kost 

slechts € 4,95. Het bevat bijdra-
gen van Mark de Boer, Ina van 
der Beek, Judith van den Berg, 
Mattijs Fledderman, Daniëlle 
Heerens, Erica Kramer, Jolanda 
Kromhout, Anke van der Pol en 
Ann Voskamp.

Uit de inleiding:
Samen kerstfeest vieren is bijzon-
der. Het is een mooi moment om 
te genieten van elkaar, maar ook 
om het eeuwenoude verhaal over 
de geboorte van Jezus opnieuw 
te horen. 
Wellicht kan deze bundel u hier-
bij inspireren, want dit kerstdiner 
bevat een met zorg samengesteld 
menu vol woorden om te delen:
anekdotes om het ijs te breken,  
gedichten en korte gedachten die 
het overdenken waard zijn, veel 
verhalen die zich lenen om voor 
te lezen of te vertellen en een 
zegenbede om de avond mee af 
te sluiten. 

Meer informatie is te vinden op 
www.maandvanhetgeschenk.nl

Boekshop Josia organiseert 
de Maand van het Geschenk 

Donderdag 9 november heeft de 
gemeenteraad van Medemblik 
voor de vierde keer op rij de 
begroting en meerjarenraming 
unaniem vastgesteld. Het was 
voor de huidige raad de laatste 
keer deze raadsperiode. Na de 
verkiezingen van 21 maart gaat 
een nieuwe periode van start. 
Tijdens de gebruikelijke algeme-
ne beschouwingen uitte de CDA-
fractie haar waardering voor het 
college en het ambtenarenkorps. 
Er is met een uitgedund per-
soneelsbestand, waarop de laat-
ste jaren fors is bezuinigd, hard 
gewerkt aan tal van voorstellen 
en projecten. Naast complimen-
ten voor college en de gemeente-
lijke organisatie, hebben we ook 
onze waardering voor de collega 
raads- en commissieleden uitge-
sproken. Het afgelopen jaar heb-
ben we onder andere een langlo-
pend dossier als het onderhoud 
van de groene sportvelden tot 
een goed einde gebracht. Ook is 
de onduidelijkheid over de toe-
komst van zwembad de Zeehoek 
weggenomen. 
De gunstige economische situ-
atie heeft er bovendien toe geleid 
dat er meer geld vanuit het 
Rijk beschikbaar is gekomen en 
dat wordt in Medemblik goed 

besteed. Zo hebben we geld 
beschikbaar gesteld voor het 
Poldermuseum in Andijk dat nu 
verder kan met de plannen om 
het museum om te toveren tot 
een uniek centrum voor water. 
Op CDA-initiatief trekken we 
structureel extra € 40.000,- uit 
voor een brede cultuuraanpak 
dat we straks vertaald gaan zien 
in de cultuurnota. Al met al een 
succesvolle besluitvorming waar-
mee Medemblik vooruit kan. 
Neemt niet weg dat er voldoende 
uitdagingen zijn. Eén ervan is het 
sociaal domein. We gaan zorg-
vuldig met de middelen om en we 
krijgen steeds beter inzicht in de 
ontwikkelingen en consequenties 
van de kosten en bestedingen van 
met name de jeugdzorg. 
Met betrekking tot de WMO 
heeft het CDA een motie inge-
diend om te onderzoeken of de 
eigen bijdrage in 2018 afschaft 
kan worden. Deze en enkele 
andere moties werden in meer-
derheid omarmd. De gehele 
gemeenteraad schaarde zich met 
inbegrip van enkele aangeno-
men amendementen achter de 
voorgestelde begroting waarmee 
wederom een gezonde basis is 
gelegd voor een toekomstbesten-
dige gemeente.    Ed Meester

Begroting gemeente Medemblik 
unaniem aangenomen

Spullen voor de Wintermarkt: 
De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof i.w. houdt 
op zaterdag 18 november van 10.00 tot 14.00 uur aan de 
Middenweg 48 te Andijk een wintermarkt. 
Heeft u spullen voor de wintermarkt (geen grote meubels 
e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op 
donderdag 16 en vrijdag 17 november van 16.00- 20.00 uur.

Indien u niet in de gelegenheid bent om langs te komen, 
kunnen wij uw spullen ook tijdens deze dagen bij u ophalen. 
U kunt daarvoor een afspraak maken met  dhr. M.Beverloo.

Het telefoonnummer is 06 5576 4285
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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 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Er zijn maar liefst 903 loten ver-
kocht!!!!!!! met een opbrengst van 
€2167.20. De kinderen die de 
meeste loten hebben verkocht 
zijn; Eerste Thalitha met 74 
loten, tweede Karen met 72 loten 
en derde Danielle met 60 loten. 

Op de vierde plaats van iedereen 

staat Kriszta met 35 loten bij haar 
dames. De kinderen hebben alle-
maal wat lekkers gehad voor hun 
inzet van de grote clubactie en de 
beste drie een prijs. (ingezonden 
door Petra Haakman)
Blijf op de hoogte van al ons 
clubnieuws via http://gymvvw.nl/
nieuws/

De grote clubactie een groot succes 
voor gymvereniging VVW



VOORKOM DISCUSSIE MET UW PENSIOENFONDS 
– BEGUNSTIGDE PARTNERPENSIOEN ALTIJD 

AANMELDEN BIJ HET PENSIOENFONDS

De meeste pensioenregelingen kennen een partnerpensioen (soms 
heet dat nabestaandenpensioen). Dat pensioen is na overlijden 
bestemd voor je partner. Het partnerpensioen is meestal 70% van 
uw ouderdomspensioen. In veel pensioenregelingen is er verschil 
tussen de hoogte van het partnerpensioen bij overlijden vóór of ná 
de pensioendatum.

Wat moet je doen om je partner aan te wijzen als 
begunstigde voor het partnerpensioen?
Bent u getrouwd, of heeft u een geregistreerd partnerschap (via 
de gemeente), dan is het automatisch zo dat uw partner het part-
nerpensioen krijgt. Dit gaat echter niet vanzelf voor degenen die 
samenwonen. Iedere pensioenmaatschappij heeft haar eigen regels 
over de wijze waarop iemand zijn/haar partner tot begunstigde 
kan aanwijzen. In de meeste algemene voorwaarden van pensioen-
maatschappijen, staat dat u uw partner tot begunstigde dient aan te 
wijzen in een samenlevingscontract én dat u dit vervolgens dient te 
melden bij de pensioenmaatschappij.

Rechtszaak: Heeft vriendin recht op partnerpensioen, 
ondanks dat zij niet aangemeld was bij het pensioen-
fonds?
Op 6 september jl. heeft de Rechtbank Gelderland zich uitgesproken 
over de kwestie of de vriendin van de overleden partner aanspraak 
kon maken op het partnerpensioen. Het pensioenfonds stelt dat de 
vriendin géén recht heeft op partnerpensioen, omdat zij niet door 
haar vriend of zijn werkgever was aangemeld bij het fonds. Uiteraard 
stelde de vriendin, dat zij wél recht had op het partnerpensioen. 

Wilt u weten wie er gelijk 
kreeg? Lees dan onze digita-
le nieuwsbrief. Gratis abon-
nement te verkrijgen via 
www.mantelovertoom.nl.  

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

De leeskring bij het standbeeld. Foto aangeleverd

Leeskring bezoekt Multatulimuseum
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HET DRAAIT NIET OM 
JEZELF

Christelijke politiek is een 
uitdagend onderwerp. We 
hebben in Nederland een 

scheiding van kerk en staat. 
Het CDA regeert niet met 
de Bijbel in de hand, maar  

hanteert wel de waarden en 
normen die bij de C van het 
CDA horen. Waarden als 
omzien naar elkaar, barm-
hartigheid, verbondenheid 
en vertrouwen wegen mee 

in de politieke keuzes die ik 
maak.  Het draait niet om 

jezelf. Uitgangspunt is dat ik 
me afvraag wat ik kan doen, 

om iets beter te maken en 
niet wat er voor mezelf inzit.  
Waarden zitten hem ook in je 
niet mee laten slepen door de 
waan van de dag. Het CDA 
staat midden in de samen-
leving en biedt perspectief, 
werkt aan oplossingen. Niet 
dat het CDA daar het alleen-
recht op heeft, laat staan een 

ander de maat wil nemen.  
Maar voor mij vormt het 

een stevig fundament voor 
samenwerking en beoordel-
ing. Ik heb me vanuit deze 

gedachte ingezet en iets kun-
nen bijdragen aan bijvoor-
beeld mantelzorg rondom 
jongeren (Brusjes), bestri-
jding van kinderarmoede, 

het in stand houden van het 
Pleegzorgfonds, de urgen-

tieregeling in de woonvisie , 
hulp aan kwetsbare jongeren 
om aan het werk te komen 

en structureel veel aandacht 
voor het bestrijding en het  
voorkomen van eenzamen, 

dat niet alleen speelt bij oud-
eren maar ook bij jongeren.  

In ons verkiezingsprogramma 
is er onder meer aandacht 

voor tradities, herdenken en 
vieren. Dat is mij uit het hart 
gegrepen. Maar in de eerste 
plaats gaat het om hoe we 
met elkaar willen omgaan. 

Daar heb je geen verkiezings-
programma voor nodig.     

Els van den Bosch

Woensdag 9 november ging de 
leeskring van de Vrouwen van 
Nu, afdeling Andijk-West naar 
het Multatulimuseum in Amster-
dam. Het museum in de Kors-
jespoortsteeg is het geboorte-
huis van Eduard Douwes Dek-
ker, alias Multatuli. Een jongen 
van eenvoudige afkomst die zijn 
milieu ontsteeg. Na een korte 
inleiding van onze gids, maakten 
we eerst een rondwandeling door 
het Amsterdam van Multatuli en 
kwamen we langs de plaatsen 
waar hij als kind heeft gespeeld, 
naar school ging en gewoond 
heeft in verschillende panden 
in de buurt van zijn geboorte-
huis. En natuurlijk ook langs zijn 
imposante standbeeld. Het leuke 
was dat de gids niet alleen maar 
vertelde, maar ook stukjes voor-

las waardoor het nog meer tot de 
verbeelding sprak.
Na de wandeling kregen we meer 
te weten over zijn belangrijkste 
meubels, gebruiksvoorwerpen, 
zijn boeken, allerlei vertalingen 
van de Max Havelaar en de uit-
gebreide documentatie in het 
museum.
Zowel de persoonlijkheid als de 
schrijfstijl van Eduard Douwes 
Dekker had grote invloed op de 
belangrijke schrijvers uit de vol-
gende generatie. In 2002 werd 
Max Havelaar door de Maat-
schappij der Nederlandse Let-
terkunde uitgeroepen tot het 
belangrijkste Nederlandstalig 
werk aller tijden.
Na de gids hartelijk te hebben 
bedankt konden we terugzien op 
een leerzame en gezellige dag.

Marieke aan de deur bij Alie Kok. Foto aangeleverd

Martinus Midnight Run

Leerling Marieke van Dijke van 
het Martinus College te Groote-
broek wilde niet mee doen 
aan de Martinus Midnight Run, 
zij wilde op haar eigen manier 
geld inzamelen voor 3 goede doe-
len: KWF Kankerbestrijding, Sti-
ching Merakel en Only Friends. 
Zij gaat vanaf deze week langs de 
deuren om voor € 2,50 per zakje 
koek of chocolade haar eigen 
steentje bij te dragen. Week 1 is 
al een geslaagde week geweest 
en de voorbereidingen worden 

alweer getroffen voor de nieuwe 
week. U kunt Marieke in haar 
schooloutfit deze week aan uw 
deur verwachten. Mocht ze nog 
niet zijn langs geweest kunt u ze 
ook bij haar bestellen op email-
adres: mariekevandijke.marti-
nusrun@gmail.com. Ze streeft 
naar een mooi bedrag om dit op 
21 december aan school te over-
handigen. Alvast uw hartelijke 
dank! 
Verhaal en foto aangeleverd door 
Astrid Ottenhoff 

Omring medewerkers in winkelcentrum Beldershof. Foto's aangeleverd

Landelijke dag van de mantelzorg

Vrijdag 10 november was de dag 
van de mantelzorg met als thema 
'Mantelzorg doe je samen'.
De medewerkers van Omring 
Wijkverpleging Andijk/ Wer-
vershoof hebben die dag enke-
le cliënten met een partner als 
mantelzorger een kleine attentie 
aangeboden. 
Dit als blijk van waardering voor 
de mensen die zorgen voor een 
ander. 
Als Omring medewerker zien 
wij in de dagelijkse praktijk dat 
hier veel tijd en liefde ingestoken 
wordt. Door de mantelzorger zelf 
wordt dit vaak als vanzelfspre-
kend beschouwd om voor hun 

naasten te zorgen. 

Omring medewerkers stonden in 
diverse winkelcentra om bekend-
heid te geven aan deze bijzondere 
dag. 

De familie Mellema



Marco Bats (40) is sinds 2009 gebieds-
beheerder bij het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier in Andijk. 
Twee jaar geleden is bij gemaal Het 
Grootslag begonnen met een renovatie 
en deze is klaar. De dieselmotor is eruit 
en alle motoren werken nu volledig 
elektrisch. Wij nemen een kijkje bij 
het Grootslag en gaan in gesprek met 
Marco.
 
Volledig geautomatiseerd
Er wordt nog weleens gedacht dat er meer 
mis kan gaan of kwetsbaar kan zijn als 
alles vol elektrisch is. Want wat gebeurt 
er als de stroom uitvalt? Marco: “Nu alles 
vol op elektra werkt heb je minder kans 
op storingen en is alles veel makkelijker te 
repareren. Natuurlijk is er altijd een kans 
dat er iets mis kan gaan, maar deze is zo 

klein. En we hebben genoeg aggregaten 
die de gemalen in Noord-Holland kunnen 
ondersteunen”. Doordat alles geautomati-
seerd is hoeft Marco gemiddeld één uur 
per dag voor zijn werk bij Het Grootslag 
aanwezig te zijn. “Elk schroefje wat even-
tueel los zou kunnen raken kun je bij voor-
baat al op de computer bekijken. Tijden 
veranderen en dat is ook de reden dat we 
met de tijd mee gaan en de renovatie ook 
hier in Andijk in gang hebben gezet”. Hier-
naast is Marco buiten aan het werk met de 
controle van vergunningen, inspecties en 
klachten/vragen afhandelen. Het werken 
in Andijk is voor Marco, zelf afkomstig 
uit Opmeer, een leuke uitdaging. “Het is 
een mooi gebied met veel verschillende 
delen in een vlak poldergebied. Het werk 
verveelt nooit, want je weet nooit wat je 
per dag tegen gaat komen”.

Andijk is de achtertuin 
van alle Andijkers
Het HHNK heeft belangen bij alles wat 
te maken heeft met dijken, wegen, water 
enz.. Als er ontwikkelingen, uitbreidin-
gen of bouwplannen zijn is Marco hierbij 
betrokken. Ook ideeën en wensen van 
mensen zijn voor hem belangrijk. “Het is 
fijn dat de mensen meedenken en indien 
nodig kijken we altijd of we er wat aan 
of mee kunnen doen en mee kunnen 
nemen in ons beleid”. Ook vindt Marco 
het belangrijk dat de mensen ook hun 
eigen verantwoording nemen en begrip 
voor elkaar hebben. “Andijk is de achter-
tuin van alle Andijkers en laten we dat 
met elkaar ook netjes en knap houden”. 
Een voorbeeld wat Marco geeft is bijvoor-
beeld de boer die met zijn tractor op de 

polderweg rijdt. “Praktisch iedereen kent 
elkaar en ook boeren moeten werken en 
dan kan er inderdaad modder op de weg 
terecht komen. Maar als iets te gek wordt, 
in welke vorm dan ook, bel elkaar even op 
en geef de tip dat iets bijvoorbeeld te vies 
wordt”. Want hoe zeer Marco zijn werk 
ontzettend leuk vindt, hij wil niet degene 
zijn die steeds met de belerende vinger 
moet wijzen. “Er zijn regels, maar het is 
het overleg met elkaar en de bewustwor-
ding die het makkelijker maken. Naast het 
werk van HHNK zorgt het begrip voor 
elkaar ervoor dat Andijk een prachtig 
mooi dorp blijft”!
Voor meer informatie over renovaties/
bouwplannen en meer in en over Andijk 
met betrekking tot het HHNK kijkt u op: 
www.hhnk.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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
• Dry needling
• 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 tot vrijdag van 10.00-18.00 uur  

Zaterdag de gehele dag gesloten.

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

Renovatie van het Gemaal 'Het Grootslag' is afgerond!

De renovatie is klaar, gemaal Het Grootslag is volledig geautomatiseerd. 

Marco Bats is sinds 2009 gebiedsbeheerder van het HHNK in Andijk.  
Foto's: KD/De Andijker

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 46 Pagina 4



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

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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

posters, banners, 
tuindoeken, canvasdoeken 

en meer...

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,50 nu voor €1,75

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Andijker Rondo's

 5 halen, 3 betalen
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Ondernemen in Andijk!
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
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

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

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Speelgoed
Toys & More

www.toysenmore.nl •  06-30255550

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

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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



 
Andijkertjes

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

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

Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 
Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?
Huur op tijd uw pak bij Stichting 

St. Nicolaascomite Andijk, 
want op is op! U kunt bellen naar: 

06- 29 28 71 21

***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

 

DAGTOCHTEN ALPHA TOURS  
Datum: wo. 22-11-2017 
 

Bestemming: Eurofleur in                                                        
.                               Leusden 

 
Prijs: €  29,00 p.p.
De prijs is inclusief: 
- vervoer;
- koffie/thee met appelgebak;

Opstapadressen: 
Andijk (2x), Wervershoof (2x) en 
Medemblik 

Kerstshow Eurofleur in Leusden 

Datum: do. 28-12-2017 
 

Bestemming: Amsterdam         
.                      Light Festival 
 

Prijs: €  55,00 p.p.
De prijs is inclusief: 
- vervoer;
- rondvaart met koffie/thee;
- diner Van der Valk Volendam
  (keuze menu A of B - zie onder).

Opstapadressen: 
Andijk (2x), Wervershoof (2x) en 
Medemblik The Lace - CHOI + SHINE architects – 

jaar 2016 / 2017. 

A. Tomatensoep met gehaktballetjes – geb. zalm + groente  saus – chocolade bavaroise;                                                                                                         
B. Crème soep met champignons – varkenshaas met champignonsaus – dame blanche. 
                
 
 

Voor info + reserveringen bel:    0228-542424
of kijk eens op onze site:            www.alphatours.nl/dagtochten 
 
 

                                            

ALPHA TOURS HEM

 
INTOCHT 

18 NOVEMBERSint Nicolaas intocht
13.30 uur       
Demonstratie reddingsbrigade “het Span” 
bij de Jachthaven.

14.00 uur 
Aankomst van Sint Nicolaas 
op de jachthaven en ontvangst.
  
Ca.14.45 uur In optocht richting Cultura

15.30 uur Zalen open in Cultura

Entree Feestzalen: € 2,-

Voor de kinderen 0 t/m5 jaar en kinderen van 6 t/m 10 jaar. 

Sint Nicolaas en zijn pieten zullen hier met de kinderen liedjes 
zingen en alle kinderen een handje geven. Verder zijn de 
toneelpieten het hele jaar voor jullie aan het oefenen voor twee 
geweldige toneelstukken. Ze kunnen niet wachten om het jullie 
te laten zien. 

Willen jullie niet vergeten een pet, hoed of haarband te maken 
met je voornaam en leeftijd erop!

Ca.16.40 uur Einde van het feestprogramma

Dus kom zaterdag allemaal naar de jachthaven dan maken 
wij er met zijn allen er weer een groot feest van.

Sint Nicolaas en zijn Pieten.

Sint Nicolaas intocht

13.30 uur       Demonstratie reddingsbrigade “het Span” bij de Jachthaven.

14.00 uur Aankomst van Sint Nicolaas op de jachthaven en ontvangst.

Ca.14.45 uur In optocht richting Cultura

15.30 uur Zalen open in Cultura.

 Entree Feestzalen: € 2,-

Voor  de kinderen 0 t/m5 jaar en kinderen van 6 t/m 10 jaar. 

Sint Nicolaas en zijn pieten zullen hier met de kinderen liedjes zingen en alle 
kinderen een handje geven. Verder zijn de toneelpieten het hele jaar voor jullie 
aan het oefenen voor twee geweldige toneelstukken. Ze kunnen niet wachten 
om het jullie te laten zien. 

Willen jullie niet vergeten een pet, hoed of haarband te maken met je 
voornaam en leeftijd erop!

Ca.16.40 uur .Einde van het feestprogramma

Dus kom zaterdag allemaal naar de jachthaven dan maken wij er met
zijn allen er weer een groot feest van.

Sint Nicolaas en zijn 
Pieten.

Graag plaatsen in week  46 

INTOCHT
18 NOVEMBER
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Wist u dat...

... de Voetbalcommissie van 
Sporting Andijk met u wil 

speeddaten?

... u meer informatie kunt 
vinden op 

www.sportingandijk.nl?

... aanstaande zaterdag 
Sinterklaas weer aankomt in 

de haven van Andijk?

...Kay van Putten zijn Sporting 
trainingsjasje kwijt is? Maat 

134 met zijn naam op de voor-
kant. Heeft u hem gevonden? 

06 46 33 22 95

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties:  
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Overwinteraars
Al jaren worden de kleine zwanen, die 
hier komen overwinteren, gevolgd via 
zenders of ringen die de waarnemers 
aflezen en doorgeven. Hierdoor krijgt 
men een beeld van leeftijd en ver-
blijf in de winterperiode. Het voedsel 
bestaat uit gras, toendramossen en 
waterplanten zoals fonteinkruid.
Douwe Greydanus.

 • 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

Uitslag Fietsencontrole Basisscholen Andijk
 Aantal fietsen  Fout Goed   2016 goed 2017 goed   
Bangertschool  46  5  41  81%  89% 
Piramideschool  42  20  22  80%  55% 
Idenburgschool  41  9  32  75%  78% 
Kuyperschool  59  19  40    68%       
Alle scholen  168  42  126    75% 

Coördinator fietsenkeuring: Dhr. M. de Graaf, 
met dank aan de vier basisscholen.

V.V.Ned. afdeling Andijk, e-Mail: vvnafdelingandijk@ziggo.nl   
Dhr. P. Derix, Mevr. M. Spruijt



Kerkdiensten, zondag 19 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. C. van Sliedregt te Nunspeet, m.m.v. Living Proof

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Louise Kooiman uit Enkhuizen
 Organist: Andrew Orme

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. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur   Erik Bruinenberg            de aloude woorden  9

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

 

DONDERDAG 16 NOVEMBER 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
VRIJDAG 17 NOVEMBER 

EETCAFE 
VERNIEUWD CONCEPT! 

 
VRIJDAG 1 DECEMBER 

KLAVERJAS 
AANVANG 19:30 UUR 

 
ZATERDAG 2 DECEMBER 

PIETENFEEST MET DANSSCHOOL “LTD” 
 

VRIJDAG 8 DECEMBER 

PUBQUIZ 
AANVANG: 20:30 UUR, GEZELLIGE, ALGEMENE CAFEQUIZ  

 
VRIJDAG 15 DECEMBER 

TOP2000 QUIZ 
ZATERDAG 23 DECEMBER 

EETCAFE 
 
 
 

Zaterdag 18 november van 10.00 
tot 14.00 uur houden we onze 
jaarlijkse wintermarkt. Als van-
ouds bieden we weer van alles 
te koop aan: o.a. kaarsen, curi-
osa, glaswerk, potten, speelgoed 
en puzzels.  Ook de tafels met 
boeken staan op u te wachten. 
Mogen wij dit jaar opnieuw een 
beroep op u doen om leuke en 
bruikbare spulletjes bij ons langs 
te brengen? Wij denken bij voor-
beeld aan (kleine) schilderijen, 
boeken cd’s dvd’s, beeldjes, aar-
dewerk, oude serviezen en kleine 
spulletjes, die bij u op zolder 
staan en waarvan u denkt: dat 
kan wel een keer opgeruimd wor-
den. Uiteraard wordt er tijdens 
die dag ook voor de inwendi-
ge mens gezorgd: soep, koffie 

en thee met iets lekkers en u 
kunt dan ook weer kerstkaar-
ten maken. De “bloemenkraam” 
met amaryllissen en bloembol-
len staat er ook weer, aangevuld 
met fruit, kortom teveel om op 
te noemen. Als u spullen aan De 
Kapel wilt geven, kunt u ze inle-
veren op donderdag 16 en vrij-
dag 17 november tussen 16.00 en 
20.00 uur aan de Middenweg 48.
Indien u niet in de gelegenheid 
bent om langs te komen, kunnen 
wij uw spullen ook tijdens deze 
dagen bij u ophalen. U kunt daar-
voor graag een afspraak maken 
met dhr. M.Beverloo, tel.:  06 
5576 4285. 
Telefoon nr. van de kerk 
0228 596778
www.pg-andijkwervershoof.nl 

Jaarlijkse wintermarkt in Andijk
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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

Zondag 19 november 10.00 
uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Ieder heeft talent. Aan 
de slag!”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen dank 
daarvoor.  Welkom in de viering.
Dinsdag 21 november 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Iedereen welkom.
*Overleden: Pé Appelman. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
* Kracht en moed voor de zieken 
en allen, die dat goed kunnen 
gebruiken.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

NOVEMBER
Woensdag 15 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West Klaasoloog, Ad Geerding 

van het Westfries Museum, Cultura, 20.00 uur
Donderdag 16 november  
• Soos - Dorpshuis Centrum
Vrijdag 17 november
• Eetcafé “vernieuwd concept” - Dorpshuis Centrum
Zaterdag 18 november  
• Intocht Sinterklaas, jachthaven
• Wintermarkt, 10.00 tot 14.00 uur, Middenweg 48
Zondag 19 november  
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
• Koppelbiljarten Café Pension ‘t Ankertje
• Volkorenfestival in Cultura, 13.30 uur
Dinsdag 21 november 
• KVG, Sarto, 20.00 uur zangtheater mama’s
Vrijdag 24 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst, muzikale medewer-

king: de Wintertuin uit Schagen. Dorpshuis Centrum 14.30 uur.
Zondag 26 november 
• The Terry White Band, Rock & Roll en Country, 15.00 uur, Sarto
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• The Terry White Band, Dorpshuis Sarto, aanvang 15.00 uur, 

entree € 7,50
Woensdag 29 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 

DECEMBER
Vrijdag 1 december
• Klaverjas - Dorpshuis Centrum
Zaterdag 2 december 
• Pietenfeest met dansschool ‘ltd’ - Dorpshuis Centrum
Zondag 3 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 8 december 
• Pubquiz - Dorpshuis Centrum
Dinsdag 12 december
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Woensdag 13 december
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 15 december
• KBO, Kerstmiddag m.m.v The Dutch Vocals, Sarto 13.30 uur. 
• Top2000 quiz - Dorpshuis Centrum
Zondag 17 december
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country College Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Dinsdag 19 december 
• KVG, Sarto, 18.00 uur kerstavond
Dinsdag 19 december        
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost, Dorpshuis 19.45 uur: KERST-

AVOND, Broodmaaltijd en de heer Jaap Saarloos met  muziek.
Woensdag 20 december 
• Vrouwen van Nu Andijk West Kerstavond

Een avond vol liedjes Karin Wildoër, Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 26 december 
• Koppelbiljarten Café Pension ‘t Ankertje

JANUARI 2018
Dinsdag 9 januari     
• VVNU Andijk Oost - Een  avond over de invloed van kleur in je 

omgeving. Dorpshuis, 19.45 uur
Zondag 21 januari 2018 
• MTB Vooroevertocht, 30 of 40 km., start 9.00-9.30 uur, 

VVW, Theo Koomenlaan 7 Wervershoof

FEBRUARI
Dinsdag 13 februari   
• VVNU Andijk Oost - Jaarvergadering met na de pauze uitvaart-

verzorging  “Sharon”. Dorpshuis, 19.45 uur

MAART
Woensdag 21 maart    
• VVNU Andijk Oost - Gezamenlijke avond met afdeling West in 

Dorpshuis Cultura

APRIL
Dinsdag 10 april     
• VVNU Andijk Oost - Palingroker  Rekelhof over palingrokerij, met 

proeverij. Dorpshuis, 19.45 uur

MEI
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur

SEPTEMBER
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur

OKTOBER
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur

NOVEMBER
Dinsdag 13  november 
• VVNU Andijk Oost - Workshop (kerst) olv Trudi Vroling. Dorps-

huis, 19.45 uur

DECEMBER
Dinsdag 18 december 
• VVNU Andijk Oost - Kerstavond. Dorpshuis, 19.45 uur

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

Oud papier  Zaterdag 18 november, 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 12 december
Restafval:  Dinsdag 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 17 november en 

15 december. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

DE MOOISTE GESCHENKEN VIND JE 
IN DE CHRISTELIJKE BOEKHANDEL

CADEAUTIP

€ 4,95

www.maandvanhetgeschenk.nl

Het Kerstdiner is verkrijgbaar bij 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

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



Chris Vriesman en Monique 
Sijmons zijn de enthousiaste 
eigenaren van Schouten Juwelier 
& Optiek in Wervershoof. “Het 
is inmiddels alweer ruim een 
jaar gelden dat wij hier de zaak 
overnamen. We kunnen terug 
kijken op een enerverend maar 
heel fijn jaar,” aldus Monique. 
“Samen met het team van vaste 
medewerkers Ria, Jacintha en 
Karin hebben we al heel veel 
mensen kunnen voorzien van 
mooie sieraden en passende 
brillen,” zegt zij met een grote 
vriendelijke lach.

Kleine dorpswinkel was wens
“Chris en ik komen allebei uit een 
ondernemersfamilie. De wens om 
samen een eigen zaak te starten 
was er, maar dan moet de kans 
zich ook voordoen. Dat gebeurde 
1 september 2016 en inmiddels 
zitten we hier dus alweer ruim 
een jaar,” zo vertelt Monique over 
de winkel. “Het fijne aan een wat 
kleinere dorpswinkel is dat het 
allemaal veel persoonlijker kan,” 
legt Chris uit. Hij is al lange tijd 
werkzaam als  opticien, contact-
lensdeskundige en optometrist. 
Chris komt uit een echte bril-
lenfamilie  “Hier kennen we de 
klanten en zij kennen ons. Hier 
kunnen we net dat beetje extra 
doen en dat doen we dan ook 
graag voor onze klanten.”

Oplossingen bedenken
Bent u slecht ter been? Heeft 
u geen vervoer? Of wilt u de 
bestelde producten graag thuis 
afgeleverd in plaats van in de 
winkel ophalen. Geen probleem 
bij Schouten  Juwelier & Optiek. 
“We denken graag met de klan-
ten mee en zoeken naar oplos-
singen. Zo haal ik mensen indien 
gewenst thuis op en breng ze 
naar de winkel om een nieuwe 
bril uit te kiezen. Ook om de 
ogen te meten kan dat uiteraard,“ 
zo vertelt Chris. “Ook kom ik 
op afspraak naar mensen  in bij-
voorbeeld een bejaardenhuis of 
verzorghuis toe.”

Voice in Wervershoof
In de winkel vindt u brilmon-
turen van merken zoals Helly 
Hansen, J.F.Rey eyewear design 
en Voice. Er zijn mooie nieuwe 
collecties van diverse merken. 
Voor volwassen en kinderen. 
“Ook voor tieners, dan is het 
heel fijn dat wij brillen op maat 
kunnen bestellen. Handig als je 
net tussen maten invalt. ‘Voice’ 
is zo’n lijn van moderne brilmon-
turen voor een hele leuke prijs, 
waar wij al veel klanten blij mee 
hebben gemaakt.”

Geniet van uw sieraad 
Naast het optiekgedeelte vindt u 
bij Schouten ook het juweliers-

gedeelte. “Voor mooie nieuwe 
sieraden kunt u uiteraard bij ons 
terecht. Ook voor reparaties of 
uw eigen ontwerp zijn wij het 
juiste adres. Vakkundig helpen 
wij u met advies en vele voorbeel-
den. De keus is heel divers. 

Zo hebben wij spaarpotjes en 
bestekjes voor de jongsten, rin-

gen en kettinkjes voor jong en 
oud en ook echte juweeltjes om 
mee te schitteren. Voor oorbel-
len en het (tegelijk) schieten van 
oorgaatjes kunt u bij ons terecht.

“Een bril is voor ons ook als een 
sieraad en met sieraden ga je 
zorgvuldig om en behandel je 
met liefde.”

Waar vindt u ons?
Schouten Juwelier & Optiek, De 
Hoek 1, 1693 AA Wervershoof 
Telefoonnummer 0228 581258 of 
per e-mail info@schoutenoptiek.
nl Op de website vindt u ook de 
openingstijden en voorbeelden 
van de collectie sieraden en bril-
len. Stap gerust de winkel binnen 
om advies, we helpen u graag.

Schouten Juwelier & Optiek heeft volop keus

Chris, Monique en hun enthousiaste team staan voor u klaar met advies op maat. Foto: OdB/De Andijker

Hint voor de Sint: 
10% introductiekorting 
op Imotionals sieraden
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