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BENNINGBROEK Di. 28-11“Vanochtend bij het wakker 
worden nog wel steeds mijn 
wekker vervloekt, gelukkig 
biedt het uitzicht op de ber-
gen en de oceaan troost. Nieuw 
Zeeland is geroemd door zijn 
natuur en daar is geen woord 
van gelogen. De reis hier 
naartoe had veel voeten in de 
aarde. Wat is er toch allemaal 
gebeurd?”

Wereldreiziger en voormalig 
Andijker Bart van den Doel komt 
uit over zijn avontuurlijk leven 
in zijn autobiografie “Adventures 
of a Restless Mind”. Bart neemt 
je mee achter de schermen in 
een achtbaan van avonturen o.a.: 
backpacken door Australië en 
Nieuw Zeeland, Kung Fu trai-
ning in China, een verrassings-
reis in Mexico, en emigratie voor 
liefde naar Roemenië. Het is een 
wonderbaarlijk provocerend en 
bovenal avontuurlijk verhaal 
waarin veel vrijkomt over wat hij 
heeft geleerd en de persoonlijke 
vraagstukken waar hij is tegen 
aangelopen. 

Mis je Nederland niet, ben je van 

plan terug te komen? “Toch wel 
ja, vooral familie en vrienden. 
Een rondje dijk lopen, tijdens het 

uitlaten van mijn moeders hond, 
heeft toch altijd wel gevoelt 
alsof ik op pensioen ben, af en 

toe is rust wel nodig. Hoewel, 
het zit hem nu eenmaal in het 
aard van het beestje, ik voel mij 
grotendeels geroepen om meer 
van de wereld en mijzelf te ont-
dekken. Ik ben altijd al op zoek 
geweest naar spanning en sen-
satie, ik heb mezelf door niks 
laten stoppen. Nederland zal nog 
even op mij moeten wachten, ik 
ben van plan eerst nog Engels 
les te geven in Vietnam en de 
Transsiberië Express te nemen 
voordat ik Nederland weer even 
kom opzoeken.” 

Wil je een kijkje nemen in het 
leven van deze globetrotter? Zijn 
boek “Adventures of a Restless 
Mind” is momenteel in het engels 
verkrijgbaar op de Amazon 
Kindle online winkel. 

Lees je het verhaal liever in het 
nederlands? Goed nieuws! Bart is 
reeds begonnen met de vertaling. 
Stuur hem gerust een email met 
als onderwerp 'nederlandse ver-
sie' naar: bartvddoel@gmail.com, 
je bent dan de eerste die er over 
hoort zodra het online komt te 
staan. 

Andijkse kiwi maar dat was niet altijd zo

Bart van den Doel neemt je mee achter de schermen.

Nieuwe openingstijden De Andijker en Dijkprint.
M.i.v. dinsdag 2 januari worden de openingstijden van De Andijker en Dijkprint aangepast. 

We zullen dan op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur geopend zijn.  
Daar buiten op afspraak.

Zestien maal heeft het Project-
koor Noord-Holland op het 
podium van het Rathaus in 
Wenen tijdens het wereld-
b ero emde Advent z ingen 
gestaan.  Dit jaar wordt de reis 
opnieuw ondernomen om dit 
bijzondere evenement bij te 
kunnen wonen.

Ook op diverse andere locaties in 
Wenen, zullen zij acte de présen-
ce geven. Het hoogtepunt blijft 
echter altijd het concert in het 
Rathaus waar het Adventzingen 
gedurende vier weekenden 
plaatsheeft en koren uit alle hoe-
ken van de wereld aan deelne-
men.

De algehele muzikale leiding 
en organisatie is in handen van 
Wim Broer. Door de jaren heen 
heeft dit bijzondere project bin-
nen de koorwereld een eigen plek 
ingenomen en veel waardering 
geoogst. Enkele honderden pro-

jectzangers hebben inmiddels 
deze reis gemaakt. Er zijn zelfs 
meerdere deelnemers die als zan-
ger in het koor aan alle reizen 
hebben deelgenomen. 

Het koor met begeleiding van 
pianist Simon de Boer, brengt 
in diverse stijlen het kerstreper-
toire ten gehore met dit jaar bij 

enkele nummers een solopartij 
van Marryelle Deen. Mannen 
kwartet Hale Bopp 4 uit Andijk 
reist dit jaar met het Projectkoor 
mee naar Wenen.   Het kwartet 
voert een eigen programma uit, 
maar, zij verbinden hun stem-
men ook aan het koor. Als de reis 
beëindigt is valt de groep niet 
direct uiteen maar zal zij zich 

nog eenmaal laten horen. Na de 
vier concerten in Wenen belooft 
het op 15 december 2017 een 
heel gevarieerde concertavond in 
de sfeervolle Gereformeerde kerk 
van Andijk te worden met een 
vooruitblik naar het licht en de 
warmte van Kerstmis.
 
Het concert begint om 20.00 uur 

en de kerk is vanaf 19.30 open. 
De entree bedraagt € 10,00 inclu-
sief koffie/thee. Kaarten kunnen 
vooraf worden gereserveerd of 
zijn op de avond van het concert 
bij de ingang verkrijgbaar.

Reserveren: 
Telefoon 0228 593904 of via de 
e-mail: wimbroer@quicknet.nl

Projectkoor Noord-Nolland zingt in Wenen en Andijk!

De muzikale leiding van het koor is in handen van Wim Broer. Foto aangeleverd

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

COLUMN (48)

Redactie: K. Gorter †

Schapen 

Mijn schapen horen naar mijn 
stem en Ik ken ze en zij volgen 
Mij,  en Ik geef hun eeuwig 
leven en zij zullen voorzeker 
niet verloren gaan in eeuwig-
heid en niemand zal ze uit 
mijn hand roven. 29 Wat mijn 
Vader Mij gegeven heeft, gaat 
alles te boven en niemand kan 
iets roven uit de hand mijns 
Vaders. 30 Ik en de Vader zijn 
één. Joh.10:27-30 Wat een be-
moediging en belofte en ook 
aansporing om Hém de Here 
Jezus te volgen. Kent u zijn 
uitnodigende stem in uw le-
ven? Een betere herder en 
leidsman in uw en mijn  leven  
is niet denkbaar! Wij hebben 
soms niet zo’n hoge dunk van 
schapen. Hooguit zeggen we: 
‘Die arme schapen...’ als we 
het over kleine kinderen in 
nood hebben. Maar de Bijbel 
noemt volgelingen van Jezus 
regelmatig schapen. Sterker 
nog: Jezus zelf wordt vergele-
ken met een schaap dat naar 
de slachtbank gaat. We zijn 
dus in goed gezelschap. Scha-
pen hebben een paar eigen-
schappen. Ze kunnen zichzelf 
niet verdedigen en hebben 
een herder nodig die voor hen 
zorgt. Dat zijn nu niet bepaald 
de eigenschappen waar wij uit 
onszelf naar verlangen. Af-
hankelijk en weerloos zijn, 
wie wil dat nu nog als moder-
ne mens? Toch zijn dat de 
kenmerken van de schapen 
die achter Jezus aangaan. En 
er is nog iets. Zij kennen de 
stem van de herder en volgen 
hem. Geen eigen initiatief ne-
men, maar trouw achter de 
herder aangaan. Hoe moeilijk 
is dat voor ons mensen. Maar 
er liggen ook grote beloften 
voor de schapen. Ze zijn vol-
komen veilig! De herder be-
waakt hen en verdedigt hen 
met zijn eigen leven. Jezus 
zegt hier dat Hij onze Herder 
wil zijn. De vraag is: willen wij 
wel schaap zijn? Ja, wij willen 
wel de beloften die eraan ver-
bonden zijn, maar weerloos 
en afhankelijk zijn? Wie bij de 
goede Herder wil horen moet 
leren luisteren naar Zijn stem. 
Hij spreekt vandaag nog net 
zo helder als 2000 jaar gele-
den. Hij spreekt met een 
zachte stem diep in ons hart. 
Als we stil worden van onszelf 
kunnen wij Hem horen. Wie 
zo leert luisteren naar de stem 
van de Herder, mag heel zeker 
weten: niets en niemand kan 
mij ooit uit Zijn hand roven. 
Ik ben geborgen in de hand 
van God. En dan ben je geen 
‘arm schaap’, maar een ‘rijk 
schaap’. Gebed: Here Jezus, 
wilt U ook mijn Herder zijn. 
Leer mij om afhankelijk en 
weerloos te zijn, want dat ben 
ik uit mijzelf niet. Maar ik wil 
luisteren naar Uw stem en die 
ook gehoorzamen. Ik dank U 
dat ik voor eeuwig veilig ben 
in uw hand. Amen (W.Duri-
eux)

FAMILIEBERICHTEN

Heeft u een leuk verhaal 
voor onze kersteditie? 
Deze komt uit op woensdag 20 december a.s.
Laat het ons weten op info@andijker.nl of bel: 59 36 05.

Waar je ook bent, ik zou het niet weten
Niet in afstand of tijd te meten

Maar ik heb je bij me, diep in mij
Daarom ben je zo dichtbij.

– Toon Hermans –

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder en oma

Hendrika Eliesa Roelofje Hoed-Teusink
Hetty

echtgenote van Roel, † 1989

16 november 1934 27 november 2017

Jan en Petra 
Nienke 
Roel

Hermine en Ragner 
Manoe 
Noah

Correspondentieadres: 
Stichtse Kade 15, 1244 NT Ankeveen

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in De Kapel, 
Middenweg 48 te Andijk op zaterdag 2 december tussen 11.00 en 
11.30 uur. De afscheidsdienst wordt gehouden om 11.45 uur in 
bovengenoemde kerk.  
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Door één bloem mee te nemen en neer te leggen op haar kist 
ontstaat er een prachtig divers bloemenveld van een ieder die met 
haar was verbonden.

Dank aan de teams van verzorgingshuis Sorghvliet en  
verpleeghuis Nicolaas, afdeling Lutjeborgh voor al hetgeen  

jullie voor Hetty en ons hebben betekend.
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Ben jij tussen de 13 en 16 jaar 
en wil je meedenken over het 
waterbeheer in Noord-Holland? 
Dan is Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier op 
zoek naar jou!

Wat doet een jeugdbestuurder? 
Tot 1 januari is Juliana IJlstra 
jeugdbestuurder van HHNK. Zij 
heeft veel leuke en interessante 
activiteiten ondernomen. Ze ver-
telt er over op onze website. En 
voor de nieuwe jeugdbestuurder 
staan er de komende twee jaar 
veel leuke dingen op het pro-
gramma. Als ambassadeur voor 
het hoogheemraadschap in de 
regio, maar ook landelijk in het 
jeugdwaterschap. De reiskos-
ten worden vergoed en bij een 
actieve inzet en deelname aan 

de bijeenkomsten ontvang je een 
jaarlijkse financiële vergoeding.

Nationaal 
Jeugdwaterschapsbestuur
Onze jeugdbestuurder maakt 
deel uit van het nationale Jeugd-
waterschap. 
Het Jeugdwaterschap heeft als doel 
jongeren meer te betrekken bij het 
waterbeheer in Nederland.
Zie ook jeugdwaterschap.nl.

Meld je aan
Wil jij meedenken en meepra-
ten over het waterbeheer in 
Nederland nu en in de toekomst? 
Solliciteer dan vóór maandag 4 
december via het aanmeldformu-
lier op hhnk.nl/jeugdbestuurder. 
Wie weet zet jij vanaf 2018 water 
op jouw CV!

Word jij ambassadeur voor de jeugd voor het waterwerk in  
Noord-Holland? Foto aangeleverd

Zet water op je CV
Hoogheemraadschap zoekt jeugdbestuurder

Speciaal voor (zeer) moeilijk 
lerende jongeren heeft MEE NL 
een e-learning opgezet om hen 
te leren met geld om te gaan. 
Dit online leerprogramma is een 
onderdeel van Smart met Geld, 
een programma dat zich richt 
op het vergroten van de financi-
ele weerbaarheid van kwetsbare 
jongeren, veelal met een lichte 
verstandelijke beperking (LVB). 

Deze jongeren zijn extra gevoe-
lig voor groepsdruk en reclame, 
hebben geen besef van de waarde 
van geld en kunnen de conse-
quenties van hun handelen vaak 
niet overzien. Het programma 
bestaat onder meer uit een trai-
ningsprogramma voor leerlingen 
van 15 tot 18 jaar op praktijk-
scholen en in het voortgezet spe-
ciaal onderwijs, waarbij ze op een 
praktijkgerichte wijze leren met 
geld om te gaan. De e-learning is 
hiervan een belangrijk onderdeel. 

De e-learning is ook zonder 
de training Smart met Geld te 
gebruiken. De online tool is 
openbaar toegankelijk via smart-
metgeld.nl/e-learning. 

Meer over Smart met Geld 
Smart met Geld bestaat uit ver-
schillende onderdelen, die samen 
een integrale aanpak vormen: 
een training voor leerlingen, een 
e-learning voor moeilijk lerende 
jongeren, een lokaal platform 
voor professionals en een aan-
tal landelijke symposia waar 
professionals, beleidsmakers en 
onderzoekers kennis en ervarin-
gen delen. Ook de ouders van 
de VSO- en praktijkschoolleer-
lingen krijgen informatie over 
financiële opvoeding. Smart met 
Geld is mogelijk dankzij subsidie 
van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en 
een financiële bijdrage van de 
Rabobank Foundation. 

Online leerprogramma voorkomt schul-
denproblematiek bij kwetsbare jongeren

Vrijdag werd het eindelijk mooi 
weer de wind zwakte af dus er 
op uit. Even over de lange brug 
gefietst aan de kom bij het Voor-
oever/Koopmanspolder. Aan de 
andere kant gekomen lande twee 
bontkleurige steltlopertjes op het 
strandje.
Dan is de vraag welke zijn dat 
maar al gauw werd duidelijk dat 

het Steenlopers betrof.
Deze kust vogels komen niet veel 
in het binnen land voor of je moet 
geluk hebben. Driftig liepen ze de 
mosselen open te breken. Hun 
voedsel bestaat uit strandvlooien, 
schelpdieren, slakken, garnalen, 
visjes, insecten, dode vis, planten 
en zeewier echte opruimers.
Douwe Greydanus

De steenloper. Foto: Douwe Greydanus

Kustvogels



WAT IS VAN JOU, WAT IS VAN MIJ 
EN WAT IS VAN ONS ALLEBEI?

“CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar gekregen van 
mijn moeder, van mijn moeder dus van mij”! Het blijft een treffend 
nummer van Acda en de Munnik, dat volgend jaar voor degenen die 
trouwen of een geregistreerd partnerschap via de gemeente met 
elkaar aangaan, nog actueler wordt. Vanaf 1 januari nemen we in 
Nederland afscheid van de gemeenschap van goederen. Het systeem 
waarbij alle bezittingen en schulden die men heeft én in de toekomst 
verkrijgt, gemeenschappelijk worden, wordt vervangen voor een 
nieuw systeem. Hierbij wordt het voor iedereen die vanaf volgend 
jaar een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaat, van groot 
belang om vooraf vast te leggen wat van wie is. Voor informatie over 
dit nieuwe systeem en of dit in uw situatie van belang is, ontvangen 
wij u graag op ons kantoor.

Tips: 
- Laat u vooraf goed informeren over de consequenties 
 voor uw vorm van samenleving. 
- Leg vooraf duidelijk bij de notaris vast wat van wie is.
- Houd waar nodig een goede administratie bij.

Mantel&Overtoom notarissen en 
mediators. Gratis inloop 9-17 en 
19-21 uur, zonder afspraak:  Andijk do 
7/12 0228-592224 en Benningbroek 
di. 12/12 0229-591264.

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl
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Ria Manshanden

De stem van de stilte
Op dit moment staat het 

bestemmingsplan Buitengebied 
op de agenda. Dat lijkt om 
grote belangen te gaan, wel 

of geen groter bouwblok voor 
bedrijven,huisvesting arbeids-

migranten, of wel of geen 
nacht opvang bij zorgboerde-
rijen. Voor de mensen die het 
betreft zeer serieuze zaken, 

waarbij zorgvuldige besluitvor-
ming past. Dit bestemmings-
plan  echter is “conserverend” 

van aard , wat eigenlijk wil 
zeggen dat er geen grote 

veranderingen in vastgelegd 
worden, maar slechts fouten 
van het vorige plan worden 

hersteld. Afwijkende plannen 
van ondernemers of particu-
lieren kunnen daarna worden 
ingediend of worden afgerond. 
Onze aandacht ging uit naar 

de handhaving van mijnbouw-
locaties naar gas in Oostwoud 
en Lambertschaag (we willen 
toch geen gebruik van fossiele 

brandstoffen meer ?! ), het 
beter beschermen van de land-

schappelijke waarde van de 
sloten met hun meanderende 
vormen ( door ons werk nu 

opgenomen in dit plan) en de 
stiltegebieden. Ons buitenge-
bied kent 3 stiltegebieden, die 
geheel of gedeeltelijk binnen 

onze grenzen vallen. Grootslag 
oost, vanaf de vuurtoren te 

Enkhuizen, Grootslag west, de 
Weelen vanaf de Tolweg en de 
Weere, voornamelijk gelegen 
in Opmeer. Deze gebieden 

staan nu nog in dit plan. De 
provincie heeft echter opnieuw 
naar deze gebieden gekeken en 
geoordeeld, dat Grootslag west 

niet meer voldoet o.a.,omdat 
er  teveel geluid doordringt 

van nabij gelegen wegen. Om 
te bekijken wat we met de 

“stilte” in dit  prachtige natuur 
en wandelgebied gaan doen 
richt de provincie een “Stilte 
tafel”in. Daar wordt met alle 

belanghebbenden overleg 
gevoerd over dit gebied. De 

portefeuillehouder heeft toege-
zegd aan te schuiven bij deze 
tafel en wat ons betreft om 

de stem van de stilte te laten 
horen. Een stem vanuit het 

groen en de bomen, een stem 
vanuit de vogels in de lucht, 

een stem van het vlakke land, 
van wind, water en wolken-

luchten. Een stem die ontroert.
Ria Manshanden, 

fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl, 

facebook.com/GLMedemblik                                                                                  
Ria.manshanden@ziggo.nl

Nu de herfst in volle gang is en 
veel vocht is neer gedaald komen
paddenstoelen tot ontwikkeling.
Aan de Hoekweg nabij het  
monument verschenen een groep 
geschubde inktzwammen boven 
de grond.

Van mei tot in november kunt 
u deze op bemest gras, parken, 

akkers en wegbermen aantreffen.  
De holle steel is 10-20 cm hoog 
met een lage, beweegbare, vrij 
snel afvallende ring. De lamellen 
zijn wit in de jeugd, later vanaf 
de rand verkleurend via roze naar 
zwart wat overgaat tot een inkt-
achtige substantie. Vandaar de 
naam geschubde inktzwam.
Douwe Greydanus

Geschubde inktzwammen aan de Hoekweg. Foto: Douwe Greydanus

Jonge zwam

Vrouwen van Nu Andijk Oost
Donderdagmiddag 23 november 
hadden de dames van Vrouwen 
van Nu van Andijk Oost de hr. 
Markjan Fraij uitgenodigd die 
op een leuke en interessante 
manier de geschiedenis van 
Sinterklaas vertelde, met een 
aantal leuke anekdotes.

Bij hemzelf is het Sinterklaas 
virus in zijn jonge jaren al toe-
geslagen, zo erg dat ie nu samen 
met zijn vrouw een heus sin-
terklaasmuseum in Westzaan 
heeft.

Er bestaan vele legenden over 
de heilige Nicolaas. Een daarvan 
is die van de 3 arme zusjes. Om 
ze van de prostitutie te redden 
gooide SintNicolaas drie beur-

zen met munten door het raam. 
Zo konden de meisjes toch nog 
trouwen. Onze taai-taaipoppen 
en de chocolade munten verwij-
zen naar dit verhaal.

Zo had Markjan nog vele verha-
len die hij prachtig kon vertellen 
met daarbij dia materiaal met 
vele nostalgische prenten en de 
vele ouderwetse sinterklaas lied-
jes zoals sinterklaas kapoentje 
die de dames dan ook uit volle 
borst meezongen. Het was een 
interessante en vermakelijke 
middag.

Het museum kunt u tot en met 
3 dec. gratis bezoeken. Voor info 
kunt u kijken op: www.sinter-
klaasmuseum-westzaan.nl

Muziekvereniging Excelsior slaat 
dit jaar haar traditionele Midwin-
terconcert net voor de Kerstda-
gen over. In plaats daarvan opent 
ze het jubileumjaar met ‘HAPPY 
NEW YEAR !’

Op zaterdag 6 januari start het 
jubileumjaar met een ‘Nieuw-
jaarsconcert’. Denk nu niet: oh 
dat zal wel net als alle andere 
nieuwjaarsconcerten zijn. Nee, 
Excelsior  beloofd u een verras-
send, spetterend, apart en uniek 
optreden als start van het jubi-
leum! 125 jaar oud, daar zijn we 
trots op en dat mag best gevierd 
worden.

Excelsior wil dit graag samen met 
u vieren met door het jaar heen 
speciale concerten.
Aanvang is 20.15 uur en toegang 
is € 7,50. En zoals gebruikelijk 
natuurlijk  in Cultura. 
Kaarten zijn vanaf 1 december 
al verkrijgbaar via de website. 
Dus.... als u nog een leuk cadeau-
tje zoekt voor de Sint of Kerst? 
www. Excelsior-andijk.nl 

Cadeautip!

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

Bladenman.
In die tijd pakte je alles aan 
waarmee je geld kon verdienen. 
En toen de herfst naderde en 
het werk op het land begon op 
te raken, besloten mijn vriend 
Frans Rusting en ik maar blad-
enman te worden. Hij werkte 
in Amsterdam en ik zat er op 
school, maar zaterdag waren we 
vrij en zo arriveerde er een groot 
pakket bladen, die op zaterdag 
rondgebracht moesten worden. 
We schatten dat we het samen 
in drie uur konden fiksen en de 
verdienste lag rond de dertig 
gulden. Dat was in die tijd mooi 
meegenomen. Nu moest je 
ieder blad bij de deur afleveren 
en ook meteen afrekenen, dus 
het was zaak je koppie er goed 
bij te houden. Nu betaalde vri-
jwel iedereen contant, maar als 
iemand niet thuis was, moest 
je wel het blad afleveren, maar 
de betaling gebeurde dan de 
volgende week dubbel. Nu was 
er op het Palingpad een familie 
die op zaterdag uitsliep en je 
kon bellen tot je een ons woog, 
er kwam niemand uit zijn bed. 
Je kieperde de bladen dus maar 

door de brievenbus en noteerde 
het bedrag. Die familie had drie 
verschillende bladen, dus dat 
liep lekker op en je moest het 
geld voorschieten. Dus na een 
week of zes hield ik mijn vinger 
net zo lang op de bel, tot de 
heer des huizes woedend naar 
beneden kwam om te zien wie er 
zo’n lawaai maakte. Ik legde uit 
dat ik zijn bladen de afgelopen 
zes weken had voorgeschoten 
en hij kalmeerde, betaalde me 
het hele bedrag, dat ik met een 
zucht van verlichting opborg 
en opgelucht verder fietste.                                                                     
Het geld kieperden we aan 
het eind van de morgen in een 
geldkistje, dat onder het bed 
van mijn vader stond. Die had 
zich ook bereid verklaard om 
op maandag het geld te storten 
op het postkantoor. Dat ging 
goed en als we erg in nood 
zaten, deden we wel eens een 
greep in het kistje, maar het 
is nooit voorgekomen dat mijn 
vader niet genoeg geld had op 
maandag.

Ja en toen kwam de zomer en 
was er op andere manieren 
geld te verdienen en toen werd 
de bladenman een bladenv-
rouw……….

Verhalen van oud 
Andijker Jan Pijpker



Afgelopen zaterdag brachten een aantal leden van de 
CDA-fractie uit de provincie Noord-Holland, samen met 
lokale CDA gemeenteraadsleden, een werkbezoek aan 
de regio West-Friesland. Drie bedrijven in de gemeente 
Medemblik werden bezocht. “We vinden het als CDA 
belangrijk om te weten wat er speelt in de provincie. 
Naast het bijwonen van de werkbezoeken die de provincie 
organiseert, gaan we ook als CDA maandelijks op stap in 
de provincie. Deze keer is West-Friesland (weer) aan de 
beurt. Leuk, maar ook een keer lekker dichtbij voor mij!”, 
aldus Heleen Keur die in Andijk woont en voorzitter is 
van de CDA-fractie in de Provinciale Staten. 

De dag begon met een werkbezoek aan Fish-Flow innova-
tions in Medemblik. Gerard Manshanden is oprichter en 
eigenaar van dit bedrijf. Ooit begonnen als visser, wendt 
hij nu zijn kennis en inzichten aan om uit waterkracht, 
schone energie op te wekken, waarbij het onderwaterle-
ven beschermd blijft. De producten van Fish-Flow gaan 
de hele wereld over en het bedrijf staat aan de vooravond 
van een flinke uitbreiding van bedrijfsruimte en perso-
neel. 

Bij strandpaviljoen De Zoete Zee, werd de lunch gebruikt 
en gaf de eigenaar een toelichting over het ontstaan van 
het paviljoen. 

Het laatste bezoek van die dag werd gebracht aan chry-
santenkwekerij Fred van Paassen aan de Veenakkers in 
Andijk. Fred vertelde vol passie over het bedrijf en de 
laatste ontwikkelingen en innovaties. Samen met andere 
ondernemers, worden de mogelijkheden van geother-
mie voor het kassengebied Het Grootslag onderzocht. 
Inmiddels wordt al in het gebied geboord naar warmte op 
grote diepte. Met de inzet van de nieuwste technieken, 
kan deze warmte mogelijk in de toekomst volop worden 
gebruikt door bedrijven en consumenten. 

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

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
• 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

CDA bezoekt West-Friesland

 Fred van Paassen chrysanten. Fred geeft uitleg.

Heleen Keur tussen de chrysanten in de kas van Fred van 
Paassen.

 Lunch bij De Zoete Zee

FishFlow, Gerard Manshanden geeft een toelichting bij 
één van de turbines. Foto's aangeleverd
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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

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 €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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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
 

Dijkbox

Per 1 december vrij:
Dijkbox 1 x 24m2 en 1 x 17m2

Bel Arie: 06 22 37 53 73
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Wist u dat...

... Bert Bakker afgelopen 

maandag 65 jaar is geworden?

En dat hij zeker 54.000 gevulde 

koeken heeft opgesmikkeld in al 

die jaren?

...  Philip, de papa van Emma 

en Norah, vandaag 40 kaarsjes 

uit mag blazen?

...de Beldersweg de 'smerigste 

modder straat'  is van Andijk!

Rijden met tractor en je sporen 

na laten, schoonmaken gebeurt 

met mate!

... op 3 december Jacques Brunt 

weer in de Bovenzaal komt 

spreken en dat hij weer een 

interessante studie geeft?

... het nog veel te vroeg is om 

vuurwerk af te steken?

... ons kantoor m.i.v. 2 januari 

2018 op werkdagen van 9.00 

tot 13.00 uur geopend zal zijn?

... we daar buiten alleen op 

afspraak geopend zullen zijn?

 • 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

Kerstbomen
verkoop

Woensdag 6 december
13.30 - 17.00 uur

Locatie parkeerplaats Dorpshuis 
Centrum Andijk

Donderdag 7 december
13.30 - 17.00 uur

Donderdag 14 december
13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 8 december
13.30 - 17.00 uur

Vrijdag 15 december
13.30 - 17.00 uur

Zaterdag 9 december
10.00 - 16.00 uur

Zaterdag 16 december
10.00 - 16.00 uur

Dinsdag 12 december
13.30 - 17.00 uur

Dinsdag 19 december
13.30 - 17.00 uur

Woensdag 13 december
13.30 - 17.00 uur

Woensdag 20 december
13.30 - 17.00 uur

Een drone, een virtual reality bril, 
een greenscreen, een dj set of een 
slow motion camera. Zomaar een 
paar items die leerlingen kun-
nen gebruiken in het E-DOE-
LAB van het Martinuscollege in 
Grootebroek. En niet alleen leer-
lingen van het Martinuscollege 
hebben de beschikking over de 
modernste technische snufjes; 
ook leerlingen van de basisscho-
len in de regio zijn van harte 
welkom deze te gebruiken.

21e eeuwse vaardigheden
S e c t o r d i r e c t e u r  M o n i k a 
Defourny vertelt: “Het is belang-
rijk dat wij onze leerlingen goed 
voorbereiden op hun toekomst 
in een snel veranderende maat-
schappij. Kennis van 21e eeuwse 
vaardigheden is hier een wezen-
lijk onderdeel van. Dat zijn vaar-
digheden als kritisch en creatief 
denken, probleem oplossen en 
digitale vaardigheden; ict-basis-
vaardigheden, mediawijsheid, 
informatievaardigheden en com-
putational thinking. In de lessen 
vanaf de brugklas wordt daarom 
al een aantal jaar gewerkt met 
chromebooks en digiborden en 
halen leerlingen hun ‘sociale 
media rijbewijs’. Het aanbod van 
het E-DOE-LAB is een logische 
aanvulling”. 

Leerlingen willen ontdekken 
en leren
Leerlingen krijgen geen klassi-
kale lessen in het E-DOE-LAB. 
“Wij werken vraaggestuurd en 
faciliteren onze leerlingen in 
hun onderwijsbehoeften. Willen 
leerlingen een spectaculaire pre-
sentatie maken waarvoor zij het 
greenscreen of de drone nodig 
hebben? Zijn er leerlingen die 
muziek willen opnemen voor 
een dramavoorstelling? Hiervoor 

kunnen zij terecht in het E-DOE-
LAB”, aldus Defourny. 

Is zij niet bang dat leerlingen 
geen gebruik maken van het 
E-DOE-LAB? “Integendeel”, zegt 
Defourny. “Onze ervaring met 
vraaggestuurd werken, heeft 
laten zien dat leerlingen juist 
graag willen leren en ontdekken. 
Daarnaast heeft het als voordeel 
dat leerlingen zelf een stuk ver-
antwoordelijkheid nemen voor 
hun onderwijs. Ze voelen zich 
gesteund en serieus genomen 
en beseffen dat onderwijs geen 
eenrichtingsverkeer is. Dit maakt 
onderwijs leuker is leidt uitein-
delijk ook tot betere resultaten”, 
aldus Defourny. 

Niet alleen voor eigen gebruik
Het E-DOE-LAB is gerealiseerd 
voor eigen leerlingen én per-
soneel, maar ook basisscholen 
uit de regio zijn van harte wel-
kom om gebruik te maken van 
de faciliteiten. Defourny: “Het 
E-DOE-LAB biedt mogelijkhe-
den die niet elke school zich kan 
permitteren, maar wel voor veel 
scholen aantrekkelijk kan zijn. 
Door de fijne samenwerking met 
het basisonderwijs in de regio is 
het mogelijk om zoveel mogelijk 
leerlingen te laten profiteren van 
het E-DOE-LAB”. 

Leraren op les
Om de leerlingen goed te kunnen 
begeleiden zijn er verschillende 
leraren getraind in het gebruik 
van alle faciliteiten. Deze leraren 
geven de opgedane kennis weer 
door aan hun collega’s. De basis-
scholen uit de regio kunnen tij-
dens een van de Onderwijscafé-
bijeenkomsten ervaren welke 
mogelijkheden het E-DOE-LAB 
hun (leerlingen) biedt. 

Leerling gebruikt de Virtual Reality bril. Foto: Marcel Rob. 

Lab vol moderne technische snufjes

Vrijdagochtend 24  november 
2017 was het zover...
In Sporthal de Klamp in  Andijk 
was het een drukte van jewelste.
Volleybalvereniging V.V.W. orga-
niseerde net als vorig jaar  een 
scholenvolleybaltoernooi.
Ruim 110 kinderen uit groep 6, 
7 en 8 van de Idenburgschool,   
De Bangert en de Dr. A. 
Kuyperschool gingen de strijd 
met elkaar aan. Niet alleen met 
elkaar maar ook door elkaar, geen 
school tegen school, maar alle 
kinderen gemengd in mixteams!
Het ging er direct fanatiek aan 
toe, alle kinderen hadden goed 
geoefend tijdens de gymlessen 
en dat bleek ook wel tijdens de 
wedstrijden.

Met teamnamen als De 
Tumtummetjes, De Toffee’s, De 
Kikkertjes, De Dropveters, De 
Caramelletjes en De Spekkies was 
het een vrolijke boel.
Ieder team speelde 6x een wed-
strijd, in totaal waren er wel 28 
teams! Na afloop kreeg iedereen 
een oorkonde en een  vaantje op 
school uitgereikt.

Het was een sportieve en gezel-
lige ochtend met veel enthousi-
aste volleybalspelende leerlingen.
Vind je volleybal leuk om te doen 
en wil je vaker spelen? Kom dan 
een keertje gratis meetrainen! 
Elke woensdagavond traint de 
jeugd van 18.30 tot 19.30 uur in 
de Dars in Wervershoof!

Ruim honderd kinderen gingen de strijd aan. Foto aangeleverd

Volleyballen in Andijk!



Kerkdiensten, zondag 3 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, 1e advent
19.00 uur ds. J. Staat, Roept u maar zangdienst

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

Woensdag 6 december
19.30 uur Ds. G.J.N. Moens, Zendingsdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Gert Scholten Avondmaal   
 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   Jacques Brunt

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

Uw Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van 
De Andijker, die dit jaar 
uitkomt op woensdag 20 
december aanstaande, 
kunt u als vanouds weer 
uw zakelijke en/of particu-
liere Kerst- en Nieuw-
jaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen 
geldt: alle advertenties 
zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- 
exclusief btw.
Particuliere wensen: 
u geeft aan welke maat 
advertentie u wenst (A of 
B) en de tekst die daar in 
dient te staan.
Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (17,-)

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 11 december a.s.) 
aangeleverd worden op info@andijker.nl. 

Teksten voor de particuliere advertenties 
kunnen ook ingeleverd worden op Industrieweg 1, Andijk.
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Als het niet meezit op biljart-
gebied, dan denk ik ook aan 
het dagelijks leven, als de mens 
zodanig want daar krijgen we 
als mens zijn allemaal mee te 
maken. In dit geval was het 
G.P. Grent die totaal ver bene-
den zijn nivo speelde, m.a.w. 
het geluk was ver te zoeken en 
ging dan ook met nul punten 
naar huis.
Mijn sportvriend C.J. Verhoogt 

wist twee partijen te winnen en 
dat gun ik hem van harte, want 
ook Cees was de laatste weken 
niet zo als het wezen moest en 
dan is dit mooi meegenomen, 
zo ligt dat.
De slotzin is: “Het is veel belang-
rijker om geinteresseerd, dan 
interessant te zijn.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1133

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 3 december 10.00 uur: 
1e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: 
pastor A. Dekker.
Thema: “Wanneer Hij komt, wees 
gereed”.
Vanwege het Sinterklaasweekend 
is er 1 collecte n.l. de klompen-
collecte.
Deze is bestemd voor bestrijding 
van alle onkosten.
Van harte aanbevolen dank 
daarvoor. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.
Zondag 10 december 10.00 
uur: 2e zondag van de Advent.
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor J. van Dril.
*Verwacht u in een van de 
komende dagen de Sint of een 
van zijn pieten dan veel plezier 
en gezelligheid toegewenst!
* Herinnering: dinsdag 5 decem-
ber inleveren copy Kontakt.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur

Zaterdag op afspraak

NOVEMBER
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
Zaterdag 9 december 
• Only the sixties, aanvang 21.00 uur, Café pension ‘t Ankertje
Zondag 10 december           
• The New Huricanes band, ‘60, ‘70, ‘80 muziek in voorcafé 

Dorpshuis Sarto, aanvang 15.30 uur, entree is gratis
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. 
• Concert “Projectkoor Noord-Holland & Hale Bopp 4 zingt in 

Wenen en Andijk”. 20.00 uur, Gereformeerde Kerk, Andijk. 
• Top2000 quiz - Dorpshuis Centrum
Zondag 17 december
• Dansmiddag Dutch Country College Dansers m.m.v. de Country/

Rockband El Jackson, entree € 3,00, 13.30 tot 17.00 uur Sarto
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 19 december 
• KVG, Sarto, 18.00 uur kerstavond
• 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 , Tweede Kerstdag
• Koppelbiljarten Café Pension ‘t Ankertje, 14.00 uur, met als 

hoofdprijs 2 x een Smartwatch
Vrijdag 29 december
• Koppelklaverjassen, Café Pension ’t Ankertje aanvang 19.30 uur

JANUARI 2018
Zondag 7 januari             
• Nieuwjaarsreceptie met The Not Band, sixties coverband uit 

Volendam, Dorpshuis Sarto, aanvang 15.00 uur, entree is gratis
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
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Zondag 28 januari           
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto

FEBRUARI
Zat. 2 & zon. 3 februari   
• Districtsfi nale 1e klasse Libre, Dorpshuis Sarto
Vrijdag 9 februari 
• Andijks Gemengd Koor, 70 jarig Jubileumconcert, 

Gereformeerde Kerk, aanvang 20:00 uur
Dinsdag 13 februari   
• VVNU Andijk Oost - Jaarvergadering met na de pauze 

uitvaartverzorging  “Sharon”. Dorpshuis, 19.45 uur
Zondag 18 februari           
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage 

Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Zondag 25 februari           
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto

MAART
Zondag 4 maart           
• Koppelbiljart, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
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 

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

Oud papier  Zaterdag 2, 16 & 30 december.
Plastic:  Dinsdag 12 december
Restafval:  Vrijdag 29 december
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 15 december. 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

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
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Raadhuislaan 21 a   
Grootebroek   
(0228) 51 58 83

www.keukencentrumstedebroec.nl

Moderne keukens
Type Mantelhof
Eigentijds design

Afgelopen zaterdag 25 november was er een open dag van Out of de Box 020 en Bit of Phantasy in de oude huishoudschool aan de Horn. De ontvangst was in de tram, na koffie en 
gebak kregen de bezoekers uitleg hoe de doosjes worden bedrukt en gevuld. Ook kon je zelf aan de slag, je mocht eigen creatie mee naar huis nemen. Foto's KD/De Andijker

Geslaagde open dag bij Out of de Box 020 
en Bit of Phantasy.


