
Als nieuwe inwoner van West 
Friesland is mij al veel gevraagd 
of ik het hier naar mijn zin heb.  
Ik besef intussen dat ik in een 
bijzonder stukje Nederland ben 
komen wonen.

Het landschap, de huizen en 
boerderijen en niet te vergeten de 
mensen zijn hier net even anders 
dan elders. In positieve zin dan.

Atelierruimte
Ik ben dol op prachtige luchten 
en daaraan is boven het IJssel-
meer geen gebrek. Intussen ben 
ik in Andijk gaan wonen en heb ik 
niet ver van mijn huis een mooie 
atelierruimte kunnen huren. Al-
les bij elkaar geeft het mij een 
hoop inspiratie en worden de ac-
cu’s van mijn creatieve ik flink 
opgeladen. Sinds 1983 heb ik 
mijn eigen bedrijf “Bit of Phanta-
sy”. Als zodanig heb ik al aardig 
wat werk verzet op het grafische 
vlak met illustreren als specialis-
me. Via “hoort zegt het voort” 
heeft het mij nooit aan opdrach-
ten ontbroken.

Dagelijks ga ik nu naar mijn ate-
lier om er te werken. Dit kan ook 
uit het schilderen van schilderij-
en bestaan. Iets waarvan ik een 

aardige collectie wil opbouwen 
en mogelijk exposeren. Daar-
naast kan het zo zijn dat ik bezig 
ben met het maken van sculptu-
ren. Ik combineer aan de lucht 
drogende klei met styropor 
(piepschuim) en kan daar, door 
de prettige verwerking ervan, al-
les mee maken wat ik wil. 

Workshops
Voor wie dat leuk lijkt is het mo-
gelijk gebruik te maken van mijn 
ervaringen door deel te nemen 
aan een workshop. Deze work-
shops kunnen heel gevarieerd 
zijn.
 
Naast het schilderen in diverse 
technieken kunt u ook komen 

boetseren. In overleg zijn er nog 
veel meer mogelijkheden. Moza-

ieken, 3D vilten, Powertex, knuf-
fels maken, papier maché, Tiffa-
ny, Glas in Lood, pop-up kaarten 
maken en wie weet nog meer. 
Mocht u kiezen voor het afbeel-
den van een bestaand onderwerp, 
neem dan een foto mee of iets 
dergelijks. Dan hebben we een 
referentie om naar toe te werken. 

Ook kinderen zijn van harte wel-
kom. Kinderen roepen niet dat ze 
niet creatief zijn. Die gaan ge-
woon!
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Workshops bij Bit of Phantasy

Willem Smits in zijn atelier. Foto: KD/De Andijker

Nieuwe openingstijden De Andijker en Dijkprint.
Met ingang van dinsdag 2 januari worden de openingstijden  

van de redactie van De Andijker en Dijkprint aangepast. 

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

Van zaterdag 23 december 2017 t/m maandag 1 januari 2018 is ons kantoor gesloten!

Caroline Groot wint 2x goud!

Caroline in actie. Foto aangeleverd

Na een goed NK teamsprint te 
hebben gereden met Pheadra 2 
weken terug ben ik afgelopen 
week naar de World Cup in Man-
chester geweest. Ik ging hier zon-
der verwachtingen in want dit 
was de eerste keer dat ik deze 
onderdelen zou rijden. Het was 
vooral voor de ervaring en om te 
kijken waar ik stond tegenover de 
concurrentie uit het buitenland. 
Het ging eigenlijk verrassend 
goed! Op de eerste wedstrijd dag 
heb ik het goud gepakt op de 500 
m, en de tweede dag heb ik ook 

de 3 km gewonnen! Bij de 3 km 
had ik in de kwalificatie al een 
hele mooie tijd ten opzichte van 
het wereldrecord maar in de fi-
nale kwam ik er nog dichterbij!
Later op de dag reed ik nog de 
scratch race maar mijn benen 
waren zo op dat 3 keer goud er 
niet inzat, wel haalde ik hier een 
mooie 2e plek achter een Britse 
dame die echt te sterk voor me 
was.

Al met al een erg mooie week !!
Verslag: Caroline Groot



COLUMN (49)

Redactie:K.Gorter †

Advent (1) 

In de zesde maand zond God 
de engel Gabriël naar de stad 
Nazaret in Galilea, naar een 
meisje dat was uitgehuwelijkt 
aan een man die Jozef heette, 
een afstammeling van David. 
Het meisje heette Maria. Lu-
cas 1:26 Maria, een gewone 
jonge vrouw. Nog maar een 
meisje. Uitverkoren door de 
Eeuwige om de moeder te 
worden van de Redder van de 
wereld. Maar ook om in haar 
eigen lichaam het vleesgewor-
den deel van God zelf te ont-
vangen. God, de Almachtige, 
die Zijn woonplaats in de he-
mel zou gaan verlaten en de 
gestalte van een mens ging 
aannemen.  God die aan ons 
mensen gelijk wilde worden, 
omdat alleen zo de gevolgen 
van de zondeval weggedaan 
konden worden. Een mens 
had gezondigd en dus moest 
een mens sterven. En alleen 
een zondeloos mens kon de 
prijs betalen en de verleiding 
van de satan weerstaan.  Ma-
ria. We weten zo weinig van 
haar. Ze was een afstamme-
ling van koning David - maar 
dat waren er zoveel - en ze 
was verloofd. Haar aanstaan-
de man heette Jozef. Ze waren 
nog niet aan trouwen toe. Jo-
zef werkte nog in zijn timmer-
manswerkplaats om alles 
klaar te maken voor het huwe-
lijk. Misschien bouwde hij wel 
aan een huisje voor hen sa-
men.  Waarom werd Maria 
uitgekozen?  Alleen God weet 
waarom. Hij wist dat zij de 
moeilijke lange weg zou kun-
nen gaan. Hij kon haar ver-
trouwen. En hoewel ze nog 
erg jong was, had ze genoeg 
veerkracht om alle moeilijk-
heden die zouden komen het 
hoofd te bieden. En ze had 
genoeg identiteit om zelf keu-
zes te maken.  De komende 
weken zullen we Maria beter 
leren kennen.  Want in Maria 
mogen wij onszelf herkennen.  
Ook wij zijn door God uitge-
kozen om een deel van Hem 
te ontvangen.  Efeziërs 3:17 
zegt: zodat door uw geloof 
Christus kan gaan wonen in 
uw hart.  Ook wij zijn door 
God uitgekozen om voor Hem 
heilig en zuiver te zijn. En ook 
wij mogen door Christus vol 
van genade worden. En ook 
wij zijn, in Christus, een ko-
ninklijk geslacht!  De lessen 
die Maria moest leren zijn ook 
voor ons van belang.  Imma-
nuel, God met ons. Met jou, u  
en met mij. Wat betekent dat 
voor ons?  De komende  we-
ken  zullen we er verder over 
nadenken, en ons geestelijk 
voorbereiden op het komende 
Kerstfeest. Gebed: Here God, 
U heeft mij ook uitgekozen als 
woonplaats. Dank U wel daar-
voor. Maar om U te kunnen 
ontvangen heb ik net zoveel 
genade nodig als Maria. Leer 
mij om iedere dag uit Uw 
kracht te leven, dan zal ik 
groeien in U. Amen  
(W.Durieux)

FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Gré Ruiter-Kooiman
Na een lang en actief leven is onze lieve en altijd zeer 

betrokken buurvrouw ingeslapen.                                               
Wij zullen haar missen.

Wij wensen alle kinderen en kleinkinderen sterkte 
met het verwerken van dit verlies.

Ron en Danielle
Marcel en Gea
Co en Marianne
Familie Zijerveld
Familie Nierop
Piet en Margreet
Martin en Sonja
Ewa en Sybren
L. Venema-Vriend

✃

… klaverjassen bij pastoor. Zo 
werd dit jaar de traditionele kla-
verjasavond op de pastorie aan-
gekondigd. Het is al weer ruim 40 
jaar geleden dat deze kaartavond 
voor het eerst in onze catalogus 
terecht kwam. Pastor Janssen 
heeft hiertoe toentertijd het initi-
atief genomen en pastor Suidgeest 
heeft die traditie voortgezet. 

Zondag 26 november was de al-
lerlaatste keer dat de ‘strijd’ werd 
aangegaan tussen 7 Werversho-
vers en 7 Andijkers. Het waren de 
Andijkers die dit jaar met vlag en 
wimpel de overwinning behaal-
den. Met het vertrek van pastor 
Suidgeest en het gegeven dat Ka-
pelaan Piets de kunst van het 
klaverjassen niet beheerst komt 
er een einde aan de jaarlijkse kla-
verjaswedstrijden op de pastorie. 

Een kleine rekensom leert dat 
deze avonden (2 zondagen in no-
vember) in de afgelopen 40 jaar 

een totaal bedrag hebben opgele-
verd van ruim € 60.000,00! Een 
prachtig bedrag waarmee we heel 
wat verenigingen binnen onze 
gemeenschap blij hebben kunnen 
maken.

Heel veel dank aan Ria (die heel 
veel jaren de catering voor haar 
rekening nam) en de pastores 
Janssen (postuum) en Suidgeest 
voor het ieder jaar weer beschik-
baar stellen van hun zo succes-
volle gift. 

En natuurlijk heel veel dank aan 
alle kopers, van wie er een aantal 
van het begin af aan de vaste ko-
pers waren van deze zo mooie 
avonden.

We zijn benieuwd met welk idee 
de kapelaan onze gemeenschap 
gaat verrassen.

Bestuur Stichting Gemeen-
schapsveiling Wervershoof.

Klaverjassen in de pastorie. Foto aangeleverd

Voor de laatste keer ….. 

Moe, wat zal ik je missen op dinsdagmorgen.

     Johanna

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, 
maar de grootste daarvan is de liefde”

 Dag lieve Oma, we zullen u missen. 
       Veel liefs, kleinkinderen en achterkleinkinderen

"Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God"

Onze moeder, oma en overgrootmoeder is op 93- jarige leeftijd 
overleden. Zij was ruim 55 jaar getrouwd met Herman Ruiter, die 
in 2002 is gestorven. We zijn verdrietig, maar ook dankbaar 
voor haar leven dat gewijd was aan de zorg voor haar gezin. 

Zij hield van ons, wij hebben van haar gehouden en zullen haar 
missen.

Gré Ruiter-Kooiman
Grietje

Enkhuizen
15 november 1924

Andijk
30 november 2017

Lida
Wim en Tiny
Gerrit en Lyn
Truus en Jan
Frans en Ineke
Nico en Christel
Johan en Helma

Ellie en Piet
Ria en Cees
Anthony en Willy
Bernhard
André en Sandrine

Klein- en 
achterkleinkinderen

Horn 20, 1619 BS Andijk

De begrafenis heeft vandaag, woensdag 6 december, 
plaatsgevonden op de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Veel dank aan het team van de Omring  
voor hun betrokkenheid en de liefdevolle zorg  

die onze moeder al die jaren heeft mogen ontvangen.

Achter het gemaal vier Noorder 
koggen te Onderdijk tekende dit 
beeld zich af.
De wind was amper te voelen het 
zonnetje er bij, twee ijsvogels 
achter elkaar aan laag over het 
water scherend puur genieten.
Aan het eind een grote zilverrei-

ger en bijna niet te zien de blauwe 
reiger jagend op voedsel wat op 
het netvlies verschijnt.
Passanten die ook even dit beeld 
in zich op namen en gaven aan 
wat heerst hier een rust en dan 
die herfst tinten.
Douwe Greydanus

Foto Douwe Greydanus

Rust

www.andijker.nl
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Piet Groot

GEVEN BIJ LEVEN

Geven bij leven is leuk. Schenken kan op twee manieren: contant of 
door middel van schuldig erkenning. De schenking door schuldiger-
kenning wordt ook wel de ‘papieren schenking’ genoemd, hiervoor 
moet u naar de notaris. De schenking vindt plaats door een bedrag 
schuldig te erkennen. Er gaat dan geen geld ‘uit de portemonnee/het 
vermogen’ van de schenker, maar er ontstaat tussen u en uw (klein)
kind(eren) een schuldverhouding (lening). U bent schuldenaar, uw 
(klein)kinderen zijn schuldeiser. Hierdoor is er in uw vermogen een 
schuld gevormd, die een aftrekpost vormt voor de belasting. De 
voorwaarde is, dat u jaarlijks aan uw (klein)kind(eren) een rente be-
taalt over het schuldig erkende bedrag. Dit rentebedrag mag niet bij 
het schuldig erkende bedrag worden bijgeschreven, maar moet daad-
werkelijk worden betaald. Qua bewijs, is het verstandig om het ren-
tebedrag jaarlijks via de bank over te maken naar uw (klein)kinderen 
én de afschriften te bewaren! Het gevolg van de schenking is, dat u 
bij de jaarlijkse opgave van de inkomstenbelasting, de schuld in min-
dering op het vermogen mag brengen in box 3. Uiteraard voor zover 
er bij u belastbaar vermogen in box 3 is. Voor u betekent dit een 
verlaging van de belastingdruk in box 3. Voor uw kinderen zal het 
vermogen in box 3 door de schenking toenemen. (Let op eventuele 
gevolgen voor uitkeringen of toelagen waarop de hoogte van het 
box 3 vermogen invloed heeft). U kunt natuurlijk ook contant schen-
ken. In onze nieuwsbrief vindt u een overzicht van alle vrijstellingen 
voor de schenkbelasting. Gratis abonnement via www.mantelover-
toom.nl.  

Wie kan geven heeft een 
rijk leven. Voor wie dat niet 
in geld is, heb je altijd je da-
gelijkse glimlach om weg te 
geven!

GRATIS INLOOP: do 7/12 Andijk 
0228-592224 en di 12/12 
Benningbroek 0229-591264 van 9.00-17.00 en 19.00-21.00 uur.

Ego
Het was gewoon een besluit 
wat in het bestuur van CAW 
(Centrale Afvalverwerking 
West Friesland) werd geno-

men, vooral omdat iedere 
politieke partij die zichzelf 
respecteert nog duurzamer 

wil zijn als de ander. De 
gedachte was dat, degene 
die grof huisvuil ter opha-

ling aanbood daar wat voor 
zou gaan betalen, omdat dit 
dan anders ongescheiden de 
verbrandingsoven in ging, 

en het ook wel goed geschei-
den en gratis ingebracht kan 
worden bij de daartoe inge-
stelde inbrengcentra, waar 
al veel gebruik van wordt 
gemaakt.  Wij vonden dit 

een goed besluit en vinden 
dit nog, maar het CAW  is 

een zogezegde gemeenschap-
pelijke regeling, met een 

eigen bestuur, waar iedere 
gemeente zijn bijdrage aan 
betaald, en een deel van de 
raadsleden roept al langere 

tijd dat, nu de gemeente eind-
verantwoordelijk is, dat ze er 
ook meer grip op willen heb-
ben. Op de vraag waarom, 
en hoe ingevuld komt geen 

eenduidig antwoord, de argu-
mentatie blijft warrig, maar 
dit slaat ook over op andere 

deelnemende gemeenten en is 
inmiddels bijna vergelijkbaar 
met de zwarte Pieten discus-
sie.  Toen het CAW bestuur 
dit dus besloot stak er een 

soort storm op want de raden 
en raadsleden waren niet 

bij dat besluit (voldoende) 
betrokken, met allerlei, in 
onze optiek oneigenlijke 

argumenten wat tot drie extra 
vergaderingen heeft geleid, 
en tot intrekking (of uitstel) 
van de maatregeling heeft 

geleid, en er is veel meer van 
te zeggen, maar voor ons (en 
daar zullen onze collega’s het 
apert mee oneens zijn), gaat 
er alleen om hoe belangrijk 
ben je als raadslid, dus een 

Ego ding. In ons beleven mag 
iets minder ego, en iets meer 
gezond verstand ook, en die 

optie bieden we u graag.   
P. Groot

John van der Schaaf, Enrico Kors 
en Martin Middelkoop beter be-
kend als VOICE-OVER komen 
op zaterdagavond 16 december 
voor een prachtige muziekavond 
naar de Schoof. De band brengt 
close harmony zang in de traditie 
van groepen als Crosby, Stills & 
Nash, The Eagles, Venice en Yes. 
Als begeleiding kiest Voice-Over 
normaal gesproken voor een vol-
ledig ‘akoestische’ aanpak van gi-
taar, mondharmonica en (klein)
percussie.

Ivar Eilikhuyzen
Op veler verzoek wordt op deze 
avond het project Voice Over 
XXL uitgevoerd. Dit houdt in dat 
de band versterkt wordt met een 
aantal muzikanten van topklasse. 
Als gitarist komt Ivar Eilikhuy-
zen, een “beest op de snaren”; op 
toetsen  Jan Koehoorn, “ook geen 
kleintje”. Zij zullen ritmisch on-
dersteund worden door “super-
drummer” Bert Schipper met 
broer Hans op de bas die boven-
dien verantwoordelijk is voor de 
prachtige video presentaties. Het 
sublieme zaalgeluid wordt gere-
geld door Henk Sikman. 
 
Klankkleur
Er wordt muziek van oa Pink 
Floyd (Us And Them, Shine On 
You Crazy Diamond, Wish You 

Were Here, e.a.), maar ook stuk-
ken van b.v. Boston, Queens-
ryche, Don Henley, Mr Mr, Seal, 
U2, Toto en Snow Patrol ten ge-
hore gebracht.. Samen met de 
klankkleur van de drie Voice-
Over stemmen van Enrico, John 
en Martin gaat dit resulteren in 
harmonieën die fantastisch klin-
ken en zeker niet onder doen 
voor de werkelijke en originele 
uitvoeringen.

Nederlands beste bassist
Als voorprogramma speelt Peter 
van Vleuten & Jasper Teule. Sin-
ger/songwriter Peter van Vleuten 
speelt dan songs van zijn nieuwe 
programma “Storysongs” en doet 
dit met een van Nederlands beste 
bassisten Jasper Teule. Onder het 
motto: “Een goede song is een ver-
haal en in elk goed verhaal zit wel 
een song”  speelt het duo muziek  
in de beste Americana traditie. 

Wilt u dit muziekspektakel mee 
maken kom dan op zaterdag-
avond 16 december naar de 
Schoof, Kerkelaantje 1, in Wer-
vershoof. Tel. 0228-581 876 www.
deschoof.net De zaal gaat open 
om 20.00 uur; De aanvang is ca 
21.00 uur. De entree bedraagt € 
10,00 en dat is incl. een kopje kof-
fie of thee. Dit wilt u toch niet 
missen?

Voice-Over XXL. Foto aangeleverd

“VOICE-OVER XXL” in de Schoof  • 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

 

 
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 

KERSTDINER 
“DORPSHUIS CULINAIR “ 

MET CHEFKOK KLAAS SPAANS 

The New Huricanes: 200 jaar mu-
zikale ervaring!! Met een reper-
toire wat je doet terug verlangen 
naar de gouden tijden van weleer. 
Vanaf de jaren 60 & 70 tot de be-
tere nummers van nu. Met de na-
druk op meerstemmige zang zul-
len deze “ouwe rotten” u niet te-

leurstellen. Werk van C.S.N&Y, 
Beach Boys, Clapton, the Beatles, 
Stones en Eagles. Werkelijk alles 
komt deze middag voorbij. Maar 
ook het betere rock and roll of 
country repertoire van toen en nu 
staan op de setlist. 15.30 uur, Sar-
to, Bangert 4 , gratis entree.

Zondag 10 december: Back to the 
sixties met The New Hurricanes

De maand december staat in het 
teken van gezelligheid; lekker 
eten en drinken met de mensen 
die je lief hebt. Helaas zijn er veel 
mensen voor wie deze periode 
minder leuk is, omdat ze een-
zaam zijn of het niet zo breed 
hebben. In de tijd van de gezellige 
feestdagen wil Omring mensen 
een warm welkom geven binnen 
hun huis.
  
Het Wijkteam gemeente Medem-
blik, Deen supermarkt en Om-
ring hebben de handen ineen ge-
slagen om rond de kerstdagen 
een diner te organiseren voor 
eenzame bewoners of mensen die 
het niet zo breed hebben binnen 

de gemeente Medemblik. De 
kerstdiners vinden plaats in  3 
Omringlocaties, namelijk in Sint 
Jozef, Wervershoof (12 dec.), in 
Sweelinckhof, Wognum (13 dec.) 
en in Sorghvliet, Andijk (14 dec.). 
Op deze manier willen alle be-
trokken organisaties zich inzet-
ten voor een maatschappelijk 
thema, namelijk eenzaamheid.    

Zoekt u gezelligheid tijdens de 
feestdagen? U kunt zich voor 6 
december opgeven bij Wonen-
Plus via tel.nr. 0229 – 582 581. In 
overleg kan er vervoer geregeld 
worden. Het diner en de drankjes 
wordt u aangeboden door de be-
trokken organisaties. 

Kerst vieren met Omring, Wijkteam 
Medemblik en Deen supermarkt
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Het adres voor uw 
e-bike, fietsen 
en reparaties!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

JoCo Zonwering is het bedrijf 
van John Commandeur uit An-
dijk. Hij levert -zoals de naam 
van het bedrijf al doet vermoe-
den- zonweringen. Maar hij 
doet zoveel meer. “Ik plaats 
nieuwe zonwering, voer repara-
ties en onderhoudsbeurten uit. 
Daarnaast herbekleed ik mar-
kiezen, zodat ze weer jaren mee 
kunnen. Dat doe ik allemaal 
zelf, in eigen beheer, dan weet 
ik wat ik aflever,” zo vertelt 
John. “Ook voor horren en rol-
gordijnen bent u hier aan het 
juiste adres.” 

Zomer en winter 
“Mijn werk doe ik inmiddels al 
zo’n dertig jaar. Zomers is het 
werk anders dan in de winter. De 
maanden van december tot fe-
bruari gebruik ik voor onderhoud 
aan markiezen van klanten en 
voor herbekledingsopdrachten. 
Daar heb ik nu mooi de tijd voor.” 

Opslaan binnen voor behoud 
kwaliteit. 
Veel mensen hebben een markies 
hangen. Van het gebruik worden 
deze natuurlijk ook vies. “Er 
vliegt wel eens een vogel met 
hoge nood voorbij,” lacht John. 
Het is daarom aan te raden om 
vanaf oktober de markiezen er af 
te halen en schoon en droog op te 
bergen tot in het voorjaar. “Dat is 

niet voor iedereen een makkelijke 
klus, dus daar kan ik voor langs 
komen. Desgewenst sla ik ze bij 
de mensen thuis op, bijvoorbeeld 
in de schuur. Maar ik heb ook een 
flinke opslagruimte waar dat 
kan.” 

Nieuwe collectie, nu de tijd 
Wat veel mensen niet weten is 

dat het doek van een markies 
prima te vervangen is voor een 
nieuw. Als het houtwerk nog 
goed is, is dat prima te doen. 
“Zelfs als er wél een latje wat 
minder is geworden door het 
langdurige gebruik, kan ik dat 
gewoon vervangen,” zo vertelt 
John. “Met een professionele 
schoonmaakbeurt, wat herstel-

werk en een nieuw doek (desge-
wenst in een heel andere kleur) 
hangen de “oude” er dit voorjaar 
weer bij als nieuw!” 

Frisse kleuren, nieuwe look 
John laat verder zien: “Ik heb net 
de nieuwe collectie doeken bin-
nen. Helemaal nieuw in de col-
lectie van het Duitse merk Swela 

zijn de ‘vals effen’- doeken. Ze 
lijken effen van kleur, maar heb-
ben een heel subtiele structuur. 
Daarnaast heeft dit merk als 
voordeel dat de naden van de 
doeken niet aan elkaar gestikt 
worden, maar verlijmt. Dit heeft 
veel voordelen. Het laat niet los, 
het kan grote trekkrachten weer-
staan en is bijna onzichtbaar.” 

Hor tegen mug en pol 
Naast zonwering op maat, ver-
zorgt JoCo  ook horren op maat. 
Kiep/kantelraam of een extra 
breed kozijn? Liever een pliséhor 
van links naar rechts of een hor 
met speciaal pollengaas? Voor 
elke opening is een oplossing. 
“Omdat elke situatie anders is, 
kom ik graag bij u thuis. Dan laat 
ik u de mogelijkheden zien. Een 
oudere dame liet mij ooit zien dat 
ze haar hor niet meer gebruiken 
kon. Mevrouw kon haar arm niet 
meer hoog genoeg tillen om de 
hor vast te pakken alvorens hem 
te sluiten. Een hor dat sluit van 
links naar rechts bleek de oplos-
sing. John zegt: ”We denken 
graag in oplossingen. Ook voor 
uw raam of deur hebben we er 
zeker één.” 

JoCo Zonwering, Dijkweg 378, 
1619 JM Andijk, telefoon  06-518 
837 74 of per e-mail info@joco-
zonwering.nl

JoCo levert maatwerk bij u thuis

Juist nu is het de tijd om uw zonwering schoon te laten maken of het doek te vervangen.  
Foto: OdB/De Andijker
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 Marco van der Lee

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten 
 en/of gebieden

✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen

Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl, 

www.marcovanderlee.nl

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

hairstyling

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

Voor een unieke 
haarbeleving!

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

naar 0228 59 16 13, 
mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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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



 
Wist u dat...

… Marieke van Dijke met haar 

koekjes/ chocolade een 

geweldig bedrag voor stichting 

Merakel en KWF heeft 

opgehaald?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en on-line worden 

geplaatst?

… de openingstijden van de 

Andijker en Dijkprint m.i.v. 

2 januari worden aangepast?

... en dat ons kantoor 

tussen kerst en oud & nieuw 

gesloten is?

… Voice Over 16 december 

naar de Schoof in 

Wervershoof komt?

... u gewoon betalen moet voor 

uw groenten, bloemen en ei-

eren die u langs de weg koopt?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, en 

wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Dijkprint
Voor al uw kopieer- en drukwerk, 

zakelijk en particulier! 
Industrieweg 1 Andijk. 59 35 06

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

Zondag 10 december 

Sarto Andijk 

The New Hurricanes 

In voorcafé, entree gratis 
Aanvang 15:30 uur 

Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 
jaar of ouder bent, jonger dan 75 
jaar bent, of omdat u om medi-
sche redenen moet worden ge-
keurd voor het verlengen van uw 
rijbewijs A? B/E? C/E, D/E? Code 
95 en taxipas. Maak dan nu alvast 
een afspraak voor deze wekelijkse 
keuringen in Andijk. 
Locatie: Dorpshuis Centrum, 
Sportlaan 1, 1619XE, Andijk

Wilt u meer informatie over deze 
rijbewijskeuring, of wilt u een af-
spraak maken? Neem dan con-
tact op met het afsprakenbureau 
(09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 
of  06-14716543  
Online afspraak maken: www.
goedkoperijbewijskeuringen.com
Ook inwoners uit omliggende 
gemeenten zijn van harte wel-
kom.

Rijbewijskeuring A, CE, DE, BE , 
code 95 en taxipas keuring in Andijk

Is het u ook opgevallen? Er zijn 
steeds meer jonge kinderen met 
pijnklachten en/of een slechte 
houding. De oorzaak is bekend; 
kinderen bewegen te weinig en 
zitten te veel. Ze brengen veel tijd 
door achter een beeldscherm. 
Soms net zo veel als een volwas-
sene met een kantoorbaan.

Ook op school brengen kinderen 
steeds meer tijd door achter lap-
top of tablet. Maar wordt er ook 
gelet op de houding van de kinde-
ren? Het is daarom geweldig dat 
diverse scholen binnen de ge-
meente Medemblik aandacht aan 
dit zo belangrijke onderwerp gaat 
besteden met de lessen ‘Zit met 
Pit!’, super! 

De gemeente Medemblik heeft 
dit via een innovatiesubsidie mo-
gelijk gemaakt voor alle basis-
scholen binnen de gemeente Me-
demblik. Het kost de scholen dus 
niets!
Zit met Pit! is een lesprogramma, 
gericht op kinderen vanaf groep 5 
in de basisschool. Er wordt in 3 (+ 
1 herhalingsles in de volgende 
groep) lessen aandacht besteed 
aan de zithouding, zowel de ‘ge-
wone’ zithouding alsmede 
schrijf- en computerhouding. 
Daarnaast wordt aandacht be-
steed aan het belang van blijven 
bewegen, genoeg pauzeren en 
wat de oorzaak van pijnklachten 
kan zijn.

De lessen worden gegeven in de 
klas, op school, door Caroline 
Boon, oefentherapeut Mensen-
dieck te Wervershoof. De leer-
kracht krijgt tips en adviezen om 
later in de klas mee door te gaan 
en de ouders worden erbij be-
trokken door middel van ouder-
brieven en huiswerkopdrachtjes 
die de kinderen thuis kunnen 
doen. Zo leert het hele gezin er 
wat van! Voor meer informatie, 
neem een kijkje op onze website: 
www.zitmetpit. nl of www.men-
sendieckwervershoof.nl

Caroline Boon. Foto aangeleverd

‘Zit met Pit!’ 

Vrijdag 24 en zaterdag 25 novem-
ber hadden we trainingskamp 
met de meidenselectie van turn-
club VVW en het was weer erg 
gezellig.

Het begon om 7 uur ‘s avonds. 
Eerst deden we met z’n allen een 
warming-up. Vervolgens begon 
de oude selectie met het trainen 
op de toestellen, terwijl in de zaal 
ernaast de jonge selectie een 
dansje op “haai-alarm” van kin-
deren voor kinderen aan het in-
studeren waren.

Daarna kregen we een looptrai-
ning. Nadat iedereen gedoucht 
had en in pyjama was, werd de 
film “high school musical 1” aan-
gezet. Er was chips en drinken en 
natuurlijk zijn we tot laat op ge-
bleven. ‘s Ochtens werden we 

rond half 8 weer wakker gemaakt. 
Toen bleek dat zwarte piet ook 
nog stiekem langs was geweest en 
de schoenen had gevuld met pe-
pernoten en voor iedereen een 
chocolade lolly. Nadat iedereen 
eenmaal wakker was en ontbeten 
had, kregen we ochtend gymnas-
tiek om weer warm te worden. 
Vervolgens ging de jonge selectie 
op de toestellen en de oude selec-
tie een dansje instuderen op 
“down” van Fifth harmony. Als 
laatst deden we een balkentrai-
ning en nog een krachtcircuit. 

We sloten de dag af met een de-
monstratie van de dansjes die we 
ingestudeerd hadden aan de ou-
ders. Na het opruimen was het 
alweer afgelopen. Iedereen heeft 
er heel erg van genoten en het 
was een geslaagd weekend.

Foto aangeleverd

Trainingskamp 2017

Zondag 17 december van 14.00 
– 16.00 uur krijgt het IVN West-
Friesland slimme snuffelaars op 
bezoek. Tonia neemt haar tamme 
ratten en hamsters mee naar het 
Streekbos Paviljoen. Ze vertelt 
over de leefwijze, verzorging, 
aankoop, eetgewoonten en voort-
planting van deze intelligente 
knaagdieren. Zie ook www.ro-
dentclubrattonia.com

De ratten van Tonia zijn ‘filmster-
ren’ en bekend bij film en televisie 
opnames.  Ratten kunnen heel 
tam worden als ze regelmatig 
worden opgepakt en leren snel. 
Ze herkennen hun baasje aan de 
geur. Het zijn van nature sche-
merdieren, maar zijn meestal ook 
overdag actief. Ratten zijn 
groepsdieren dus willen graag 

samen wonen met meerdere rat-
ten van hetzelfde geslacht. Als je 
ratjes wilt hebben dan moet je er 
dus altijd twee kopen bij een rat-
tery. Ze kunnen goed klimmen en 
zitten graag op de schouder van 
hun baasje, maar ook bij de an-
dere huisgenoten. 

Hamsters zijn populaire huisdie-
ren voor kinderen; er zijn veel 
kleuren en vachttypen. Van natu-
re zijn ze heel actief. Een tredmo-
lentje in hun hok is leuk en nodig 
voor de lichaamsbeweging. On-
danks hun grote ogen kunnen 
hamsters niet zo goed zien, ze 
vertrouwen sterk op hun reuk. In 
de avond en nacht worden ze ac-
tiever, het grootste deel van de 
dag slapen ze graag. Ze worden 
gemiddeld twee tot drie jaar oud.

Tonia's tamme rat.  Foto Toos Brink

Tamme ratten en hamsters
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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 10 december 10.00 uur: 
2e zondag van de Advent.
Eucharistieviering met De 
Vriendenkring; voorganger: pastor 
J. van Dril.
Thema: “Als een bode vooruit”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen dank daar-
voor. Welkom in de viering.
Zondag 17 december 10.00 uur: 
3e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
16.30 uur in de kerk van 
Wervershoof: Interkerkelijke 
Kerstzangdienst m.m.v. het 
Gemengd koor van Zwaagdijk-
Oost o.l.v. Jan Commandeur.
*Zondag was weer de bekende 
klompencollecte. Deze werd aan-
bevolen d.m.v. een prachtige rijm.
Hierin werden alle facetten van 
onze kerk belicht. Prachtig en 
hulde aan de maker!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Maarten Jong
 Jolien Harders 
 Olga de Boer
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, Koos  
 Dol, DVD Temme,  
 Douwe Greydanus

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

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

Zaterdag op afspraak

DECEMBER
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
• Kees Plat (zanger tttcb) en Formatie De Stoel, de Klamp, 

15.00 uur,  entree € 5,00 + 1 consumptie
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
• Nieuwjaarsborrel in Cultura van 16.00 – 18.00 uur voor alle 

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

omgeving. Dorpshuis, 19.45 uur
Dinsdag 16 januari             
• KVG, Jaarvergadering m.m.v. Stichting Hartekind 19.30 uur, 

Sarto         
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
Dinsdag 23 januari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Zondag 28 januari           
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 30 januari       
• KVG, Kontaktdag m.m.v. Voetrefl ex therapeut en pedicure, 10.00 

uur Sarto    

FEBRUARI
Zat. 2 & zon. 3 februari   
• Districtsfi nale 1e klasse Libre, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 6 februari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur 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
Dinsdag 20 februari         
• KVG, Eendagsbestuur, 20.00 uur, Sarto     
Zondag 25 februari           
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto

MAART
Zondag 4 maart           
• Koppelbiljart, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 6 maart
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Dinsdag 20 maart             
• KVG, Paasstuk maken  verzorgd door JIJ & IK Workshops, 20.00 

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

Dorpshuis Cultura

APRIL
Dinsdag 3 april
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Dinsdag 10 april     
• VVNU Andijk Oost - Palingroker  Rekelhof over palingrokerij, met 

proeverij. Dorpshuis, 19.45 uur
Dinsdag 17 april                
• KVG, Konkelkapel, 20.00 uur, Sarto

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

Dorpshuis, 19.45 uur
Dinsdag 22 mei                              

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

Oud papier  Zaterdag 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

Biljartvereniging De Vlieringboys
In deze biljartmiddag was 
het voor mijn sportvriend C.J. 
Verhoogt kommer en kwel. 
Cees had het geluk ook niet 
mee, maar ook dat hoort bij 
biljarten. Hij won geen enkele 
partij, maar verloor een partij 
boven moyenne en dat leverde 
hem gelukkig 2 matchpunten 
op en kwam dus de hatelijke 
nul nog wegwerken.
Voor G.P. Grent lag de situatie 

geheel anders, wist 3 partijen 
te winnen en dat is altijd een 
mooie opsteker zou ik zo zeg-
gen.
De slotzin is: “De optimist heeft 
het vaker mis als de pessimist, 
maar hij is wel een stuk geluk-
kiger.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1134

Kerkdiensten, zondag 10 december

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. R.A. Houtman te Epe, 2e advent

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Gertjan Kooiman
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Viering Heilig Avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur   Jack Nugter, IK BEN  7

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Wolter Woning

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

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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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Wij hebben 
plekjes vrij!

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

Team All Round Navigators 
Nog één keer (st)rijden voor het goede doel! 

 

Dit jaar voor handbal- en voetbalvereniging VVW! 
Bij bedragen vanaf €200,- mag er weer een sticker/logo (als bedrijf)  

en vanaf €25,- een hand- of voetbalsticker (als particulier) op de auto! 
Kunnen wij (en de spelers en supporters van VVW) op uw steun en gift rekenen? 

Maak uw bedrag over op bankrekeningnummer NL85RABO0323382169  
t.n.v. Garage All Round o.v.v. All Round Navigators voor VVW! 

 
De balstickers zijn te verkrijgen bij Garage All Round of bij de noodkantine van VVW! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar voor handbal- en voetbalvereniging VVW!
Bij bedragen vanaf €200,- mag er weer een sticker/
logo (als bedrijf ) en vanaf €25,- een hand- of voet-

balsticker (als particulier) op de auto!
Kunnen wij (en de spelers en supporters van VVW) 
op uw steun en gift rekenen?
Maak uw bedrag over op bankrekeningnummer 
NL85RABO0323382169 t.n.v. Garage All Round 
o.v.v. All Round Navigators voor VVW!

De balstickers zijn te verkrijgen bij Garage All 
Round of bij de noodkantine van VVW!

Team All Round Navigators
Nog één keer (st)rijden voor het goede doel!

Vanaf 7 december verkrijgbaar:
 Kerststukjes

     Kransen

 Kerstgroen

    Kerststerren

    Kerstbomen

    Kerstdecoratie

 Wij maken ook stukken en kransen op bestelling!

Mededeling:
Het bestuur van Stichting De 
Zeehoek ziet zich genood-

zaakt, door de voortdurende 
prijsstijgingen van onder-
houd-, personeel- en ener-
giekosten met ingang van 

1 januari 2018 de toegangs-
prijzen te verhogen.

Te uwer informatie is, bij de 
kassa en op www.zwembad-
dezeehoek.nl, een volledig 
overzicht met de nieuwe 

prijzen te verkrijgen.

Bestuur Stichting 
De Zeehoek.

Op vrijdag 22 december 2017 is 
er een fantastisch kerstconcert in 
de Gereformeerde kerk aan de 
Middenweg te Andijk. Vanaf Urk 
komt het befaamde Christelijk 
Jongerenkoor Rejoice naar An-
dijk om te zingen in de kathedrale 
kerk. Zij zongen ook in 2015 in 
Andijk en zijn op verzoek weer 
uitgenodigd.
Als soliste komt de 13-jarige 
Sterre van Boxtel zingen! Zij is 
o.a. bekend van tv. Zij nam deel 
aan een talenten-zangcompetitie 
en zong onlangs in Nederland 
Zingt.

De solo- en koorzang wordt afge-
wisseld met samenzang van be-
kende traditionele kerstliederen 
en vormt zo een mooi geheel. De 
toetsen worden bespeeld door 
Dirk Out (orgel) en Laurence Fie-
rens speelt op de fraaie vleugel. 
Het wordt een onvergetelijk 
kerstconcert!  
De aanvang is om 20.00 uur, de 
entree is € 12,50 - kinderen € 5 
Vrij parkeren naast de kerk! 
Kaarten zijn voorafgaande aan 
het concert in de kerk verkrijg-
baar. Verdere info: www.zinge-
nenzo.com

Sterre van Boxtel. Foto aangeleverd

Urker koor en Sterre van Boxtel 
verzorgen Kerstconcert in Andijk

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 49 Pagina 8


