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Op 14 december vertelt Peter 
Koopman over zijn ontwikke-
ling als accountant, bedrijfs-
coach én als mens. Een zoek-
tocht naar de juiste balans tus-
sen droge cijfers en de mense-
lijke maat. Tussen objectieve 
feiten en subjectieve verlan-
gens. ‘Ik ben een financieel 
coach, maar meer nog een ver-
trouwenspersoon die mensen 
verder helpt. Zowel zakelijk als 
privé.’

Financieel coach met verstand 
van mensen of ondernemers-
coach met verstand van cijfers? 
Van welke kant je het ook bekijkt, 
Peter (57) laat zich niet in een 
hokje duwen. Met decennia aan 
ervaring gaat hij geen uitdaging 
uit de weg. ‘Ik help mensen graag 
verder. Vaak begint dat bij een fi-
nancieel vraagstuk dat uitgroeit 
tot een business plan en een ge-
wijzigde levensvisie, met alles wat 
daarbij hoort.’

Feiten en aannames
In 2013 opende Peter Kantoor 
Koopman. ‘Ik ben accountant én 
ondernemer en bekijk de dingen 
graag van meerdere kanten. Ook 
cijfers. Wat zwart op wit staat is 

niet per definitie de waarheid. 
Dat geldt ook voor wat leeft in de 
hoofden van mensen. De financi-
ele positie van ondernemers is 
gebaseerd op vaststaande feiten, 
maar ook op eigen aannames. Ik 
daag hen uit buiten de gebaande 
paden te treden. Te onderzoeken 
waar ze nu werkelijk staan en wat 
ze willen bereiken. Dat reikt ver-
der dan het bedrijf. Het gaat ook 
over privé; scheiding, gezin, ge-

zondheid, overlijden. Alles hangt 
samen. En juist dat maakt het zo 
interessant.’

Van opstart tot afbouw
Financieel specialist, accountant, 
controller. Sinds enkele jaren is 
hij ook MKB Kredietcoach. Zijn 
carrière kent vele functiebena-
mingen. Zelf hecht Peter daar 
weinig waarde aan. Belangrijkste 
is voor hem de omgang met men-

sen. Mensen met talenten, dro-
men, toekomstplannen. Hij 
draagt graag bij aan het plezier 
dat ze hebben in het dagelijks le-
ven. Of ze nu zzp’er zijn of een 
groot bedrijf runnen. Van bollen-
kweker tot gezondheidskliniek 
voor paarden. Van opstart tot af-
bouw en zelfs daarna. Zo heeft hij 
te maken met faillissementen, 
overnames, fusies en bedrijfs-
overdracht. 

Coach in privé
Tussen de bedrijven door maakt 
hij tijd voor zijn vrouw en doch-
ters en is hij zaalvoetbalcoach. 
‘Een sportteam is net een bedrijf. 
Naast de score is de samenwer-
king tussen de spelers van essen-
tieel belang. Ook hen help ik 
graag naar een hoger plan.’ 

Presentatie en netwerken
Het OVW Café op 14 december 
start om 18.00 uur in ’t Fortuin 
aan de Dorpsstraat 190 te Wer-
vershoof. Bent u geen lid van de 
ondernemersvereniging? Als in-
troducé kunt u vrijblijvend ken-
nismaken.  Naast de  presentatie 
kunt u vrij netwerken en genieten 
van het buffet. Graag tot ziens!
Informatie: www.ovw.nl

OVW Café 14 december: presentatie Peter Koopman
Ondernemerscoach met verstand van cijfers

Peter Koopman. Foto aangeleverd

Attentie!
Materiaal (teksten, foto's en advertenties) 

aanleveren voor de laatste editie van 2017 uiterlijk vrijdag 
15 december, 12.00 uur op info@andijker.nl. Particuliere 

kerstwensen kunnen ook op Industrieweg 1 ingeleverd worden.

1 Harry Nederpelt Wognum
2 Els van den Bosch-Swagerman Andijk 
3 Ed Meester  Wervershoof
4 Claudia Selders-Kroezen Opperdoes
5 Saskia Schouten-Spijkerman Nibbixwoud
6 Simon Commandeur jr. Wognum
7 Piet Ligthart  Andijk
8 Ted de Lange Medemblik
9 Roxanne Middel-Breddels Nibbixwoud
10 Ralph Maitimo Midwoud
11 Peter Ligthart  Andijk
12 Ahmet Iz Medemblik

Met deskundigheid, ervaring en strategisch inzicht 
is de top 12 van de kandidaten-advieslijst door de 
speciaal hiervoor samengestelde commissie opge-
steld. Op de onlangs goed bezochte algemene 
ledenvergadering is de gehele lijst met 48 namen 
ongewijzigd vastgesteld. 

Wij zien met vertrouwen de gemeenteraadsverkie-
zingen op 21 maart 2018 tegemoet. 

Onze nieuwe fractie zal zich daarna opnieuw met 
hart voor de samenleving inzetten.

1e rij v.l.n.r. Ed Meester, Ted de Lange, Els vd Bosch-Swagerman, Piet Ligthart,  
Ralph Maitimo, Simon Commandeur jr, Saskia Schouten-Spijkerman  
2e rij v.l.n.r. Ahmet Iz, Roxanne Middel-Breddels, Harry Nederpelt,  

Claudia Selders-Kroezen, Peter Ligthart. Foto aangeleverd

CDA Medemblik presenteert kandidatenlijst gemeenteraad

Om een 1e indruk te geven van deze top-12 staat op Facebook ‘CDA Medemblik’ 
het fotoalbum ‘Kandidaat Raadsleden & Wethouder #GR2018’. Op YouTube ‘CDA 
Medemblik’ en onze site www.cda.nl/medemblik staan kennismakingsvideo’s van de 
eerste negen kandidaten. 

Met hartelijke groet, CDA afdeling Medemblik

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 (50)

Redactie: K. Gorter †

Advent (2)

Niet ver daarvandaan brach-
ten herders de nacht door in 
het veld, ze hielden de wacht 
bij hun kudde. Opeens stond 
er een engel van de Heer bij 
hen en werden ze omgeven 
door het stralende licht van de 
Heer, zodat ze hevig schrok-
ken. De engel zei tegen hen: 
‘Wees niet bang, want ik kom 
jullie goed nieuws brengen, 
dat het hele volk met grote 
vreugde zal vervullen: van-
daag is in de stad van David 
voor jullie een redder gebo-
ren. Hij is de Messias, de Heer.  
Dit zal voor jullie het teken 
zijn: jullie zullen een pasgebo-
ren kind vinden dat in een 
doek gewikkeld in een voe-
derbak ligt.’ En plotseling 
voegde zich bij de engel een 
groot hemels leger dat God 
prees met de woorden: Eer 
aan God in de hoogste hemel 
en vrede op aarde voor alle 
mensen die hij liefheeft’ Lucas 
2  Buiten in het veld zijn de 
herders. Aan hen wordt het 
goede nieuws gebracht. Waar-
om? Omdat zij het willen ge-
loven.  Ook de herders schrik-
ken als er opeens een engel bij 
hen staat. Nadat het jarenlang 
stil is geweest in het hemel-
ruim, is er rond de geboorte 
van Jezus opeens heel veel ac-
tiviteit. Engelen dalen neer en 
varen op. God spreekt weer 
tot Zijn volk. Wat een vreug-
de!  De herders luisteren ver-
baasd naar de boodschap van 
de engel.  De herders zien nog 
veel meer engelen. Engelen 
die de  kerstwoorden spreken: 
Vrede op aarde. En toch weet 
iedereen dat er zo weinig vre-
de op aarde is.  Soms vergeten 
we dat er een voorwaarde aan 
die vrede verbonden is. Er 
staat: vrede op aarde in de 
mensen des welbehagens. Wie 
de liefde van God aanvaardt 
mag ook Zijn vrede kennen. 
Het is een gave van God. Een 
geheim dat de wereld niet 
kent. En helaas is het een ge-
heim dat ook veel christenen 
kwijtgeraakt zijn. Maar het 
kerstevangelie roept ons op 
om te zoeken naar vrede met 
God, met onszelf en met onze 
naasten. Zelfs met onze vijan-
den. Dat is de vrede die de 
engelen aankondigen. De vre-
de Gods die alle verstand te 
boven gaat! Maar behalve 
vrede beloven de engelen nog 
meer. De engel verkondigt 
grote blijdschap. Waar is die 
blijdschap gebleven in de 
kerk? Kunnen wij ons nog met 
vreugde verwonderen over 
Immanuël, God met ons? Of 
zijn we de blijdschap ook 
kwijtgeraakt, samen met de 
vrede?  Gebed: Vader in de 
hemel, wij belijden voor U dat 
er zoveel mis is onder Uw kin-
deren. Wij verootmoedigen 
ons vandaag en vragen U om 
op dit kerstfeest opnieuw ver-
vuld te mogen worden met 
vrede en blijdschap. Amen 
(W.Durieux)

FAMILIEBERICHTEN ‘Liefhebben is meer lief, dan hebben’

Op 21 december hopen onze (groot)ouders 

Jaap en Ineke Meijles 
vijftig jaar getrouwd te zijn.  

Wij zijn dankbaar dat we dit met elkaar mogen vieren 
en hopen op nog vele gezegende jaren samen.  

Namens de kinderen en kleinkinderen hartelijk gefeliciteerd! 

   Ronald en Judith  
                               Luuk en Andrea, Erik, Berend 
   Richard en Marjan 
                              Laura, Imke 
   Walter en Tineke 
                             Mirte, Jasmijn, Merel

Sportlaan 8, 1619 XE Andijk

Je levenspad is hier afgelopen,
je grens bereikt met laatste kracht.
De hemel gaat nu voor je open.

Rust zacht!

Verdrietig geven wij kennis van het overlijden van  
onze zorgzame, lieve moeder, oma en overoma

Grie Mantel-Groot
Grietje

echtgenote van Jos Mantel, † 1992
Andijk, 2 mei 1934 Hoorn, 6 december 2017 

Margreet en René 
Werner en Rianne 
Sander

Johan en Lex

Rob en Yvonne 
Patricia, Clyde 
Kelly 
Ben

Correspondentieadres: 
M.Koster-Mantel 
Hornpad 5, 1619 BP Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op maandag 
11 december op de Oosterbegraafplaats te Andijk.

Dank aan het team van verzorgingshuis Sorghvliet  
voor alle betrokkenheid en liefdevolle zorg.

De jaarlijkse Interkerkelijke 
Kerstzangdienst, georganiseerd 
door de plaatselijke Raad van 
kerken, is dit jaar 2017 op zon-
dag 17 december, ’s middags om 
16.30 uur.
Deze Kerstzangdienst is in de 
St.Werenfriduskerk te Wervers-
hoof.
Het Gemengd Koor van Zwaag-
dijk-oost zal o.l.v. dirigent Jan 
Commandeur de kerstzang ver-
zorgen en de samenzang onder-
steunen. De organiste van het 
koor is: Mariëtte de Graaf.
De samenzang is er met orgel-
begeleiding door Arnold de 
Greeuw.

We luisteren naar het kerstevan-
gelie. Een kerstoverweging wordt 
verzorgd door Dominee Koos 
Staat van de Gereformeerde Kerk 
van Andijk.
Na afloop wordt er een deur-
collecte gehouden voor save the 
children.
Als christenen van verschillende 
kerken en als mensen van goede 
wil zijn we van harte welkom 
in een gezamenlijke getuigenis 
in gebed, zang en onderlinge 
verbondenheid. Welkom in dit 
samenzijn!

Raad van Kerken: Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof, Zwaagdijk. 

Ook dit jaar willen wij, als diaco-
nie van de Gereformeerde Kerk, 
weer kerstpakketten inzamelen 
voor onze medemens. U kunt 
uw kerstpakket inleveren bij Rita 

Hooiveld, Meikers 2 in Andijk. 
Tel: 592587 Graag na 18.00 uur.
Wij kunnen met deze actie weer 
heel veel gezinnen blij maken!
Doet u mee? Hartelijk bedankt!

17 december: Interkerkelijke 
kerstzangdienst

Kerstpakketten Actie 2017

”Veilig in Jezus’ armen”

Op 6 december is onze schoonzuster en tante overleden

Grie Mantel – Groot

Sinds 24 april 1992 weduwe van Jos Mantel

 Afie † en Simon †       Lammy en Carl
 Homme en Joyce †                 Anton en Ria
 Wim †                                     Dirk en Jans                        
 Wout en Ak                  Ali en Wim †

Neven en nichten

‘Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen,
doch straks van aangezicht tot aangezicht.’

1 Korintiërs 13:12a, belijdenistekst 1 mei 1960

Na een periode van ziek zijn is van ons heengegaan  
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa 

Albert van Dokkum
Ab

10 mei 1937    Andijk   7 december 2017

Jenny van Dokkum-Leegwater

Carina van Dokkum en Ruud Kappelhof 
   Marieke 
   Niels en Aranka 
   Ruud 
   Roel

Cor-Gerard van Dokkum

Bert van Dokkum, in liefdevolle herinnering

Viskuil 32, 1619 AT Andijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden  
op de Oosterbegraafplaats te Andijk.

We hebben afscheid moeten nemen van ons erelid 
  

Grie Mantel - Groot

we denken in dankbaarheid aan haar terug aan de
vele jaren dat zij inzette voor onze club

Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Sjoelclub  “de Skuivers “

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

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

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

www.andijker.nl
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RUZIES OVER GELD GAAN ZELDEN OVER GELD

Het is vaak erg lastig om er achter te komen, waar de oorzaak van 
een con flict tussen mensen nu daadwerkelijk ligt. 
Bij het zoeken naar een oplossing wordt vaak gezegd dat het conflict 
om geld gaat. 
Nu zal dat in bepaalde geval len ook zo zijn, maar geen enkele som 
geld is voldoende om gekrenktheid of verdriet af te kopen. Een 
echte oplos sing zit hem niet in de centen, maar in gevoel.
 
Goede communicatie, goed voornemen. Is het niet een mooi 
voornemen om in de aanloop naar een nieuw jaar de conflicten te 
begraven en te starten met een goede communicatie met elkaar, 
waardoor hopelijk ruzies kunnen worden beslecht of worden voor-
komen.
 
Vergeet niet: communiceren kan je niet alleen ...
 
Tip: Zet uw zaken en wensen duidelijk zwart op wit, dat kan een 
hoop problemen voorkomen. Wij helpen u hierbij graag.
 
GRATIS HALF UUR. 
Voor iedereen bestaat de 
mogelijkheid voor een gratis 
gesprek van circa een half 
uur. U kunt hiervoor een 
afspraak maken op één van 
onze kantoren. Mocht het 
lastig voor u zijn om naar ons te komen, dan kan er ook een afspraak 
bij u thuis worden gemaakt.

Verkoop plannen? 
Vraag om een 
vrijblijvende 

waardebepaling! 

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Jaap Zwaan (59) is benoemd tot 
nieuwe gemeentesecretaris/alge-
meen directeur van de gemeente 
Medemblik. Zwaan volgt daar-
mee Wouter Slob op die in sep-
tember in dienst is getreden bij 
Waterschap Zuiderzeeland in 
Lelystad.
Het gemeentehuis van Medem-
blik is niet nieuw voor Jaap 

Zwaan. Hij werkt al geruime tijd 
voor deze gemeente (of diens 
voorgangers). De laatste periode 
als directeur Bedrijfsvoering. 
Bovendien is hij geboren en geto-
gen in de gemeente waar hij nu 
als gemeentesecretaris/algemeen 
directeur aan de slag gaat. De 
benoeming van Jaap Zwaan gaat 
met onmiddellijke ingang in.  

Jaap Zwaan is de nieuwe gemeentesecreataris. Foto aangeleverd

Jaap Zwaan nieuwe 
gemeentesecretaris Medemblik

 
 
 
 
 
  

VRIJDAG 15 DECEMBER 

TOP2000 QUIZ 
AANVANG: 20:30 UUR  

 
DONDERDAG 21 DECEMBER 

SENIORENSOOS 
AANVANG 12:00 UUR 

 
ZATERDAG 23 DECEMBER 

KERSTDINER 
“DORPSHUIS CULINAIR “ 

MET CHEFKOK KLAAS SPAANS 

Muziekvereniging Excelsior 
slaat dit jaar haar traditionele 
Midwinterconcert van net voor 
de Kerstdagen over. In plaats 
daarvan opent ze het jubileum-
jaar met ‘HAPPY NEW YEAR !’
 
In 2018 viert Excelsior dat zij 125 
jaar geleden opgericht zijn met 
heel veel speciale concerten.
Op zaterdag 6 januari start het 
jubileumjaar met een speciaal  
Nieuwjaarsconcert “Happy New 
Year!” U moet niet denken: “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 jong, daar zijn we trots 
op en dat gaan we samen met u 
vieren.

Aanvang van het concert is 20.15 
uur, toegang is € 7,50. En zoals 
gebruikelijk natuurlijk in Cultura. 
Kaarten zijn vanaf nu al verkrijg-
baar via de website: www. excel-
sior-andijk.nl.
Wellicht een leuk idee voor onder 
de kerstboom?

Happy New Year!

Het weer is er niet naar maar 
toch zijn grote zilver- en blauwe 
reigers altijd op zoek naar een 
maaltijd.
Ze zoeken de graslanden af om 
een muis of ander wandelend 
voedsel te verschalken.
Slootkanten worden voorzichtig 
afgezocht en met hun scherpe 

blik is er altijd wel wat te vinden.
Sluipend en dan zie je de nek 
langzaam naar achteren gaan en 
dan schiet deze als een dolk naar 
voren. Hier is een kikker de klos 
die nog net niet aan de winter-
slaap is begonnen. 

Douwe Greydanus.

Foto Douwe Greydanus

Lekker hapje

Sleutel 
gevonden 

T.h.v. Murillolaan/
Rose Precosestraat 

Op te halen op 
Julianastraat 9
Als je weet te vertellen 
wat er op het hangertje staat.
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Silva Visser

Kiezerskoorts.

Het zal u niet ontgaan zijn 
dat er binnenkort verkiezin-
gen zijn. Politieke partijen 
beginnen al over elkaar te 
buitelen om aandacht te 

generen en komen met aller-
lei beloften.  Waarheden 
worden wat verdraaid en 
iedereen belooft het beste. 
Ook in Medemblik/Andijk 
begint de koorts al licht te 

stijgen met boute uitspraken 
van enkele partijen en dat 

zal met maart 2018 in zicht 
nog wel vaker voorkomen. 
Daar trekken we ons niets 
van aan, hoor. Wij weten 
waar we staan, wat we 

gezegd en gedaan hebben 
en hopen dat jullie en u dat 
ook zo herkennen. Eigen 

kracht roepen we dan. 
We hebben afgelopen maan-

dag de lijst samengesteld 
en we mogen trots zijn 

dat zoveel mensen willen 
getuigen van Christelijke 
politiek. Er staan ouderen 
en jongeren op uit diverse 

kernen. Ik mag de gemeente 
weer vertegenwoordigen 

als lijsttrekker en beloof dat 
weer met dezelfde passie in 
te vullen. Evert Jan Gorter 
staat als tweede op de lijst 
en kan niet wachten om 

volop te beginnen. 
Naast de steun van onze 

leden en de stemmers, bou-
wen we vooral op het ver-
trouwen van ons voorbeeld 
en proberen we een stukje 
Christus in de dagelijkse 
maatschappij te brengen. 
Gelijkheid, rechtvaardig-
heid en zorg voor zwak-

keren is en blijft ons motto, 
maar we hebben ook een 

zakelijke kant en passen op 
de centen. We geloven dat 
mensen met elkaar verbin-
den een antwoord is op de 

polarisatie en het populisme 
van deze tijd. Dat moet toch 

iedereen aanspreken! 

Silva Visser
ChristenUnie

Christenunie.medemblik@
gmail.com



Het familiebedrijf Bot Meube-
len is al twintig jaar een toon-
aangevende woonwinkel op het 
Hof van Hoorn. De overzich-
telijke showroom (bijna 900 
vierkante meter) is ingericht 
met meubels van hoog aange-
schreven merken, zoals Leolux, 
Hülsta, Jori en Gelderland. 
Contentmanager Elma Ridder 
vertelt dat mensen na de crisis 
weer bereid zijn geld uit geven 
voor een andere inrichting van 
hun interieur. ‘Nederlanders 
willen zich graag thuis voelen 
in hun eigen woning en het daar 
gezellig maken.’ Het verkoop-
team van Bot Meubelen staat 
paraat om de klanten te voor-
zien van deskundige adviezen.

Tegenwoordig zijn er ontelbare 
mogelijkheden om het huis in te 
richten. De ene klant weet exact 
welke kant zij of hij uit wil; een 
ander komt volledig blanco bin-
nen. ‘Daarom luisteren wij goed 
naar de wensen van onze klanten’,  
vertelt Elma. ‘Onze kracht is dat 
meubelstukken van de ene leve-
rancier goed matchen met die 
van andere leveranciers. Ook 
kleuren, vormen en materialen 
kunnen prima worden gemixt. 
Zo ontstaat er door diverse stijlen 
heen toch een eenheid. Samen 

met de klant beoordelen we de 
uitstraling en daarna maken we 
het plaatje helemaal passend.’

Extra service
Daarmee is de koop nog niet ge-
sloten. Als extra service levert 
Bot een interieurtekening in 3D 
aan. Hiervoor is Stefanie van Hel-

voirt verantwoordelijk. ‘Van de 
klant krijg ik gegevens over de 
oppervlakte van de in te richten 
ruimte en ook waar deuren en 
ramen gesitueerd zijn. Daarna 
teken ik de meubelstukken en ac-
cessoires in. Hierdoor krijgt de 
klant een duidelijk beeld van hoe 
het er in de praktijk uit gaat zien.’ 

Naar aanleiding van deze teke-
ning kunnen klanten hun keuzes 
nog veranderen. 

Spullen thuis bezorgd
Deze service wordt zeer op prijs 
gesteld, weet Elma. ‘Voor ons als 
verkopers is het natuurlijk leuk 
om het uiteindelijke resultaat te 

zien. Als mensen bij ons kopen, 
worden de spullen door eigenaar 
Ruud Bot en zijn zoon Zeger thuis 
bezorgd. Zij zetten het ter plekke 
in elkaar. Daarna maken ze een 
overzichtsfoto. Het geeft een fijn 
gevoel als we zien dat de tekening 
van Stefanie in de praktijk werke-
lijkheid is geworden.’ 

Bot Meubelen Hoorn: Samenwerken  
met  de klant leidt tot verrassende resultaten

Hof van Hoorn
Dr C.J.K. van Aalstweg 8b
1625 NV Hoorn
Tel:  0229 266 639
info@bot.nl

Maandag:    13.00 - 17.30
Dinsdag:    09.30 - 17.30
Woensdag:   09.30 - 17.30
Donderdag:   09.30 - 21.00
Vrijdag:     09.30 - 17.30
Zaterdag:   09.30 - 17.00

Koopzondag: laatste zondagKoopzondag: laatste zondag
van de maand.

www.bot.nl

Kerstshow 2e kerstdag!
Dinsdag 26 december (2e kerstdag) organiseert Bot Meubelen 
een kerstshow van 12:00 - 17:00 uur. Bekijk onze nieuwste items 
en kerstacties in onze vernieuwde sfeervolle showroom.

NIEUW: Gelderland Embrace bank
Deze Deze Jan des Bouvrie bank heeft de ultieme combinatie van 
koud- en traagschuim. Het kubus ontwerp heeft vriendelijke 
vormen en een luxe uitstraling en afwerking. Leverbaar is vele 
leder- en stofsoorten.

*Bij aanschaf van een Gelderland Embrace bank ontvangt u bij 
Bot Meubelen een GRATIS armblad.

Alle waar naar zijn geld
Het bijna 100-jarige Bot Meubelen heeft 
veel tevreden klanten. Hoewel het bedrijf 
een regionale functie heeft, komen er ook 
klanten uit bijvoorbeeld Amsterdam en Le-
lystad. ‘Hof van Hoorn ligt hier aan de Van 
Aalstweg gunstig en is goed bereikbaar. Er 
zijn diverse woonwinkels. Als de ene winkel 
je minder aanspreekt ga je gewoon een deur 
verder naar de volgende winkel. Ik zie de 
andere woonwinkels ook niet als concur-
renten. We versterken elkaar juist’, legt Elma 
uit. ‘Wij bevinden ons in het midden en 
hogere, dus wat duurdere, segment. Het is 
een bewuste keuze geweest om merkmeu-
belen te gaan verkopen. Wij verkopen alleen 
meubels die van hoogwaardige materialen 
zijn gemaakt: alle waar is naar zijn geld. Het 
fijne van onze collectie is dat er passende 
oplossingen mogelijk zijn. Als je een klei-
nere of juist grotere maat wilt, leren in 
plaats van stoffen bekleding of net een iets 
andere dikte van je tafelblad, dan is dat vrij-
wel altijd mogelijk. Daarin onderscheiden 
wij ons van andere winkels.’

Inspiratie door klanten
De samenwerking met de klant leidt regel-
matig tot verrassende resultaten. ‘Dat is 
ook het mooie van het inrichten van een 
interieur: het eindplaatje staat nooit van 
tevoren vast. Elke klant en elk interieur is 
anders. Wij laten ons graag inspireren 
door de klanten. Die hebben ook hele cre-
atieve ideeën. Als je dat optelt bij onze er-
varing en kennis dan komen we samen tot 
prachtige oplossingen,’ vertelt een steeds 
enthousiaster wordende Elma. ‘Om zelf up 
to date te blijven volgen we natuurlijk de 
woonprogramma’s, lezen we de bladen, 
laten we ons regelmatig voorlichten door 
de leveranciers en bezoeken we beurzen.‘  

Interessante workshops
Klantvriendelijkheid staat bij Bot Meube-
len hoog in het vaandel. ‘We organiseren 
een aantal keren per jaar op zaterdagen 
interessante workshops voor onze klanten.  
Dat kan gaan over het combineren van 
kleuren in je interieur, over verlichting of 
over verschillende interieurstijlen. In 2018 
komen interieurdesigners van onze leve-
ranciers langs om de klanten te informe-
ren over hun assortiment. Mensen kunnen 
aan hen al hun vragen stellen. Wij hopen 
natuurlijk dat ze zo geïnspireerd raken dat 
zij terugkomen om daadwerkelijk tot een 
andere inrichting over te gaan.’

VIP bij Bot Meubelen 
Bot Meubelen maakt uiteraard gebruik 
van de sociale media. ‘Natuurlijk hebben 
we een website, een Facebookpagina, In-
stagram en we brengen ook geregeld een 
digitale nieuwsbrief uit’,  zegt vormgeefster 
Stefanie. ‘Inschrijven voor onze nieuws-
brief kan via www.bot.nl. Je wordt dan een 
echte VIP! Je bent als eerste op de hoogte 
van nieuwe ontwikkelingen en je kunt je 
snel inschrijven voor de workshops en de 
bijeenkomsten met de designers.’

Showroom gerestyled
Plannen genoeg dus voor 2018 bij Bot 
Meubelen. ‘Maar dit jaar hebben we na-
tuurlijk eerst de kerstshow nog’, meldt 
Elma. ‘Onlangs hebben we de showroom 
gerestyled. Alle muren hebben een fris 
kleurtje gekregen. Het geheel straalt nu 
meer rust uit en we zijn er erg tevreden 
over. Iedereen is op Tweede Kerstdag tus-
sen 12.00 en 17.00 uur welkom om de ver-
nieuwde showroom te bewonderen. De 
koffie staat klaar en natuurlijk zorgen wij 
voor wat lekkers erbij.’ 

Bot meubelen wenst iedereen
prettige feestdagen en een sfeervol 2018

Het verkoopteam van Bot Meubelen staat paraat om de klanten te voorzien van deskundige adviezen.  Foto: Koos Dol/De Andijker.
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IN ELK OPZICHT DE JUISTE INVESTERING

ALPHA TOURS HEM

 

DAGTOCHTEN ALPHA TOURS  
Datum: wo. 27-12-2017  
              do. 28-12-2017 

Bestemming: 
Amsterdam Light Festival 

 
Let op: beide dagen hebben verschillende opstapplaatsen! 

Op deze 2 dagen gaan wij met de touringcar naar Amsterdam. 
In Amsterdam stappen wij in de namiddag op een rondvaartboot 
van Rederij Kooij. Onder het genot van een kopje koffie of thee, 
hebben wij een mooi uitzicht op Amsterdam. 
Vanaf het water zien wij vele verlichte kunstvoorwerpen aan ons 
voorbij gaan. Het Amsterdam Light Festival wordt dit jaar alweer 
voor de 6e keer (met groot succes) georganiseerd. 
Na de rondvaart vervolgen wij onze reis naar het Van der Valk 
restaurant in Katwoude/Volendam waar een heerlijk 3-gangen 
diner voor ons klaar staat…
Prijs: €  55,00 p.p.
De prijs is inclusief: 
- vervoer;
- rondvaart met koffie of thee;
- diner Van der Valk Volendam
  (menu A of B - zie onder).
Opstapplaatsen: 
27-12-2017:  Venhuizen, Enkhuizen 
(2x), Grootebroek, Zwaag en Hoorn.
28-12-2017:  Andijk (2x) Wervershoof 
en Medemblik.

The Lace - CHOI + SHINE architects – 
jaar 2016 / 2017. 

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

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

 

                                            

Op zaterdag 13 januari wordt door Team 
Sportservice West-Friesland, in samenwer-
king met de Westfriese Sportverkiezingen, 
de Westfriese Sportontmoeting ‘West-
Friesland op de sportkaart’ georganiseerd. 
De onderdelen van deze ontmoeting 
zijn het Sportcongres en de Sportbeurs. 
Tijdens het Sportcongres (vooruitlopende 
op de gemeenteraadsverkiezingen) wordt 
u uitgedaagd om uw visie te vormen over 
de samenwerking van sport, gemeente 
en netwerkpartners in een veranderende 
maatschappij. Tijdens de Sportbeurs bie-
den lokale organisaties handvatten aan 
sportbestuurders, trainers en coaches om 
hun knelpunten op te lossen.

Voor wie
Trainers, coaches en bestuurders van 
sportverenigingen, combinatiefunctiona-
rissen, buurtsportcoaches, netwerkpart-
ners en andere belangstellenden.

Kosten Sportcongres
Westfriese sportverenigingen  € 15
Overige organisaties  € 30
Sportbeurs Gratis

Wanneer
Zaterdag 13 januari
14.00 – 16.00 uur Sportbeurs
16.00 – 18.00 uur Sportcongres

Waar
Sport- en Wellnesscentrum de Bloesem 
Conferencelaan 19, 1687 RA Wognum

Meer info en aanmelden
Voor meer info en aanmelden, ga naar 
onze website: www.teamsportservice.nl/
westfriesland. Of neem contact op met 
Rosa Schouten van Team Sportservice 
West-Friesland, te bereiken via rschou-
ten@sportservicewestfriesland.nl of 0229 
28 7700.

Westfriese Sportontmoeting

Atletiek. Foto aangeleverd

De Koopmanspolder is eigendom  
van Provincie Noord-Holland en 
wordt beheerd door de Agrarische 
Natuurvereniging Hollands Noorden. 
De afgelopen jaren zijn er proeven uit-
gevoerd met verschillende waterstan-
den, waarbij de effecten op waterveilig-
heid, waterkwaliteit, natuur en omge-
ving uitvoerig zijn gemeten. 

Om de resultaten op vis te meten, is er op 
vier data deze zomer/herfst vis gevangen.
Dit leverde totaal meer dan 12.000 vissen 
op!! Omdat de Koopmanspolder fungeert 
als kraamkamer, gaat het natuurlijk wel 
om kleine exemplaren.

Meest gevangen is de baars met 7000 
exemplaren, gevolgd door brasem met 
4500 exemplaren. Ruisvoorn, blank-
voor en roofblei zijn ook met honderden 
gevangen; van andere soorten ging het om 
tientallen. De rivierdonderpad, zie foto, 
was nog niet eerder gevangen.

De Koopmanspolder is relatief veilig voor 
jonge vis doordat er zoveel oeverlengte 
is met begroeiing waarin ze zich kunnen 
verstoppen, en zo geen prooi worden van 
grotere vissen

Momenteel verblijven er weer honderden 
eenden, en die zijn wat gemakkelijker te 
zien en op naam te brengen. De Krakeend 
is momenteel de meest talrijke soort, 
gevolgd door de veel kleinere Wintertaling. 
Verder zijn er kleinere aantallen Pijlstaart, 
Slob- en kuifeend aanwezig. 

Watersnippen zijn er ook met tientallen, 
maar die blijven liefst verstopt op de grond. 
Hetzelfde geldt voor de Waterral, een 
soort kleine Waterhoen. Bijzonder is de 
aanwezigheid van enkele Baardmannetjes; 
bijzonder fraaie vogeltjes die hun voedsel 
zoeken hoog in een rietstengel. 

Marco van der Lee, 
beheerder Koopmanspolder        
Agrarische Natuurvereniging 
Hollands Noorden

Vissen in de Koopmanspolder 

Foto aangeleverd

Rivierdonderpad. Foto aangeleverd
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Bas Rek is de eigenaar van autoschadebedrijf 
Schepenwijk in Enkhuizen. Hij heeft daar sinds 2001 
zijn eigen bedrijf.” Lange tijd werkte ik voor een baas, 
maar de omstandigheden brachten dit op mijn pad 
en daar ben ik nog steeds erg blij mee,” vertelt Bas.  
“Niet iedereen heeft het zo goed als wij en daarom 
mag er wat mij betreft ook best eens een beetje extra 
aandacht zijn voor een organisatie die hulp biedt aan 
hen die het beduidend minder hebben, zoals Dorcas.”

Andijk als vaste stek
Bas Rek woont met veel plezier in Andijk. De spul-
len die hij wel eens overhield als particulier bracht hij 
naar Dorcas Andijk. “Dat gaf een goed gevoel. Ik had 
het gevoel dat Dorcas er iets belangrijks mee deed. Op 
een manier die goed bij mij paste,” zo zegt Bas. “Op een 
gegeven moment raakte ik in gesprek met de mensen van 
Dorcas. Dat ik wel iets meer wilde doen. Als ondernemer 
heb ik het erg druk en tijd investeren leek niet de manier 
voor mij. Toen kwamen we op de mogelijkheid om dona-
teur te worden. Daar had ik tot op dat moment nog niet 
bij stilgestaan.”

Geld is noodzakelijk
Gerke Terpstra van Dorcas Andijk vertelt hoe belangrijk 
donateurs zijn voor de organisatie:   ”We zijn afhankelijk 
van giften van bedrijven en particulieren. Elke gift is wel-
kom, maar vooral de structurele geldstroom, maakt dat 
we plannen kunnen maken voor de toekomst en kunnen 
groeien.” Bas vult aan: “Mensen denken dan vaak meteen 
aan heel grote bedragen. Maar het is vooral de zekerheid 
dat mensen het blijven doen. Dat kan ook al met een klein 
bedrag per maand!”

Leren ondernemen
Dorcas helpt mensen in bijvoorbeeld Oost-Europa en 
Afrika. Dorcas helpt veel jongeren en vrouwen om een 
vak te leren en te gaan ondernemen. Kleine bedrijven 
worden weer aan elkaar verbonden in bijvoorbeeld coö-

peraties. Lokale overheden worden aangemoedigd dit 
met goede regelgeving te stimuleren.

Dorcas geeft hulp
“Dorcas ondersteunt dus en geeft hulp. Dat is iets anders 
dan het geven van geld of spullen,” zo legt Gerke uit. “Je wilt 
mensen niet leren hun hand op te houden. We geven ze nu 
(bij wijze van spreken) liever een hengel en leren ze vissen.”

Vrijwilligers onmisbaar
Dorcas heeft momenteel meer dan 10.000 vrijwilligers 
door heel Nederland. Er zijn maar liefst 31 Dorcaswinkels 
en dat groeit op korte termijn zelfs naar 50 winkels, zo 

is de bedoeling.  De vrijwilligers zijn actief op allerlei 
fronten. Zij helpen als winkelhulp, sorteren de goederen, 
maar ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Bas en Gerke: samen sterk
We hopen dat meer particulieren en ondernemers zich 
bewust worden van de rijkdom die wij hebben en de 
kansen die er zijn om anderen een beetje te helpen. “De 
knop van bewustwording moet op aan staan.” Wie meer 
wil weten kan contact opnemen met Gerke van Dorcas 
via g.terpstra@dorcas.nl of met Bas van  Autoschade 
Schepenwijk, De Dolfijn 17, 1601 ME    Enkhuizen, Tel.: 
0228 - 31 67 63 of e-mail info@autoschadeschepenwijk.nl 

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

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

www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

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  van 10.00-16.00 uur 

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

Bas Rek: samen met Dorcas lukt het wel

Gerke Terpstra en Bas Rek willen graag extra aandacht voor Dorcas. Foto: OdB/De Andijker
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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



Het is al weer zover! De Schilderskring 
“Bessie” houdt traditie getrouw met de 
kerstdagen haar jaarlijkse tentoonstelling. 
Dit jaar op drie dagen omdat er een zon-
dag direct daaraan vooraf gaat. Namelijk 
24, 25 en 26 december 2017. De expositie 
is in het prachtige monumentale kerkje 
Bessie in Lutjebroek, P.J. Jongstraat 85.

Het is weer een lust voor het oog. En heel 
divers van aard. Het geeft een schitterend 
en kleurrijk overzicht weer van hetgeen 
ieder lid dit jaar heeft geïnspireerd. Zij 
hebben dat vastgelegd in mooie kunst-
werken. 
De werken zijn gemaakt met acryl, aqua-
rel, olieverf, pastel enzovoorts. Het zijn 
zowel figuratieve als abstracte schilderijen 
of tekeningen
De leden werken met door hun zelf uit-
gekozen materialen en technieken. Dat 
heeft geleid tot een zeer spannende en 
verrassende expositie. Er zijn portretten, 
landschappen, zeegezichten en zo veel 
meer onderwerpen

De groep van de schilderskring Bessie (24 
leden) komt al jarenlang wekelijks op de 
donderdagavonden bij elkaar in het kerkje 
“Bessie” te Lutjebroek. Dat werkt opbou-
wend en stimulerend.

Het buitenschilderweekend heeft dit jaar 
plaatsgevonden in en om het platteland 
van Weesp. Hiervan zullen een paar wer-
ken te zien zijn. 

Het schilderen in de buitenlucht vereist, 
mede door het veranderende licht, een  
geheel aparte opzet en techniek.
Een aantal leden gaat zo nu en dan ook 
tussendoor buiten schilderen. 
Dat wordt wel eens deftig “En Plein Air” 
genoemd.

De leden van de schilderskring Bessie 
zijn ook weer zeer nieuwsgierig naar de 
reacties van de mensen met betrekking tot 
hun dit jaar gemaakte kunstwerken. Zowel 
positieve als negatieve reacties. Als deze 
goed gemotiveerd zijn, kunnen ze daar 
wat mee! Een groot deel van de schilde-
rijen wordt ook te koop aangeboden.
  
De expositie in het kerkje “Bessie” is zoals 
reeds eerder is gemeld dit jaar dus op 
zondag 24 december en beide kerstdagen 
maandag 25 en dinsdag 26 december 2017.

De openingstijden zijn van11.30 tot 17.00 
uur. Door middel van een loterij kunnen 
bezoekers in het bezit komen van een daar 
tentoongesteld en aangewezen kunstwerk.

Kerst expositie schilderskring 'Bessie' 2017

Op 14 januari 2018, vindt voor de zevende 
keer in Westerkerk te Enkhuizen de Fa-
shion Outlet Enkhuizen plaats. Echter zal 
de Fashion Outlet Enkhuizen vanaf 2018 
een nieuwe naam en een nieuwe opzet 
krijgen. Onder de naam Fashion & Life-
style Outlet, is het evenement klaar voor 
de toekomst. Het evenement is de afgelo-
pen zes edities uitgegroeid tot een evene-
ment van formaat waar door zowel bezoe-
kers als de plaatselijke winkeliers en on-
dernemers reikhalzend naar wordt uitge-
keken. Vanaf 2018 kunnen de bezoekers 
niet alleen de beste Fashion gerelateerde 
koopjes scoren, maar ook in segment Life-
style kunnen ze zich uitleven.

Tijdens de Fashion & Lifestyle Outlet in 
Enkhuizen verkopen mode-retailers en 
Lifestyle ondernemers uit heel West-Fries-
land en ver daar buiten, hun uitlopende 
artikelen, overstocks en speciale aanbie-
dingen voor de dag zelf. Door buiten Fa-
shion, ook Lifestyle artikelen toe te voegen 
aan de naam van het evenement en het 
aanbod, gelooft de organisatie de volgende 
stap te hebben gemaakt in het blijvende 
succes van het evenement.

Iedereen is op 14 januari 2018  dan ook 
weer meer dan welkom om tijdens de Fa-
shion & Lifestyle Outlet te komen winke-

len in de Westerkerk te Enkhuizen. Voor 
de editie van 2018 heeft de organisatie 
wederom een groot aantal toonaangeven-
de retailers en winkeliers vastgelegd om 
hun outlet en oude collecties te verkopen. 
Dit jaar pakken de winkeliers weer groots 
uit en zullen zij de monumentale kerk 
weer omtoveren tot een ware winkelpro-
menade. Het brede aanbod maakt van de 
Fashion & Lifestyle Outlet in Enkhuizen, 
een evenement waar  iedereen welkom is 
en waar voor iedere leeftijdscategorie en 
stijl wel iets is te vinden. Voor de organisa-
tie is het ieder jaar opnieuw een uitdaging 
om een spannend en breed aanbod neer te 
zetten, voor de editie van 2018 is dit weer 
goed gelukt. Dit jaar zullen er dus naast de 
vertrouwde  deelnemers, veel nieuwko-
mers zijn. Het aanbod varieert van heren- 
en  damesmode tot sieraden, tassen, kin-
derkleding, boeken, kleden, gadgets en 
schoenen. Naast shoppen biedt de Fa-
shion & Lifestyle Outlet voor bezoekers de 
uitgelezen mogelijkheid om eens te kijken 
wat de regio op het gebied van Fashion en 
Lifestyle te bieden heeft.

De Fashion & Lifestyle Outlet in Enkhui-
zen op 14 januari van 10.00 uur tot 17.00 
uur is gratis te bezoeken, maar vol is vol, 
dus kom op tijd. Voor meer informatie 
kunt u kijken op www.outletenkhuizen.nl.

Fashion & Lifestyle Outlet, nieuwe naam en opzet voor 

Fashion Outlet Enkhuizen

Foto aangeleverd

Mndkfdsfjsdfkj4xr 

Kerststukken verkoop 
 Zaterdag 16 december  
 

 

10.00 uur tot 14.00 uur  

 

Jij&Ik  

    Workshops  
            & 
Bloemdecoratie  

Jij&Ik  

Koos Dol spotte deze zilverreiger in de Generaal de Wetlaan

Langs de weg...

DUTCH COUNTRY COLLEGE DANCERS

houden de laatste dansmiddag van het jaar

ZONDAG 17 december
Aanvang 13.30 – 17.00 uur

Zaal open 13.00 uur
Entree € 3,-

m.m.v. Country – Rock Duo EL JACKSON

Locatie: Dorpshuis Sarto Bangert 4 Andijk

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 50 Pagina 8



IN ELK OPZICHT DE JUISTE INVESTERING

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan 

Pijker. 

Wat hun ogen zagen…….
Mijn vader en mijn broer waren buiten-
gewoon handig in het maken van dingen. 
Voor hen gold : wat hun ogen zagen, 
konden hun handen maken. Maar een 
keer leek het er toch op dat ze zich ver-
galoppeerden. Mijn broer was getrouwd 
met Sinie Venekamp, die hij had ont-
moet toen ze allebei bij Piet Bakker op 
de Molenweg werkten en toen ze in 
verwachting was, besloten mijn vader 
en mijn broer een smeedijzeren wieg te 
maken. Je bent tenslotte smid, of je bent 
het niet. Een bouwtekening was snel 
gevonden, maar volgens hen waren de 
maten wel wat aan de kleine kant en dus 
besloten de mannen de schaal zo aan te 
passen, dat alles anderhalf keer zo groot 
werd. De wieg vorderde gestaag, er werd 
ijzer gebogen, er werd gelast, maar toen 
het gevaarte klaar was, vonden we de 
wieg toch wel wat erg groot. Maar zei-

den vader en grootvader: “In ruimte is te 
wezen”. Echter toen Robbert geboren was 
en in de wieg gelegd, was het wel even 
zoeken waar het kind was. Als mensen 
dan vroegen of de wieg niet te groot was 
geworden……… was het antwoord altijd: 
“Zo stond het op de tekening”.
Enfin, Robbert groeide uit de wieg, hoe-
wel dat even duurde gezien de grootte 
van het gevaarte en Sinie raakte weer in 
verwachting en al gauw was het duidelijk 
dat er niet een kind  werd verwacht, 
maar een tweeling. En toen die geboren 
waren, pasten ze precies in die smeedij-
zeren wieg. Ewout en Jurgen, twee jon-
gens met mooi zwart haar lagen gebroe-
derlijk naast elkaar, zoals een tweeling zo 
graag wil. Ze leken zoveel op elkaar dat 
de familie ze maar Ewout en Tweewout 
noemden. Ze ontwikkelden in het begin 
zelfs een taaltje, dat zij alleen begrepen.                                                                                                                                        
En de makers van de wieg? Die liepen 
rond met een blik van: wat een vooruit-
ziende blik hebben we toch gehad om 
een wieg  te maken, die precies op maat 
is geworden.

Verhalen van oud 
Andijker Jan Pijpker

Een koning in 
onze woning?!
Interactief kerstgezinsfeest met Elise Mannah

Tweede Kerstdag 26 december  om 10.00 uur
Gereformeerde 
Kerk Andijk

Middenweg 4 in Andijk

Op dinsdag 26 december a.s. om 10.00 
uur is er een speciale familie-kerstviering 
in de Gereformeerde Kerk van Andijk 
(Middenweg 4). 

Elise Mannah, een bekende christelij-
ke zangeres, komt met de interactieve 
kerstvoorstelling “Een koning in onze 
woning?!” Elise heeft altijd voor de klas 
gestaan en maakt snel contact met kinde-
ren. Daarnaast is het een goede zangeres. 
De perfecte combinatie om het hele gezin 
te betrekken en laten genieten. 

Kom met het hele gezin en neem je fami-
lieleden en vrienden gezellig mee. Iedereen 
is van harte welkom! Aan het einde van de 
viering is er een collecte.

Tweede Kerstdag – kindergezinsfeest 
in de Gereformeerde Kerk

Onder winterse omstandigheden is de kerstboomverkoop van Sporting Andijk weer van 
start gegaan. Op de vertrouwde stek op het parkeerterrein voor het Dorpshuis Centrum. 

Er is keus genoeg, de heren den Hartog en Boeijer zorgen dat u met een mooie boom 
naar huis gaat. Fot: KD/De Andijker

Langs de weg...

Ondernemers moeten aan verschillende 
verplichtingen voldoen om energie te 
besparen. Soms zien ze door de bomen het 
bos niet meer, welke  maatregelen zijn dat? 
Raadpleeg dit handige online hulpmiddel.

De online tool geeft inzicht in de diverse 
maatregelen: van de Wet Milieubeheer 
tot energielabel C voor kantoren. Met 
de online Wetchecker Energiebesparing 
worden de verplichte maatregelen binnen 
5 minuten in kaart gebracht.

De Wetchecker Energiebesparing is onaf-
hankelijk en niet-commercieel. Dat maakt 
dit hulpmiddel uniek. Het programma 
geeft een overzicht van de verplichtingen 
op het gebied van energiebesparing. De 
regelhulp laat ook in heldere taal zien hoe 

een ondernemer daaraan kan voldoen. 
Dat is belangrijk want in het kader van de 
Wet Milieubeheer controleren gemeenten 
hierop. De tool staat onder:
www.rvo.nl/actueel/nieuws/check-snel-
uw-wettelijke-verplichtingen-rond-ener-
giebesparing.

Dit is een publicatie van Duurzaam 
Medemblik.

Handige tool helpt ondernemers met 
verplichtingen bij energiebesparing

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.
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Andijkertjes

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

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

Dijkprint
Voor al uw kopieer- en drukwerk, 

zakelijk en particulier! 
Industrieweg 1 Andijk. 59 35 06

Kolfvereniging Onder Ons 
organiseert zaterdag 23 decem-
ber weer het traditionele kop-
pelkolven. Zo tegen het einde 
van het jaar is het een mooie 
gelegenheid om u kennis te 
laten maken met de kolfsport. 
U kunt met z’n tweeën als 
koppel inschrijven, maar ook 
individueel. In dit laatste geval 
koppelen wij u aan een andere 
individuele deelnemer.

We laten u zien hoe het kolven 
gespeeld wordt en u gaat uiter-
aard zelf aan de slag. Welke spel-
vorm we kiezen, ziet u deze mid-
dag. Er wordt wel in een soort 

competitie gespeeld om mooie 
prijzen, maar in een heel ont-
spannen sfeer. Het plezier staat 
voorop; wij willen u een gezel-
lige middag aanbieden, waarbij 
u kunt ervaren of het kolven een 
sport is, die u prettig vindt.

We beginnen om 13.00 uur; deel-
name staat open voor iedereen, 
die een leuke middag wil bele-
ven. We spelen uiteraard op onze 
thuisbaan in dorpshuis Cultura. 
We zien u graag zaterdag 23 
december om 13.00 uur.

Kolven een sport van vroeger 
voor de mensen van nu !!!!!

Koppelkolven 2017

Als u dit leest zijn we alweer in 
de laatste week van de Advent 
aangekomen. Advent, de tijd 
van de verwachting. De kaar-
sen zijn weer één voor één 
aangestoken. Terwijl de dagen 
korter worden zijn de advents-
kaarsen een symbool voor de 
komst van Jezus, het licht van 
de wereld. Zo is de Advent een 
weg van donker naar licht. Een 
weg van verstilling. Als u op 
zoek bent naar een moment 
van rust in de drukte rondom 
kerst, dan bent u van harte uit-

genodigd bij de adventsvesper 
in De Kapel, Middenweg 48 op 
woensdagavond 20 december 
om 19:30 uur. 

Of u de weg naar Kerst mee-
gaat in de kerk of thuis, ik hoop 
dat het een goede weg is voor 
u. Van het donker naar het 
licht. Ik wens u een gezegende 
Advents- en Kersttijd.

Gert Scholten, pastor
Protestantse Gemeente Andijk-
Wervershoof   

Na een goede voorbereiding tij-
dens het trainingskamp kon de 
eerste wedstrijd starten.
Met auto’s vol meisjes, ouders 
en andere supporters reden we 
richting de Goorn.
Iedereen had er veel zin in. Voor 
de instappers was dit de eerste 
officiële grote wedstrijd.
Best spannend allemaal. Feline 
en Fenna wisten als instapper het 
podium te betreden.
Ook werden er vele persoonlijke 
doelen gehaald. Dit vinden wij 

erg belangrijk. Voor de één was 
het op de balk blijven staan met 
de koprol voor de ander was het 
de ophurk op de brug foutloos 
turnen.
Voor een aantal meisjes was het 
turnen van een nieuwe vloer 
oefening een grote uitdaging. 
Kort om er is op het persoonlijke 
valk veel en goed gepresteerd.
Trots zijn we op alle meisjes. 
Foto’s en een klein verslag kun-
nen jullie lezen op onze facebook 
pagina.

Foto aangeleverd

Toppers

Hoe landelijk en natuurlijk kan 
Kerstmis zijn. Kerstavond, zon-
dag 24 december, staan de stal-
deuren open op de biologische 
schapenboerderij van Mark 
en Anita van Alderwegen. 
Tussen 17.00 en 20.00 uur 
zijn bezoekers welkom op 
de Schapenstreek, De Gouw 
57a, 1614 MB in Lutjebroek. 
Per auto te bereiken via de 
Kadijkweg. Gratis entree, maar 
laarzen aandoen is het advies. 

Melkschapen
Kerstmis beginnen tussen scha-
pen in de stal, luisterend naar 
kerst- en winterverhalen is een 
bijzondere gebeurtenis voor 

grote en kleine bezoekers. De 
boerderij heeft ongeveer 100 
melkschapen en lammeren die in 
oktober november geboren zijn. 
Met een beetje geluk zijn er zelfs 
nog een paar kleine lammetjes.

Zacht en zoet
Van schapenmelk wordt kaas en 
ijs gemaakt die zachter en zoeter 
is dan geitenkaas. En gezonder 
dan koemelk voor mensen met 
darmklachten. Bezoekers mogen 
proeven en kunnen nog iets lek-
kers voor het kerstdiner kopen. 
De stallen zijn fris maar met een 
beker warme chocolademelk of 
koffie in de kantine warmt men 
weer op. 

Kerstlammetjes. Foto: Toos Brink

Kerstsfeer in het stro

Adventsvesper in 
De Kapel

Op vrijdag  15 december is er 
weer Schrijfcafé Enkhuizen van 
10 tot 12 uur in grand café Van 
Bleiswijk, Enkhuizen. Het schrijf-
café is een inspirerende ochtend 
voor beginnende en ervaren 
(dagboek)schrijvers. Je werkt aan 
de hand van korte oefeningen. 
Het gaat hierbij om wat er zoal 
naar boven borrelt aan associat-
ies of herinneringen, als je zonder 
al te veel na te denken je invallen 
op papier zet. Je schrijft b.v. li-
jstjes, korte teksten of kleine ge-
dichten. Het schrijfcafé is erg ges-

chikt voor mensen die weinig er-
varing hebben met schrijven en 
het graag eens willen proberen. 
De bijeenkomsten staan los van 
elkaar. 
Ga op ontdekkingsreis en verras 
jezelf!  Kosten per ochtend €12 
(inclusief 2 koffie/thee). Re-
serveren hoeft niet. Neem zelf 
pen en papier mee. Het  eerstvol-
gende schrijfcafé is op 19 januari 
2018. 

Inlichtingen:
c.vandenhombergh@quicknet.nl  

Creatief schrijven in Schrijfcafé Enkhuizen
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Wist u dat...

... … 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?

... Ron van Gelderen en 

Sandra Dijks 8 december zijn 

getrouwd? 

… van beiden kanten rustig 

rijden in de versmalling op de 

Middenweg bijna afremmen 

voorkomt?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… teksten, advertenties en 

kerstwensen t/m vrijdag 

15 december a.s. tot 12.00 uur 

ingeleverd kunnen worden?

… er in Lutjebroek (‘Bessie’) een 

kerstexpositie gehouden wordt?

… houtkachels een ramp zijn 

voor mensen met 

luchtwegproblemen?

… er scherpe controles worden 

gehouden op het bezit van

 illegaal vuurwerk?

... Stefan van Dijke vandaag 

zijn 16e verjaardag viert. 

 • 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



Kerkdiensten, zondag 17 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, 3e advent, m.m.v. Sound of Praise
16.30 uur Kerstzangdienst, Werenfriduskerk in Wervershoof

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle  
 Organist: Wim Broer

Woensdag 20 december 
19.30 uur Vesper door Gertjan Kooiman  
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Richard Vos

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

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur   Piet van de Lugt

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 vrijdag 15 december, 12.00 uur) 
aangeleverd worden op info@andijker.nl. 

Teksten voor de particuliere advertenties 
kunnen ook ingeleverd worden op Industrieweg 1, Andijk.
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Deze biljartmiddag was over 
alle gespeelde partijen min 
of meer aan de matige kant/ 
Aangezien Cees en onderge-
tekende daar gelukkig geen 
last van hadden kan ik de uit-
slag rustig memoreren. C.J. 
Verhoogt drie punten en G.P. 
Grent twee punten. Door dit 
magere resultaat smaakte het 
eten er niet minder om, we 

denken verder als dat b.v. als 
ond gezondheid maar goed 
blijft enorm belangrijk. 
De slotzin is: ”Ga niet naast je 
schoen lopen een ander zou er 
mee vandoor kunnen gaan.”
Adios Biljartos.

Sportgroeten van 
G.P. Grent
aflevering 1135

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 17 december 10.00 uur: 
3e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Voorbereiden op het 
Licht”. De collecte is voor de onkos-
ten, die gemaakt worden voor het 
Kerstfeest. Van harte aanbevolen 
en dank daarvoor. 
16.30 uur in de kerk van 
Wervershoof: Interkerkelijke 
Kerstzangdienst georganiseerd
door de Raad van Kerken.
Dinsdag 19 december 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Vrijdag 22 december 15.30 uur 
in Sorghvliet: Oecumenische 
Kerstviering; voorgangers: ds. K. 
Staat en pastor Nellie Pronk.
*Zondag a.s. is er om 16.30 uur 
in de kerk van Wervershoof weer 
de Interkerkelijke Kerstzangdienst 
m.m.v. Het Gemengd koor 
van Zwaagdijk-Oost o.l.v. Jan 
Commandeur. Ds. K. Staat zal 
de kerstoverweging houden. 
Na afloop is er een deurcollecte. 
Iedereen van harte welkom!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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Zaterdag op afspraak

DECEMBER
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
Donderdag 21 december 
• SeniorenSoos, aanvang 12.00 uur, Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 23 december 
• Dorpshuis Culinair “Kerstdiner”, Dorpshuis Centrum
• Koppelkolven, 13.00 uur Cultura
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
Zaterdag 6 januari
• Happy New Year! een speciaal nieuwjaarsconcert door Excelsior 

in Cultura, aanvang 20.15 uur. toegang € 7,50
Zondag 7 januari            
• Koppelbiljart, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
• 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.
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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Gourmet extra de luxe 

Ossenhaas 
Varkenshaas 
Kalfsbiefstuk 
Kogelbiefstuk gemarineerd 
Varkenshaas gemarineerd 
Kip op stok 
Kipsaté 

Gourmet de luxe 

Kogelbiefstuk 
Biefstuk gemarineerd 
Varkensoester gemarineerd 
Kipfilet 
Kipfilet gemarineerd 
Hamburger 
Shoarma 

Gourmet Standaard 

Biefstuk 
Varkensschnitzel 
Kipfilet 
Hamburger 
Slavink 
Corden blue 
Shoarma 

� Lamsrack
� Lamsbout
� Lamsrollade

� Kalfsoester
� Kalfsschnitzel
� Kalfsentrecote
� Kalfsbiefstuk

 
 
 
 
 
 

Vlees-salade
Scharrelei salade
Kerrie-salade
Zalm-salade

 

 
Carpaccio 
dun gesneden oss 
dressing 

 

Vitello Tonato 
heerlijk gebraden kalfsrosbief 
met tonijn-mayonaise 

 
 Varkens filetrollade

Runderrollade
Kiprollade
Varkens schouderrollade
Carpacciorollade
Kalfsrollade
Kalkoenrollade
Kerstrollade
Appeltaartrollade

 
Ossenhaas in spek
in een kruidenboter-marinade 

Braadslee varkenshaas
Braadslee carpaccio
Braadslee kip
Braadslee Argentina
Italiaanse oester
John's Steak
Varkenshaas
met gestoofde peertjes 

Varkenshaas
appel 

 
 
 
 
 

  Luxe 
* ossenhaas met spek 
* varkenshaas met spek 
* kippenhaasjes met spek 

 
  pas/Borrel 
* spareribs * mini balletjes 
* kipsaté * grillworst 

 
 

 

 
Smulsteen France 
* varkenshaas 

* haricot verts 
* broccoli 
* aardappelwedges 

  xed Grill 
* biefstuk 
* varkenshaas 
* kipfilet 

 
 
 

  enham 
* beenham 
* haricot verts 
* maïs 
* aardappelwedges 

 

PRIJZEN 100 gram 

Gourmet Extra de luxe 2,79 
Gourmet de luxe 2,09 
Gourmet standaard 1,89 

Braadslee Varkenshaas 1,89 
Braadslee Carpaccio 1,99 

Ossenhaas 4,99 
Mooi stukje rosbief 1,49 

Opgemaakte salade schotels v.a. 4,75 pp 

100 gram 

Filet rollade 1,19 
Kip rollade 1,09 

Varkenshaas 1,39 
Varkenshaas met stoofpeer 1,89 
Varkenshaas met appel 1,89 

Roze kalfsoester 2,69 
Roze kalfsschnitzel 2,69 

 
 

 
Naam :  

Telefoon        :     

Afhaaldatum : _    

 
 

 

U kunt uw bestelling doorbellen of 
schriftelijk bij ons in de brievenbus:  Industrieweg 3 
Dan staat uw bestelling klaar op zondag 24 december 

en kunt u deze afhalen tussen 13.00 en 14.00 uur (Industrieweg 3) 

Als u vragen heeft..... bel ons gerust ! 

John Stavenuiter 
Poelstraat 25 • Purmerend • telefoon: 0299-472110 / 06-25494569 

www.uwslagerstavenuiter.nl @slagerijstavenuiter 

 Soort 
Aantal 
pers. 

Gewicht 

ROLLADE    

LAMSVLEES    

KALFSVLEES    

RUNDVLEES    

VARKENSVLEES    

PAARDENVLEES    

VOORGERECHT    

GOURMET    

    

    

 

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2017 - week 50 Pagina 12


