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Winterse taferelen in woonkamer familie Molen

In de woonkamer op de Ibislaan te Andijk staat een prachtig winters dorp van miniatuurhuisjes. De familie Molen heeft
al vele jaren een dorp staan.
“Maar dit is het eerste dorp op
de Ibislaan, “ zo vertelt Bianca
Molen.

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

de molen voor ons speciaal. “Het
zal wel in de naam zitten!”
Kerstboom pas later
Al vanaf half november, voor het
daadwerkelijk aftellen van de advent kalender begint, zorgt Bianca
dat het kerstdorp staat. Dat doen
we met het hele gezin, elk jaar
staat het weer een beetje anders
en soms maken we plaatst voor
nieuwe stukken. De kerstboom
moet wachten, die mag er pas na 5
december in. Maar na drie koningen ruim ik alles wel tegelijkertijd
op. “En dan moeten we weer
wachten tot volgend jaar.”

Kijken in tuincentra
Zodra de grote tuincentra in
kerststemming werden gebracht,
zo rond half november, ging ik
kijken. Vooral de miniatuurhuisjes en alle kleine details er omheen vond ik schitterend. Niet
alleen ik was er nooit op uitgekeken, ook mijn man Jesse en onze
twee zoons Axel en Kevin vonden
het altijd prachtig om te zien.
Het begin van meer
De allereerste huisjes kreeg ik van
mijn ouders. Zij hadden deze
huisjes, maar gebruikten ze niet
en ik mocht ze wel meenemen.
Dat was superleuk en achteraf
was dat het begin van de veel grotere verzameling. Niet veel later
kreeg ik van mijn zus uit Oostenrijk een kerkje en bijpassende
huisjes. We woonden toen nog op
de Klamptweid. Tegen half november werden een aantal meubels in huis zo verplaatst dat er
voldoende ruimte vrij kwam voor
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Het kerstdorp van de familie Molen wordt elk jaar weer een klein stukje uitgebreid. Foto: KD/De Andijker.
het kerstdorp. Met elkaar haalden we alles tevoorschijn. Eerst
was het een klein dorpje en stond
alles op een plat vlak. Later werd
het dorp groter en werd er met
piepschuim bergen gemaakt. Met
deze extra hoogte en diepte werd
het een mooi 3D geheel.
Sneeuw van wasemkapvulling
Je hoeft niet alles te kopen. Zo is
het grondvlak van sneeuw gemaakt van de vulling die je vroeger ook wel in de afzuigkap gebruikte. Dat heeft zelfs een dub-

bele functie. Want om alles straks
weer veilig op te bergen wikkel ik
de huisjes in die sneeuwmat en zo
blijft alles heel. Verder heeft mijn
man van MDF plaat een aantal
kistjes gemaakt zodat er bergen
ontstonden en tevens maakte hij
daarin een handige opbergruimte
voor de stekkerdozen.
Laatste aanwinst
De laatste nieuwe aanwinst is een
prieeltje. Dat is heel mooi opengewerkt. Het is echt een klein
kunstwerkje. De molen is ook vrij
nieuw, die hebben we nu voor het

Mevrouw de Vries-Visser 103 jaar

0228-59 22 44

tweede jaar staan. Mijn man wilde die echt heel graag. Hij was
kostbaar, maar is wel heel mooi.
Hij draait ook echt. Ondanks dat
de Hollandse Molen niet echt
past tussen de ouderwetse wat
buitenlands aandoende huisjes, is

Kerstgedachte
Voor ons begint het kerstfeest
stiekem al vanaf het opbouwen
van het kerstdorp. Met alle mooie
dagen en de vele feestelijkheden
in de decembermaand is het echt
genieten. Wij houden er van. Iedereen viert de decemberfeesten
toch het liefst met elkaar. Wij
wensen iedereen dan ook graag
alle goeds toe voor het nieuwe
jaar.”

Volgende week
geen Andijker!

De eerstvolgende Andijker komt uit
op woensdag 3 januari 2018!

www.kwantesmakelaardij.nl

U kunt uw kopij voor die Andijker aanleveren
(tot vrijdag 29 december, 12.00 uur)
op info@andijker.nl.

Openingstijden Dijkprint en
De Andijker rond de feestdagen
Wij zijn van vrijdag 22 december, 17.00 uur
tot en met maandag 1 januari 2018 gesloten!
Dinsdag 2 januari 2017 staan we weer voor u
klaar en gaan onze nieuwe openingstijden in!

Op 17 december jl. is mevrouw de Vries-Visser 103 jaar geworden.
Voor zover bekend bij de familie is zij de oudste inwoonster van de
gemeente Medemblik. Foto: aangeleverd.

Op werkdagen zijn we dan geopend
van 9.00 tot 13.00 uur.
Daar buiten op afspraak.
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Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van
ons comitélid

Aaf Groot

Redactie:K.Gorter †
Op zondag 17 december 2017
om 17.41 uur is geboren
onze dochter

Merel

Geertruida Maria
Schouten
Mijn trotse ouders zijn:
Arjan Schouten &
Lonneke Schenk
en ik ben het zusje van Tim
Dorpsstraat 113, 1693 AD Wervershoof

‘Ik zie een poort wijd open staan’

Veel te jong is op 61-jarige leeftijd overleden mijn allerliefste

Aaf Groot-Schenk

11 augustus 1956

Andijk

14 december 2017

Ze heeft gevochten als een leeuwin,
altijd positief en blij
maar dit gevecht kon ze niet winnen.
Ze is nu samen met onze lieve dochter Wendy.
Hans
Wendy, in liefdevolle herinnering
Dank aan allen die in de voorbije jaren en afgelopen tijd hun
liefdevolle zorg en aandacht aan Aaf en mij hebben gegeven.
Sorghvlietlaan 5, 1619 XA Andijk
De begrafenis heeft dinsdag 19 december plaatsgevonden op
de Oosterbegraafplaats te Andijk.
Een bericht of herinnering vinden wij fijn en is welkom op
www.cbu-online.nl

Verdrietig zijn wij om het heengaan
van onze lieve zus, schoonzus en tante

Aaf-Groot-Schenk
			
 			

Peter en Dagmar Schenk
Cindy

			
 			
 			

Martine en Henk Zwiggelaar-Schenk
Mariska en Niels
Ilse

Hans, bedankt voor de geweldige zorg.

Lieve Aaf
Te jong en volop in het leven
Heb jij je dromen op moeten geven
Wat gaan we je missen.
Koen en Mariska
Bart
John en Marcella
Fleur
Fay

Afscheid nemen is liefdevol herinneringen koesteren.
Veel te vroeg moeten we afscheid nemen
van die lieve, bruisende Aaf.
We wensen Hans veel sterkte toe
om zonder zijn Aafie door te gaan.
Jan van der Sluis †
Marcel en Inger
Sylvia en Aart
Astrid en Piet
		 en de kinderen

Advent (3)
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden
de herders tegen elkaar:’Laten
we naar Betlehem gaan om
met eigen ogen te zien wat
er gebeurd is en wat de Heer
ons bekend heeft gemaakt.’ Ze
gingen meteen op weg, en
troffen Maria aan en Jozef en
het kind dat in de voederbak
lag. Toen ze het kind zagen,
vertelden ze wat over dat kind
was gezegd. Allen die het
hoorden stonden verbaasd
over wat de herders tegen hen
zeiden, maar Maria bewaarde
al deze woorden in haar hart
en bleef erover nadenken. De
herders gingen terug, terwijl
ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien
hadden, precies zoals het hun
was gezegd. Lucas 2. Wij zullen God nooit kunnen begrijpen. Zijn gedachten zijn zo
anders dan de onze. Neem
nu het verhaal van Jozef en
Maria en de herders. Wat wij
zien is een man en een vrouw,
een pasgeboren baby en een
stel ruige mannen, herders.
Plaats dit in de context van
het Midden Oosten en je kunt
het zo vandaag tegenkomen.
Er worden dagelijks kinderen
geboren in ruïnes, schuurtjes
en zelfs in het open veld. Hoe
anders was het in de hemel.
Daar was bedrijvigheid onder
de engelen. God riep Gabriël, één van de belangrijkste
engelen, om naar de aarde
te gaan. De TIJD was gekomen, de dagen waren vervuld.
Het heilsplan om de mensheid voorgoed te redden
uit de greep van satan werd
in werking gezet. Een leger
engelen mocht mee om deze
boodschap kracht bij te zetten. Nee, de engelen kwamen
niet om te vechten. Maar om
te loven en te prijzen. Dat is
Gods manier om tot overwinning te komen. Heel de
hemel had uitgekeken naar
dit moment. En nu was het
zover. Grote opwinding en
natuurlijk wilden alle engelen
wel mee naar de aarde. Wij
lezen van een groot hemels
leger. Voor ons: een klein
kwetsbaar kindje in een voederbak. Voor de engelen: het
begin van het grootste offensief vanuit de hemel ondernomen. Maria begrijpt er iets
van. Zij hoort de verhalen
van de herders over de engel
en herkent daarin weer haar
eigen ervaring. Ze is opnieuw
ontroerd door de woorden,
uitgesproken over het kleine
kindje in de kribbe. Het lijkt
een gewone baby. Maar dat
is het niet. Maria aanvaardt
de boodschap van de herders als een kostbare schat en
bergt de woorden op in haar
hart. Gebed: Heer, Uw wegen
zijn niet te begrijpen. En al
lijkt het er soms niet op, toch
bent U nog steeds bezig zich
aan ons te openbaren. Amen
(W.Durieux)
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Met haar positieve inbreng was zij 25 jaar lang een van de
drijvende krachten achter de jaarlijkse Sint Nicolaas intocht in
Andijk.
Wij zullen haar inzet, humor en lach enorm gaan missen.
Wij wensen Hans en de rest van de familie veel sterkte toe.
		

Stichting Sint Nicolaas Comité Andijk

Lieve Aafie,
Wat zullen we je spontaniteit en humor ontzettend missen.
Dag lieverd!
		

De meiden van de “Gezelligste tafel”.

Lieve Aaf
Na 43 jaar toneel is voor jou het doek gevallen.
Wat zullen we je missen!
We wensen Hans veel sterkte toe met dit grote verlies.
Marjan
Sandra
Ineke

Petra
Frans S
Frans K

Yvon
Carin
Renske

Cor
Annie
Mariëlle

Annette
Rimi

Toneelvereniging K.N.A.

Lieve Aaf,
Wat zullen wij je missen!
Wij troosten ons met de gedachte dat je nu weer met Wendy
samen bent.
Wij wensen Hans heel veel sterkte met dit grote verlies.
				Marjan en Erwin
				Roos en Marco
				Sandra en Freek
Helaas moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van ons koorlid

Aaf Groot-Schenk
24 jaar heeft zij met veel enthousiasme bij Cantabile gezongen.
Wij zullen haar missen, maar haar humor en levensblijheid
blijven een dierbare herinnering.
Wij wensen Hans heel veel sterkte bij dit verlies.
Popkoor Cantabile
Op 6 december namen we afscheid
van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Gré Ruiter-Kooiman
We missen haar en zijn dankbaar
dat zij zo lang van het leven mocht genieten.
We zijn ook dankbaar voor de vele warme reacties die zij
ontving tijdens de laatste maanden van haar leven.
Dat heeft haar en ons goed gedaan.
Na haar overlijden zijn veel mensen ons tot steun geweest
met lieve kaarten, bloemen, condoleancebezoeken en
door het bijwonen van de afscheidsdienst in
de Gereformeerde Kerk te Andijk.
Hartelijk dank voor al dit medeleven.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen.
Andijk, december 2017

Vanaf 19 december verkrijgbaar:
Kerststukjes
Kransen
Kerstgroen
Kerststerren
Kerstbomen
Kerstdecoratie
Wij maken ook stukken en kransen op bestelling!
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50 jaar getrouwd

Greet en Dave Davidse
Hartelijk gefeliciteerd door
Brian en Ellen (in herinnering)
Åsa, Nadia, Finn
Astrid en Marcel
Wesley, Sheila

Piet Ligthart

Dijkweg 200, 1619 JB Andijk

Communicatie

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer
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

Voor de 17e keer Kerstnacht
in de Westerkerk

Een goede Kerst begint met een
sfeervolle kerstnachtdienst. Het
is inmiddels een heuse traditie om op de avond voor kerst
(24 december) met honderden
mensen in de monumentale
Westerkerk samen te komen,
om in stijl stil te staan bij de
geboorte van Jezus en samen
bekende kerstliederen te zingen.

Het programma
De kerstnachtdienst is vrij toegankelijk. Zoals gebruikelijk
gaan de kerkdeuren om 21.00 uur
open. Om 22.00 uur begint het
programma, dat bestaat uit onder
andere muziek, een overdenking
en samenzang.
De avond draait dit jaar om het
thema ‘Waarom vieren we Zijn
verjaardag? Cees Hanemaayer,
voorganger van de Baptistenkerk,
houdt er tijdens de dienst een
korte overdenking over. Na afloop
van de kerstnachtdienst kunt u
met een kopje koffie of thee en
iets lekkers nog even napraten en
nagenieten van de avond.
Gezamenlijk initiatief
De organisatie van de kerstnachtdienst is een gezamenlijk
initiatief van de Vrije Baptisten

Gemeente Enkhuizen, Levend
Water-gemeente en de Westfriese
Evangelie Gemeente.

Collecte voor
Schuldhulpmaatje
De opbrengst van de collecte voor
de kerstnachtdienst zal zijn voor:
SchuldHulpMaatje helpt jou
Heb je schulden of dreig je in de
schulden te raken? Ook in WestFriesland is een lokale werkgroep van SchuldHulpMaatje
actief. Daar kan je hulp vragen. Je
kunt bij SchuldHulpMaatje aankloppen vóórdat je schulden hebt.
Graag zelfs, want voorkomen is
beter dan genezen. Maar ook als
je midden in een schuldhulptraject zit of er niet uit komt, kan een
maatje je helpen om financiën op
orde te krijgen en te houden.
Misschien heb je zelf geen geldzorgen, maar zit iemand in je
omgeving in de knel.
SchuldHulpMaatje helpt gratis
Iedereen die hulp nodig heeft
bij zijn geldzaken, kan op
SchuldHulpMaatje rekenen. We
geven geen geld. De werkwijze
van SchuldHulpMaatje is gericht
op oplossing voor de lange termijn. Die hulp is gratis.

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Verkoop plannen?
Vraag om een
vrijblijvende
waardebepaling!

De aanhef is een woord dat
veel gebruikt wordt. Het
is het wondermiddel in de
relatie tussen mensen om
problemen te voorkomen cq.
op te lossen. Een soort van
Haarlemmerolie.
De Dikke van Dale, ik rep
hier over het woordenboek,
geeft als betekenis van dit
woord:
uitwisseling van gedachten,
het geestelijk met elkaar
verkeren.
Ik giet hier nog een persoonlijk sausje overheen.
Communiceren doe je niet
over, maar met elkaar,
zonder vooroordelen en
zonder vooringenomen,
geharnaste standpunten. Het
is een middel om tot elkaar
te komen, elkaar te vinden.
Het gaat dan over, van beide
kanten, water bij de wijn
doen en een voor beide partijen aanvaardbare oplossing
vinden.
Maar al te vaak, naar mijn
bescheiden mening, komt
het tegenovergestelde voor.
Mensen/partijen gaan tegenover zitten/staan, melden
elkaar hun standpunten en
wachten vervolgens wie van
de twee het eerste omvalt.
Niet moeilijk om te concluderen dat minstens een van
de partijen niet gelukkig is
met de uitkomst.
Vanwege de aanstaande
feestdagen ga ik hier geen
praktijkvoorbeelden van
geven om de ‘toon’ niet te
zetten, maar u kunt deze
ongetwijfeld ongetwijfeld
zelf uit eigen ervaring invullen.
Het onderwerp brengt
me op het volgende. De
zendmast aan de Harde
Grondweg: het symbool
van (mis)communicatie.
Binnenkort zal deze mast
eindelijk de bereikbaarheid
in ons dorp verbeteren. Met
dank aan de dorpsraad en u,
inwoners van Andijk voor
de inzet.
Nu maar hopen dat het geen
toren van Babel wordt.
Ik wens u een Zalig
Kerstfeest en een Gezegend
2018.
Piet Ligthart
CDA

info@andijker.nl
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VRIJSTELLING SCHENKBELASTING ZEER
POPULAIR
De regeling die sinds 1 januari van dit jaar geldt, waarbij een ieder
aan iemand tussen de 18 en 40 jaar € 100.000,00 belastingvrij
mag schenken ten behoeve van een woning, is populair. Veel meer
mensen dan het kabinet had verwacht hebben gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om tot een ton te schenken aan kinderen,
andere familieleden of vrienden. Dit blijkt uit cijfers van de Algemene
Rekenkamer. Het kabinet schatte voor de periode van oktober 2013
tot januari 2015 in dat zo’n 20.000 keer van de regeling gebruik zou
worden gemaakt voor de aankoop van een woning, het verbouwen
daarvan, of het aflossen van een hypotheekschuld. Dat bleek veel te
laag ingeschat: 159.000 personen schonken gemiddeld € 60.000,00.
Uiteraard mag er ook een lager bedrag worden geschonken en is
het ook mogelijk, dat iemand van meerdere personen geschonken
krijgt. Het is natuurlijk heel mooi als er mogelijkheden zijn voor een
schenker om dit te doen. Daar kan op geproost worden.
Daling hypotheekschuld
De regeling is het meest gebruikt voor de aflossing op een hypotheekschuld. Hierdoor daalt de gemiddelde hypotheekschuld per
woningeigenaar en levert de regeling een goede bijdrage aan het
terugbrengen van het aantal “onderwater hypotheken”.
GRATIS INLOOP: Dit jaar zijn er geen gratis inloopdagen meer,
maar volgend jaar kunt u gerust weer bij ons om de koffie komen
op de inloopdagen en avonden. Kijk voor de data op onze website:
www.mantelovertoom.nl
Wij wensen u fijne feestdagen en voorspoed in het komende jaar,
Rinske Mantel, Aad Overtoom en alle medewerkers van het kantoor.

Nieuwjaarsborrel nieuwe stijl in Cultura

Op zondagmiddag 7 januari
wordt er voor alle Andijkers, van
oost en west een Nieuwjaarsborrel gehouden in Cultura van
16.00 – 18.00 uur. Dit is een initiatief van de Stichting Sport en
Cultuur in samenwerking met de
beheerders van Cultura, Peter en
Mirjam Venema.
Wij vinden het belangrijk dat in
een kleine gemeenschap de mensen elkaar ontmoeten en nodigen
daarom naast de leden van de
verenigingen, politici, middenstanders en de dorpsraad uit,
maar juist ook U !
Misschien zet u zelden een voet

over de drempel in Cultura maar
woont u in de buurt , kom in het
begin van het nieuwe jaar samen
met uw dorpsgenoten genieten
van een mooi en gezellig muziekje, een hapje en een drankje.
Het komend jaar zullen er in Cultura een aantal nieuwe culturele
activiteiten gaan plaats vinden
zoals bijvoorbeeld, muziektheater in de serre, een literaire salon
en theater voor de kinderen.
Wilt u hier meer over weten, of
heeft u zelf nog goede ideeën, wij
horen het graag.
Tot ziens op de Nieuwjaarsborrel
voor alle Andijkers in Cultura.

Geachte dames en heren kolvers,
Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi

KOPPELKOLVEN
Zaterdagmiddag 23 december 2017
Aanvang:
13.00 uur
Deelname:
iedereen is welkom
					
Inleg: 		
€ 3,50 per persoon
Kolfbaan:
Cultura		
tel. 591376
Voor vragen: Cor Bakker
tel. 591500
Natuurlijk spelen we weer om mooie prijzen,
in een ontspannen en sportieve sfeer !
Komt allen op tijd, zodat we een competatieve indeling
kunnen maken!

			

Bestuur: kolfclub ONDER ONS
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Wij wensen iedereen
ﬁjne feestdagen en een
gezond, gelukkig en culinair 2018
Team Het Kerkje

De Andijker

Restaurant
Het Kerkje
Buurtje 4
1619 JR Andijk
0228 527334
www.hetkerkje.com

voor zonneschermen en markiezen
ook reparatie en onderhoud

Prettige kerstdagen
en een zonnig 2018!
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Wij wensen iedereen
fijne kerstdagen

en een gelukkig 2018.
Mary, Kitty, Elly en Marieke
Kapsalon 't Buurtje, Voorstuk 15 Andijk 59 30 27

GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN WEER GOED
EN VEILIG OP WEG
IN 2018 !!!

GARAGE ALL ROUND bv

info@andijker.nl
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Wij wensen jullie een kerst vol vrede
en een jaar zonder verdriet of tegenslag.
Mogen de dagen, weken, maanden
gevuld zijn met liefde en een lach.
			Groeten,
			
Hans en Els van den Bosch
			Jeroen en Melissa
			Marco en Ilse
			Rob

Willy Weverink- Broer
Wenst u allen
Fijne Kerstdagen
en een goed
en gezond 2018.

Stien de Kroon-Weverink

Wenst u allen
Fijne Kerstdagen
en een goed
en gezond 2018.

Wij wensen familie,
vrienden en bekenden
Gezegende Kerstdagen
en een
gezond 2018 toe.
Henk en Grietje
Tensen

Al mijn familie,
vrienden, buren en
kennissen wens ik
Gezegende Kerstdagen
en alle goeds voor 2018.
Maartje
Visser - Kooiman

Wij wensen iedereen
gezellige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2018.
Jan & Tineke van der Jagt
We wensen iedereen
veel warmte en
gezelligheid toe de
komende feestdagen,
en de beste wensen
voor 2018!

Wij wensen familie,
vrienden, buren
en bekenden goede
kerstdagen en een
gezegend, gezond
nieuwjaar.

Henk & Netta Tensen

Leen en Nelie Vriend
Horn 42

Fijne Kerstdagen
en een gezond
Nieuwjaar gewenst.

Lieve familie, vrienden,
buren, Andijkers,

Per 16 december 2017 is
mijn nieuwe adres:
Sorghvlietlaan 146,
1619 XZ
Gré Brouwer-Groot

goede kerstdagen en
alle goeds voor 2018 toe.

Jelle en Tineke
de Kroon

VREDE OP AARDE,
GEZEGENDE KERSTDAGEN
EN EEN GEZOND EN
VOORSPOEDIG 2018 !
Zeger en Martha Bax
Familie, buren,
vrienden en bekenden
gezegende Kerstdagen
en een voorspoedig en
gezond 2018.

Wij wensen vrienden
en bekenden
Rijk gezegende
Kerstdagen en een
gezond 2018.

Marijtje Wierstra
P. Kistemakerstraat 31

Fam. H. en T.
Dantuma

Onze wens voor het nieuwe jaar,
Is duidelijk en klaar.
Een vriendelijk woord en een lieve lach,
Wensen wij u voor elke dag.
Fijne feestdagen en een gezond 2018!
Fred en Diana Verver-Hilverda

Hele fijne feestdagen
en alle, alle goeds voor
het jaar 2018

Familie, buren en
vrienden allen Prettige
Feestdagen en een
Gezond 2018
toegewenst van

Steven, Wil en Ramon
Ouwerkerk

Klaas en Annie Koster

wenst u fijne feestdagen toe
en een voorspoedig 2018.

Gezegende
kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar!

Diny Ruiter-van Dam

Alie Speets

Marnix & Ellen, Tijmen, Marit, Jelte en Hessel

Gezegende
Kerstdagen
en een
gezond 2018!
Adriaan Remijnse

wenst familie,
buren en vrienden
goede kerstdagen
en een gezond 2018
toe.

de Kleiakker

Lieve familie, vriendinnen,
buren en kennissen,
'gezegende kerstdagen'
en een blij en gezond 2018
wens ik jullie allemaal toe

Wij wensen iedereen
sfeervolle feestdagen
en alle goeds voor 2018!

Gré de Vries

Volkstuinvereniging

Jeroen en Joke
de Kroon

Harry en Tiny Wierstra
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We wensen voor iedereen;

Wij wensen voor
iedereen een mooie
kerst en nieuwjaar.
Met veel gezondheid
en liefde.

Wij wensen onze familie,
vrienden, buren en bekenden

Familie, vrienden en
kennissen
fijne kerstdagen
en een
gelukkig 2018.

info@andijker.nl

Piet de Boer
wenst iedereen
gezellige feestdagen
en een gelukkig en
gezond nieuwjaar.

Vrienden, bekenden
en buren wens ik
gezellige uren
met de Feestdagen
en bovendien
een Goed 2018!
Lies Hazewindus
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IJsclub Andijk hoopt op een strenge winter

Als voorzitter Piet de Vries van
IJsclub Andijk een wens mocht
doen, dan wist hij het wel. ‘Ik
wil dolgraag een winter met
strenge vorst, zodat al onze leden lekker kunnen schaatsen
op de ijsbaan. Laat er dan ook
meteen maar een Elfstedentocht komen. Die wordt gewonnen door Simon Schouten bij
de mannen en zijn zus Irene is
de snelste dame. Dan zetten die
twee Andijk in één klap op de
kaart!’
Zo, dat is eruit! Net als de andere
ijsclubs in de regio snakt Andijk
naar een winter waarin de baan
volop kan worden gebruikt. ‘Als
er nu geen ijs komt dan is dat het
vijfde jaar op rij waarin we hier in
West-Friesland niet kunnen
schaatsen op natuurijs. Waardeloos natuurlijk. Voor ons als bestuur wordt het steeds moeilijker
de mensen te motiveren lid te
worden.’

Volop ijspret.
aan huis heeft, al meer dan veertig jaar deel uit van het bestuur.
‘Waarvan een jaar of twintig,
vijfentwintig voorzitter. Toen ik
begon hadden we een 13-koppig
bestuur. Dat is nu ondenkbaar.
Toch merk ik dat er veel mensen
enthousiast zijn voor de ijsclub.
Als er eenmaal ijs ligt dan bieden
allerlei mensen spontaan hun
diensten aan. Dames voor in de
kantine en ook mannen die de
muziek en de verlichting regelen.
Ook zijn er dan genoeg vrijwilligers voor het baanonderhoud.’
IJsbaan is veilig
Inmiddels staat ijsbaan De Toemer
onder water. Ook vele andere
voorbereidende werkzaamheden

zijn in gang gezet. ‘De leden kunnen zich weer aanmelden. Met een
aantal mensen gaan we daarna de
huizen langs om de contributie te
innen. Dat is een klusje maar het
schept wel een band. We merken
dat ons ledental langzaam daalt.
Vorig jaar hadden we er 900 en dat
was de eerste keer dat we onder de
duizend zaten. Daarom zou het
mooi zijn als er dit jaar wel geschaatst kan worden. Ik ga dan
weer de scholen langs om de leerlingen te wijzen op het gevaar van
schaatsen op de sloot. Je weet
nooit hoe betrouwbaar dat ijs is en
ook niet hoe diep de sloot is.
Bij ons op de ijsbaan is het altijd
veilig!’

De Toemer is al onder water gezet.
Schaatsen leren op
De Westfries
Piet de Vries blijft niettemin optimistisch en beleeft veel plezier
aan zijn rol binnen de IJsclub. ‘Ik
kan er enorm van genieten als de
Andijkers hier met hun kinderen
op de ijsbaan komen schaatsen.
Sowieso zijn we heel actief voor
de jeugd. Als er ijs ligt, organiseren we allerlei activiteiten. Buiten
het seizoen kunnen jeugdleden
zich bij ons inschrijven voor
schaatslessen op De Westfries.
Samen met de ijsclubs van Wervershoof en Onderdijk huren we
tien zaterdagen ijs in Hoorn. Het
kost per jeugdlid € 85,-. Hiervoor
regelen wij ook het vervoer per
bus. Vrijwillige trainers verzorgen de lessen. Het feit dat er 85
kinderen aan meededen bewijst
dat het schaatsen in deze regio
leeft.’
Aanvulling van het bestuur

Het bestuur van IJsclub Andijk
bestaat naast Piet de Vries – die
bij gebrek aan een penningmeester ook de financiën beheert - uit
secretaris Aafke van der Veek,
Ank Goudsblom (ledenadministratie) en Menno Walstra. Een
andere vurige wens van de voorzitter is dat het bestuur wordt
aangevuld. ‘Wij raken op leeftijd
en moeten de taken toch een keer
gaan overdragen. We zijn al enkele jaren naarstig op zoek maar
de mensen staan niet te springen.
Iemand zei eens tegen me: “Maar
Piet, als er ijs ligt dan wil ik
schaatsen en heb ik geen zin om
bestuursdienst te draaien.” Natuurlijk snap ik zijn redenering
maar ik hoop niet dat iedereen er
zo over denkt.’
Veel vrijwilligers
Inmiddels maakt De Vries, die in
het dagelijks leven een broodzaak

Het zou mooi zijn als er binnenkort weer geschaatst kan worden. Foto's aangeleverd

Deze pagina is gesponsord door de Nieuwe Bakkerij

2017 - week 51

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

Directie en medewerkers van
Automobielbedrijf Avner
wensen een ieder
gezellige kerstdagen
en een veilig en gezond 2018!
Automobielbedrijf Avner
Industrieweg 1g Andijk
Tel: 0228 - 596600

Wij wensen u ﬁjne feestdagen
en een goede start in 2018
Voor diverse accu’s met
verschillende toepassingen
kunt u ook in het
nieuwe jaar terecht bij:

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

Timmerbedrijf
Fred Kay

Wenst u prettige feestdagen
en een gelukkig en gezond 2018
Molenweg 31c, 1619 EV Andijk 06 - 29026557
T. 0228 - 59 35 73 www.timmerbedrijffredkay.nl
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Nieuweboer Kersttoernooi

ZVV Architectenburo Bob Nieuweboer
heeft voor de 36e editie van het traditionele zaalvoetbaltoernooi op 2e kerstdag,
in Sporthal de Dars wederom diverse
verrassende spelers vastgelegd. Met
Zeemacht uit Den Helder en Blue Stricker, een combinatieteam uit Hoorn en
Zwaag zijn een aantal spelers die normaal in de 1e divisie van het zaalvoetbal
uitkomen aanwezig. Daarnaast komt
Veerhuys All Stars. Naast een verrassing
treden ze aan met 4 spelers van Veerhuys
1, nl keeper Barry de Wit, Jorg Ooievaar,
Lars Ursem en Muktar Suleyman.

Agnes en Siem. Foto: Koos Dol/De Andijker
Electro Andijk wenst u een gezond 2018!
Siem, Agnes en Kevin van Electro Andijk wensen u een gezond 2018.
Hierbij willen wij alle klanten bedanken voor de aankopen die u in 2017
bij ons heeft gedaan en het vertrouwen dat wij het afgelopen jaar van u
hebben mogen ontvangen. In januari verschijnt er een uitgebreid artikel
over Electro Andijk in deze krant. Voor nu alvast de beste wensen voor
het nieuwe jaar. Agnes sluit nog af met een mooie en bijzondere kerstwens:
“Faith, Hope & Love voor iedereen!”

Afgelopen nacompetitie werd het nu ook
aanwezige Nieuweboer H1 voor promotie
naar de Hoofdklasse uitgeschakeld door
VNS United uit Amsterdam. De spelers en
begeleiding waren graag bereid om op het
toernooi wederom te schitteren.
Naast deze ploegen komt de voormalige
coach van Andijk Ted Broedersz met een
team onder de naam “Alles over links” met
alleen maar linkspoten. De spelers van
Nieuweboer H1 van 2 jaar geleden halen
de zaalschoenen van zolder of uit de mottenballen en treden aan onder de naam
Old Bobbies. Wervershoof heeft nog meer

talentvolle zaalvoetballers. Deze treden
onder de naam van hun 2e huiskamer, FC
Beer, aan op het toernooi. Met al deze
ploegen wilde een van de jaarlijkse sponsors van het toernooi niet achterblijven en
hebben Ko Boos en Paul Ruiter onder de
naam GrootNieuweboer een selectieteam
uit West-Friesland samengesteld. Onder
andere met Patrick Schooneman op doel
en Stefan Schipper, Nick de Wit en anderen in de mooie oranje tenues.
Het deelnemers veld bestaat met Alpha
Tours uit Hem uit 10 ploegen. Het toernooi begint om 10.00 uur. De wedstrijden
duren 20 minuten en staan onder leiding
van 6 KNVB scheidsrechters. De finaleronde begint v.a. 13.30 uur met om 16.00
uur de uiteindelijke finale om Architectenburo Bob Nieuweboer wisselbeker.
In de tennishal zijn 2 velden uitgezet waarvan 1 met boarding voor de jongste jeugd.
In de loop van de middag spelen de andere
jeugdploegen en aantal damesploegen een
toernooi. Een aantal spelers op het herentoernooi hebben ooit in het jeugdtoernooi
gespeeld. Voor een aantal jeugdspelers is
hetde ambitie ooit in het hoofdtoernooi te
spelen. www.nieuweboerkersttoernooi.nl

Verwen-dag in West-Friesland speciaal voor jonge weduwen en hun kinderen

All inclusive verwen-dag
De Verwen-dag op 4 januari 2018
is een echt verwenmoment. Jonge
weduwen kunnen bijkomen van
de feestdagen, een dagje opladen met leuke workshops voor
zichzelf en voor de kinderen. Er

VAN JOU

IK ROU

12 jaar. Er zijn op dit Wmoment
nog enkele plaatsen vrij. Wil jij
je aanmelden? Doe dat z.s.m. via
martine@dejongeweduwe.n
Stichting De Jonge Weduwe ondersteunt
jonge vrouwen met minderjarige kinderen
na het verlies van hun levenspartner.

PER DAG

EN

komen
er

E WEDUWkEidNs

IT

is gelegenheid om (bij) te praten
met andere jonge weduwen en
ondertussen is er voor de kinderen genoeg te doen. Ook de allerkleinsten worden opgevangen.
Deelname aan de dag is helemaal
gratis. De locatie is het Fluitschip
in Hoorn. De dag begint om 10.00
uur en duurt tot 17.00 uur.

A C TIVIT

MET

seren. Ontzettend blij is de stichting daarom met het aanbod van
de Soroptimistclub Hoorn e.o. en
Rotary Medemblik-Koggenland
om een verwen-dag in de regio te
organiseren.

kinder
en
die

rouwpauze.
Rouwen is topsport
Rouwen is topsport. Het betekent dat je je eigen verdriet, het
verdriet van de kinderen, het
werkbare leven en alle andere
dagelijkse beslommeringen moet
zien te combineren. Ga er maar
aan staan. Jonge weduwen met
kinderen verdienen een steuntje
in de rug. Daar maakt stichting
De Jonge Weduwe zich hard voor.
Onder andere door lotgenotencontact en rouwpauzes te organi-
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6.000

per jaar

Inschrijven kan nog
Er is nog een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar voor weduwen met kinderen tot ongeveer

4

ge weduwe

en
iez

De periode rond de feestdagen is
niet makkelijk voor jonge weduwen en hun kinderen. Het gemis
is extra voelbaar in de periode
van saamhorigheid en gezelligheid. Op donderdag 4 januari
organiseert stichting De Jonge
Weduwe samen met inloophuis
Pisa, de Soroptimistclub Hoorn
e.o. en Rotary MedemblikKoggenland een Verwen-dag
speciaal voor jonge weduwen en
hun kinderen. Zij mogen die dag
genieten van een welverdiende

in
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AANTAL TRANEN: ONTELBAAR
FLESSE

TROOST
WIJN

N

60 VRIJWILLIGERS
PLEI

SPONSOREN & DONATEURS:

onbetaalbaar

Zonder hulp van sponsoren en
donateurs kan Stichting De Jonge Weduwe
niet bestaan. dejongeweduwe.nl

STER
OP DE ZE
RE

PLEK

Schoolfoto O.B.S. De Piramide 1995-1996

Behalve de leerkrachten zijn de kinderen op deze foto inmiddels de dertig gepasseerd. De redactie is op zoek naar alle voor- en achternamen. Ken jij ze allemaal, stuur dan je
oplossing voor 2 januari naar info@andijker.nl en maakt kans op een tuindoek t.w.v. 50 euro.
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directie en medewerkers

K

wensen u een

warm en zorgeloos
2018 toe

KOK INSTALLATIETECHNIEK
Zuiderwijzend 2, 1616 LH Hoogkarspel, tel: 0228 561 201

info@gebrkok.nl / http://www.gebrkok.nl

Merry Christmas
and a
Delizzious New Year!
ABZ Seeds Vleetweg 12 1619 PR Andijk

Kreatief

Kreatief
Yvon
iedereen
Omdat
het wenst
ook
anders
kan! fijne kerstdagen
ef
ati
Kre
en een mooi en gezond 2018!
Kreatief
Omdat het ook anders kan!
Dijkweg 339 A
Dijkweg
339 Ahet ook anders
Omdat
1619 JJ Andijk
1619 JJ Andijk
Tel.Tel.
0228
- 59-65
04
0228
65 04/ook
06 154
98 953
Omdat
anders
Dijkweg
339 A59het
www.haarsalonkreatief.nl
www.haarsalonkreatief.nl
1619 JJ Andijk
Tel.
0228 -339
59 A65 04
Dijkweg
Uitsluitend
afspraak.
Uitsluitend
op op
afspraak.
www.haarsalonkreatief.nl
1619 JJ Andijk
Dijkweg
Tel. 0228 339
- 59A 65 04
1619
JJ Andijk
Uitsluitend
op afspraak.
www.haarsalonkreatief.nl
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl
Uitsluitend op afspraak.

kan!
kan!

Uitsluitend op afspraak.

Naar muziek luisteren is mooi
Samen muziek maken is mooier!

Muziekvereniging Excelsior wenst u
allen hele fijne feestdagen!
Tot ziens tijdens één van onze
jubileumactiviteiten in 2018
www.excelsior-andijk.nl
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NEES

TEGELWERKEN

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een voorspoedig nieuwjaar.
Kleingouw 31, 1619CB Andijk

Telefoon: 06 12999318

Andijks Gemengd Koor
wenst u allen

prettige feestdagen

en een goed, gezond

en muzikaal 2018

Kees Haakman
Electrotechniek

Kees Haakman
Kees Haakman
k
otneci hn
Eltek
Electro
e tr
ch
e kie

n mooi
al veilig 2018!!
Te l . en
0 2 2vo
8 - 5or
9 7 1 8 5 , M ob . 0 6 - 52612630
wen
D i j k w eg
3 6 2st
, 1u
6 1ee
9 JL And ij k

Dijk we
g 362 , k.j
1 6 .ha
1 9 JaL km
A n dijk
E - mail:
a n@q uic kne t.n l
Te l. 0228-59 7 1 8 5 , M ob. 0 6 -5 2 6 1 2 6 3 0
E-m ail: k .j.h a a k m an @ q u ick n e t . n l

Vanuit De Kapel
wensen we iedereen
Prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig
2018!
Protestantse Gemeente
Andijk-Wervershoof i.w.

info@andijker.nl
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Ruben Hoeke met band bij
Club Jazz & Pop 25 december

Gitarist Ruben Hoeke kun je plaatsen in
het rijtje muzikanten die de Nederblues en
Rock naar een hoger niveau hebben getild.
Sinds zijn eerste optreden in 1992 tourt hij
onafgebroken door Nederland en speelde
hij op festivals in Denemarken, Duitsland,
België, Estland, USA, Ierland, Luxemburg
en Curaçao. Sinds 2004 koerst hij met
zijn Ruben Hoeke Band zijn eigen weg.
Naast het fulltime muzikantschap geeft
Ruben succesvolle gitaarworkshops, organiseert sessies en festivals, en levert (naast
zijn naast zijn eigen columns) dikwijls bijdragen aan bladen als Music Maker, De
Gitarist, Gitaar Plus. Hij wordt ingezet als
sessiemuzikant, componeert muziek in
uiteenlopende genres en deed radio interviews met o.a. Slash, BB King, Johnny
Winter, Jools Holland, Randy Newman,
Buddy Guy, John Mayall, Sam Brown
en Walter Trout.

Door de jaren heen speelde hij met tientallen nationale en internationale muzikanten en in bands als Skelter, JURA, Kenneth
Harder, Roberto Jacketti & the Scooters en Thé Lau & Band. Tevens is hij is
mede-eigenaar van MZM Productions.
In 2006 verschijnt van zijn Ruben Hoeke
Band het debuutalbum ‘SUGAR’ (Tour de
France cd/Bestverkochte R&B cd 2006)
waarop diverse Nederlandse topmuzikanten acte de présence geven. In 2008 wordt
Ruben door Nederlandse collega muzikanten verkozen als ‘Nederlands Beste Gitarist’ en ontvangt hij een officiële Gemeentelijke oorkonde wegens zijn ‘grote
bekwaamheid als gitarist’.
Na het album ‘COEXIST’(2010) wordt Ruben in de zomer van 2011 benaderd door
de Engelse gitarist Mick Taylor. De samenwerking komt vroegtijdig tot een stop
wanneer Taylor verzocht wordt zich opnieuw bij The Rolling Stones te voegen.
Op 23 maart 2013 presenteert de RHB het
derde album ‘LOADED’ in een volledig
uitverkocht Paradiso te Amsterdam.
2014: Rubens JURA project krijgt een vervolg en in maart wordt hij door lezers van
het toonaangevende blad ‘De Gitarist’ gekozen als ‘Beste Blues-Rock Gitarist Benelux’. In april 2015 wordt Ruben onderscheiden met een ‘Dutch Blues Award’ en
verschijnt van JURA het album ‘River
Songs’. Eind 2015 ontvangt Ruben het eerste prototype van de door hem ontworpen

CLUB JAZZ & POP PRESENTS

info@andijker.nl
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Wij wensen u een
heel mooi 2018 toe!

25 DECEMBER 2017

RUBEN HOEKE BAND
Zaal open: 21.00u - Cultura Andijk - Kleingouw 112 - www.clubjazzenpop.nl

Entree regulier: €7,50 - Entree donateur/65+: €5

‘Radix Ruben Hoeke Model’ signature gitaar die geproduceerd wordt in het land
van zijn voorouders; Indonesië.
2016-2017: In april 2016 begint de vernieuwde RHB met de opnames van het
vierde album. In de zomer van dat jaar
wordt Ruben gevraagd de komende jaren
op tournee te gaan met de Amerikaanse
zangeres Beth Hart. Na een korte twijfel
periode kiest hij voor zijn eigen thuis en
muziek. Het nieuwe RHB-album ‘SONIC
REVOLVER’ wordt op 23 september in
Europa uitgebracht en wordt algemeen
beschouwd als ‘een van de beste albums
van 2016’. Van eind 2016 t/m januari 2017
gaat Ruben op tournee met gitarist Jan Akkerman. In de zomer van 2017 spelen Eric
en Ruben opnames in van hun vader Rob
Hoeke. Eind 2017 staat Ruben 25 jaar op
het podium, wat gevierd zal worden middels een uitgebreide ‘25 tour’ langs de Nederlandse zalen.

Het team van Omring Wijkverpleging
Andijk-Wervershoof staat in 2018 weer
voor u klaar om al haar cliënten goede
en warme zorg te bieden.

www.omring.nl
Tel.: 088 206 89 10

Diverse media omschrijven Ruben Hoeke
als een ‘stergitarist van wereldklasse’ en
‘een van de grootste eigentijdse Nederlandse gitaristen’. Met zeer lovende recensies op zak trekt de RHB in 2017 en 2018
weer ten strijde met ‘een grote mix van
vette Rock, Soul, Pop, zompige Boogie en
stampende Rhythm & Blues!’
RUBEN HOEKE BAND Ruben Hoeke –
Gitaar Eric Hoeke – Drums Mike Kamp –
Bas Lucas Pruim – Zang
Zaal open: 21.00 uur, Entree regulier: €7,50,- Entree donateur/65+: €5,- Onder de 25 jaar heb je gratis entree. Vergeet
dan niet je ID mee te nemen.

Sem en Ron v.d. Broek zijn klaar voor de feestdagen. Foto: Koos Dol/De Andijker
Bijna kerst......
Om ons heen zien we dat de kerst dichtbij is, een tijd van gezellig samenzijn,
lekker eten en drinken en lichtjes. De lichtjes zetten me aan het denken deze
dagen. Voor die mensen die een dierbare missen, met een ernstige ziekte te
maken hebben en er toch nog wat van proberen te maken, en dat is goed
maar valt niet mee, even een woordje, een hand. Tenslotte is elk mens uniek.
Dus laat deze dagen vaak de gedachte gaan naar deze mensen, we hebben ze
allemaal in onze omgeving, heel dichtbij of een beetje verder van ons af.
Bijna kerst is voor ons veel drukte, werken met (h)eerlijke producten om u
te verwennen.
					Geniet, fijne dagen
					Uw slager Ron v.d. Broek
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Ook in 2018 staan we voor u klaar voor al uw belastingzaken, –vragen
en –adviezen. Want, uw belasting is voor ons géén belasting!

Wij wensen u een veilig
en gezond 2018

Autobedrijf

www.ajkarreman.nl Horn 27, 1619 BT Andijk Tel.: 0228-591338

F

A

B

ANDIJK B.V.
Erkend Bouwbedrijf

Het team van
bouwbedrijf
AFB Andijk B.V.
wenst u fijne feestdagen
en een
opbouwend 2018 toe.

Freek en Sandra van Dokkum

Chris, Marcel, Chris, Sebastiaan en Alan
Bouwbedrijf AFB B.V. Andijk, Handelsweg 18L, 1619 BJ Andijk
M.06-52320197 E. info@afbandijk.nl I. www.afbandijk.nl

Wenst u Prettige Feestdagen
en een heel gezond 2018
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.

info@andijker.nl
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Wij danken onze relaties voor het
vertrouwen en wensen iedereen prettige
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Bedrijvenweg 4, 1619 BK Andijk
T : 0228 - 59 65 64 | M: 06 - 51 723 211

Wij wensen iedereen fijne Kerstdagen
en een gezond & prachtig 2018

Fijne dagen gewenst!
Wij willen u bedanken voor het fantastische jaar!
Ook in 2018 staan wij weer voor u klaar!

www.casacreahandmade.nl

Wij wensen iedereen
Prettige kerstdagen
en een steengoed 2018!
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Pijn lijden voor KiKa tijdens
grootste marathons

Pas in 2014 beginnen met actief
hardlopen en inmiddels al de
marathons van Rotterdam en
New York achter je naam hebben staan. Het zijn maar weinigen gegeven, maar voor Denise
Smit is het de bijzondere waarheid. En alsof dat nog niet genoeg is, staan er volgend jaar
twee marathons op haar programma, Rotterdam en haar
vierde grote marathon: de marathon van Berlijn. “Ik train
minstens vijf dagen per week,
wat neerkomt op zo’n 70 kilometer. Berlijn wil ik finishen in
3 uur en 50 minuten”, vertelt de
30-jarige Andijkse ambitieus.

Achter die ambitie van Smit
schuilt meer dan alleen persoonlijke successen en haarzelf tot het
uiterste dwingen. Ze rent de marathons namelijk voor KiKa, een
stichting die geld inzamelt voor
onderzoek naar kinderkanker.
Een zeer belangrijke stichting, zo
vindt ook Denise. “Sinds 2011 is
het percentage kinderen dat beter wordt met 3% gestegen. Dat
zijn vijftien kinderen per jaar, elk
jaar weer. Het ophalen van geld
hiervoor maakt een verschil. Dat
is prachtig om te zien.”
Toch moet Denise daar met het
lopen van marathons veel voor
laten. “Ik ben gestopt met mijn
kantoorbaan en werk alleen nog
in de horeca. Omdat ik niet meer
8 uur per dag zit, ben ik fitter en
kan ik overdag trainen.” En ook
een biertje drinken in de kroeg zit
er niet meer in. “Maar als je weet
dat je op zaterdagochtend twintig

info@andijker.nl

Magazine ‘Sportief Westfriesland’
De sportsector in onze regio is
een magazine rijker. Het ruim
honderd pagina’s tellende magazine ‘Sportief Westfriesland’ is in
de afgelopen maanden samengesteld met behulp van een serie
sportpartners in de Westfriese
sport. Team Sportservice WestFriesland slaat voor de verkoop
van de uitgave, genaamd ‘Sportief
Westfriesland’, de handen ineen
met de uitgever.
Wat zijn de geleerde lessen van
hét vrouwelijke atletiektalent van
Nederland, Nadine Visser? Welke
ambities heeft het aanstormende
Paralympisch zwemtalent Bas
Takken? Welk verhaal zit achter
de topsportambitie van TEAM
Medemblik? Wat kenmerkt de
vraaggericht aanpak van Team
Sportservice West-Friesland? U
leest het allemaal in de uitgave
‘Sportief Westfriesland’.

Denise maakt geen gebruik van een hardloop-app of een speciaal
schema. Koos Dol/ De Andijker.
kilometer moet hardlopen heb je
alleen behoefte aan slaap.”
Maximale hartslag
en koolhydraten
Haar passie voor het rennen ontstond dus in 2014, toen ze op
haar zaalvoetbalschoenen stukjes
door het Streekbos begon te lopen. “Na vier rondjes wist ik dat
dit mijn sport was. Ik kocht hardloopschoenen en liet mij door
mijn vriend Brian afzetten in de
Streek, zonder telefoon.” Denise
maakt namelijk geen gebruik van
een hardloop-app of een speciaal
schema. “Als je naar huis wilt, ren
je vanzelf wel.” Wel ging zij zich
verdiepen in zaken als haar maxi-

male hartslag, koolhydraten en
eiwitten. “En inmiddels weet ik
precies wat goed voor mij is en
mijn training. Ik loop constant en
weet ook zonder horloge precies
hoe hard ik loop.”
Na Rotterdam in 2015 en New
York in 2016 staan met Rotterdam en Berlijn dus haar derde en
vierde grote marathons op het
programma. Op zondag 16 september 2018 zal zij van start gaan
in de Duitse hoofdstad voor
KiKa. Sponsoren kan via https://
www.runforkikamarathon.nl/denise-smit. Ook voor andere ideeën of vragen is het mogelijk om
contact met haar op te nemen,
via 06 14 04 07 94.
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Door een exemplaar van het magazine af te nemen – de verkoopprijs bedraagt € 4,99 – leest u niet
alleen alles over de Westfriese
sportambities, u steunt ook het
Jeugdsportfonds. Per verkocht
exemplaar via Team Sportservice
West-Friesland vloeit namelijk
€ 2,50 naar het Jeugdsportfonds.

West-Friesland ondersteunt het
fonds al op meerdere manieren,
onder andere door het signaleren
van kinderen die in aanmerking
kunnen komen voor het fonds.
In samenwerking met Sportmedia Nederland trekt Team Sportservice West-Friesland ook op
voor de verenigingsactie van
‘Sportief West-Friesland’.
Als Westfriese sportvereniging
kunt u zonder verplichtingen magazines afnemen van Sportmedia
Nederland, om deze vervolgens
namens de vereniging te verkopen. Per verkocht exemplaar
vloeit € 2,50 naar de clubkas van
de verkopende sportvereniging.
Vanaf maandag 18 december is
het magazine te koop op het kantoor van Team Sportservice
West-Friesland, Dorpsstraat 84A,
1688 CH Nibbixwoud.
Geïnteresseerde verenigingen
kunnen een e-mail sturen naar
info@sportmedianederland.nl.

Het Jeugdsportfonds is een CBFgekeurde stichting, die zich inzet
om kinderen te ondersteunen
die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders,
niet bij een sportvereniging kunnen sporten. Team Sportservice

Sfeervol Tijdreizen met Kerst Express
Dagelijks 24 – 30 december

De kerstman ontvangt de gasten in het stationnetje. Foto aangeleverd
De Museumstoomtram HoornMedemblik presenteert rond de
feestdagen Kerst Express.
De perfecte manier om buiten de
deur de echte kerstsfeer te proeven met het hele gezin, familie of
vrienden.
Kerst Express begint op het
tramstation van de Museumstoomtram in Hoorn. Onder het
genot van een bekertje warme
chocolademelk beleven jong en
oud de sprookjesachtige ambiance op dit kerststation. Intussen
gooit de stoker extra kolen op het
vuur. De stoom uit de locomotief

maakt de rijtuigen lekker warm,
zodat de reis in de stoomtram
comfortabel kan beginnen. We
vertrekken en gaan door het winterse landschap naar het stationnetje van Wognum uit 1887.
In dit sfeervolle station worden
we ontvangen door de Kerstman.
Natuurlijk heeft hij voor alle kinderen een cadeautje! Na het bezoek keert de stoomtram weer
terug naar Hoorn.
Het programma Kerst Express
duurt circa 2 uur.
Meer informatie en online tickets: www.stoomtram.nl
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wij wensen jullie
fijne feestdagen en
een gezond 2018!
kdv ‘t dijkje not. steenpoortestraat 55
+31 (0)228 59 11 02 / dijkje@smallsteps.nl
bso de groene dijk sportlaan 1
+31 (0)2 28 78 40 01 / degroenedijk@smallsteps.nl

www.smallsteps.nl

Naamloos-1 1

09-12-14 20:26

Loraine
Haarmode
Middenweg 52a
Tel: 0228-592155

Wenst u fijne feestdagen
En een goed 2018!

Groeten Esther, Berdina en Angela
Volg
ons op
Facebook

Woensdagochtend 27 december gesloten.
Dinsdagochtend 2 januari gesloten.

www.lorainehaarmode.nl

Directie en personeel
van Taxi Kaijer
wenst iedereen

T A X I

een gezond
en veilig 2018

Het Interkerkelijk Gemengd koor Una in Via
wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een
Gezond maar vooral Muzikaal 2018 toe.
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MACHINEBOUW • HYDRAULIEK • CONSTRUCTIEWERK • INSTALLATIEBOUW
Fabrikant van hydraulische cilinders • Toelevering van draaiwerk enz.

wenst u prettige feestdagen
en een gezond en gelukkig 2018
Team Meijer’s
wenst u fijne dagen
en een gelukkig,
gezond maar
vooral een
culinair
2018 toe!

In de donkere dagen van kerst,
je verlichting op zijn best!
VVN afd. Andijk wenst u een
veilig zicht in het nieuwe jaar

Mechanisatiebedrijf

Nanne Kooiman
Handelsweg 10 - 1619 BJ Andijk
www.nannekooiman.nl

De Andijker

info@andijker.nl
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Welkoop heeft het mooiste vuurwerk

Welkoop is het grootste
verkooppunt van vuurwerk
in Nederland. U kunt bij
Welkoop terecht voor het
mooiste vuurwerk. Bij Welkoop Grootbroek zijn ze er al
helemaal klaar voor. Menno
Landman, bedrijfsleider van
dit filiaal, laat alvast één en
ander zien.

Voordeliger tijdens de
voorverkoop
De voorverkoop van vuurwerk
is inmiddels gestart. Zowel in
de winkel als online. In de voorverkoop -die loopt tot en met 27
december- zijn er leuke acties.
Zo is de ‘Toppunt’1+1 gratis! Bij
besteding vanaf 90 euro krijgt u
een gratis Blue Camuro. Kijk in
de folder of online naar meer
acties. Op die manier houd je
geld over voor nog een ander
product uit de enorme keuzemogelijkheden. Kijk op: www.
goedvuurwerk.nl
Silver Label Collectie
Deze lijn van siervuurwerk is
speciaal geselecteerd door de
vuurwerkexperts en belooft u
schitterende effecten. U heeft
met vuurwerk van Silver Label
een uniek en verrassende stuk
vuurwerk in handen. De namen
zijn veelbelovend. “Wat denkt u
van de Super Massive, Dubai Display Show of Monster Jam?”

vuurwerk. Het blijft wel belangrijk
dat je het op de juiste manier afsteekt. Daarnaast hebben ze ook
veiligheidspakketten en advies en
informatie voor veilig gebruik.
Extra bijzonder: de wenspijl
Per wenspijl die verkocht wordt,
gaat er 1 euro naar de stichting
’Make a Wish’. In de pijl is ruimte
om uw persoonlijke wens, voor
uzelf of een ander, te stoppen.
Een bijzonder gebaar, zo op de
valreep van het jaar.

Het team van Welkoop Grootebroek is helemaal klaar voor een schitterende jaarwisseling.
Tekst en Foto: Olga de Boer/Andijker.
Red Label, scherpe prijs
“Door groots en scherp in te
kopen kunnen we deze lijn
aanbieden tegen de scherpste
prijs. Een aantal producten
worden Pyromould geproduceerd. Dit verbetert de kwaliteit. Namen als Sloopkogels,
Sodeknetter en De Straatbaas
beloven veel plezier en een
schitterend feest tijdens de
jaarwisseling.

Knallend het nieuwe jaar in
Knockout is de derde lijn vuurwerk bij Welkoop. Dit zijn de
bruutste effecten. Dit zijn de
knallen die jij wilt, hiermee laat je
je horen! Het Knockout pakket
met de naam The Giant staat garant voor maximale burst en grote, volle effecten. De doos dient
door twee personen afgehaald te
worden in verband met het gewicht. Waar wacht je nog op?

Veiligheid voorop
Veiligheid staat bij Welkoop hoog
in het vaandel. Dat begint uiteraard al bij de aanschaf van het
vuurwerk. “Kies altijd voor legaal
en getest vuurwerk. Daarnaast
moet je je ogen gewoon beschermen met een veiligheidsbril. Niet
alleen jezelf, ook omstanders dienen veilig te zijn. Een ongeluk zit
in een klein hoekje.” Welkoop verkoopt uitsluitend veilig getest

Afhalen op 28, 29 en 30
december 2017
Dit jaar zijn de bestellingen af te
halen op 28, 29 en 30 december.
Let op: op 31 december, de zondag, zijn alle verkooppunten gesloten. Tijdens het wachten op
uw bestelde producten is er koffie van; ‘Case of Coffee’. Ook
kunt u weer heerlijke oliebollen
kopen bij de kraam. Ook als u
geen vuurwerk nodig hebt kunt
u deze laatste maand van het
jaar gewoon bij Welkoop voor al
uw vertrouwde artikelen en advies terecht. U bent van harte
welkom.
Openingstijden:
28 dec: 09:00-21:00, 29 dec:
09:00-21:00 30 dec: 09:00-20:00
Welkoop Grootebroek, Industrieweg 15G, 1613 KT, Grootebroek tel: 0228 - 52 54 54

Het mooiste vuurwerk
koop je bij Welkoop

V-antastic
V-antastic
32 schots waaierkomeet

32 schots waaierkomeet
met
met gekleurde
gekleurde bouquetten
bouquetten
en
flinke
finaleknallen.
en flinke finaleknallen.

NU VOOR

39.95

29.

95

Bestel
Bestel nu
nu al
al je
je vuurwerk
vuurwerk op
op

■
■
■
■
■
■
■
■

Tijd:
Tijd: 40
40 sec
sec
Hoogte:
Hoogte: 20-25
20-25 m
m
Aantal
schoten:
Aantal schoten: 32
32
Breedte-effect:
20-25
Breedte-effect: 20-25 m
m

482
482 GRAM
GRAM
Geldig
Geldig t/m
t/m zaterdag
zaterdag 30
30 december
december 2017
2017

Grootebroek
Grootebroek

Industrieweg
Industrieweg 15G
15G
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Martin, Lidy, Joey en Kim
wensen iedereen een
fijne kerst en een gelukkig 2018

Martin Weverink
Viskuil 20, 1619 AT Andijk
Tel./Fax 0228 593885
Mobiel 06 51413763
Website: www.wegrodak.nl

wenst u goede kerstdagen
en een glanzend 2018!
06 - 23 15 76 32
klopperschilderwerken@gmail.com

Postbus 17 | 1619 ZG Andijk | +31 (0)228 59 72 72 | www.solarfabriek.nl

info@andijker.nl
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Directie en medewerkers
wensen u
een gezond en zonnig 2018!

De medewerkers van de stichting
Gemeenschapsveiling Cultura
Wensen iedereen
alle goeds voor 2018!
en vestigen tevens hierbij uw aandacht op de
datum van onze veiling voor het komende jaar
zaterdag 14 april 2018

Hou het hoofd ‘cool’
in het nieuwe jaar,
Maar bescherm hem wel,
al heb je weinig haar,
met een muts pet of hoed.
Lieve mensen,
het gaat u goed!
Fijne feestdagen
Hoedenmuseum ‘Zet ‘m op’
Cor en Wil Gorter

Pagina 19
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Willemjan Keijzer gaat fabrieksteam Zanardi runnen

Willemjan Keijzer gaat het fabrieksteam
van kartmerk Zanardi runnen. De voormalig Europees kampioen kwam in Italië tot overeenstemming met CRG srl,
het moederbedrijf van Zanardi. Dat
maakte de 36-jarige inwoner van Andijk
donderdag bekend.
Nieuwe uitdaging
De overeenkomst met de Italianen betekent een nieuwe avontuur voor Keijzer, die
uiteraard verguld is met deze stap. “Het is
een nieuwe uitdaging, maar het is ook bekend terrein”, zegt hij. “Ik heb van 2005 tot
en met 2014 met mijn eigen team met Zanardi gereden. Daarna heb ik van 2015 tot
en met 2017 met CRG gewerkt. En nu dus
met het fabrieksteam van Zanardi voor
CRG. Deze stap voelt als waardering voor
wat ik de afgelopen jaren met mijn rijders
heb gepresteerd. Ook ben ik altijd trouw
geweest aan CRG/Zanardi. Dat vond Giancarlo Tinini, de directeur van CRG, ook
waardevol. Dit is voor mij een mooie kans:
teambaas van het Zanardi-fabrieksteam in
dienst van de CRG Tinini Group.”
Leiding geven
Toen die kans zich aandiende, maakte Keijzer de goede overweging of hij moest
doorgaan met wat hij deed - zijn eigen
team runnen - of leidinggeven aan een fabrieksteam van naam en faam. Het werd
dus het laatste. Moeilijk was die keuze
niet, bekent hij. “Deze stap geeft meer mogelijkheden, we zitten dichtbij het vuur, we
kunnen meedenken. Ook heb ik inspraak
in de ontwikkeling van het chassis.” Zo kan
hij sneller schakelen. “Met het testen en

in het EK, het WK, het WSK, de DKM en
de ADAC. “De Zanardi is een mooi product gezien de eerdere successen, en het is
exclusief. Omdat ik nu het fabrieksteam
run zal ik veel in Italië zijn, vooral in het
begin van het seizoen. En omdat Zanardi
onderdeel is van CRG, gebruik ik hun
werkplaats. Daarna, als het EK begint en
we richting het Duits kampioenschap
gaan, bivakkeren we weer in Nederland.”

!
W
U
NIE
Nieuwe webshop met alles
op
het gebied
van
Willemjan Keijzer
en Giancarlo
Tinini Zanardi
kart.fietsen.
Foto: aangeleverd.
prijzen,
het racen kunnen we ideeënAantrekkelijke
doorontwik- Zanardi. “Het
is mooi is om met Nederkelen in de fabriek. Ik kan eigen beslissin- lands talent te werken. Ik kan rijders veel
snel en gemakkelijk!
gen nemen, al is er natuurlijk veel overleg bieden. Het blijft kleinschalig, met ongemet de fabriek".

W!

U

veer zes rijders, met twee man in de begeleiding en een monteur op elke rijder.

FIETSWERELD
CADEAUBON

Nederlandse
NIE talent
De rijders-line-up stelt hij zoveel mogelijk Klinkende resultaten
zelf samen. Zo rijden het komende seizoen Met de rijders die al vastliggen voor kode Nederlanders
Glenn
van Berlo,
Ha-op mend
seizoen verwacht de Noord-HollanNieuwe
webshop
metKas
alles
het gebied
verkort, Bart Ploeg
en
Dylan
Davies
voor
der
klinkende
resultaten te kunnen boeken
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,

snel en gemakkelijk!

Ervaren technici
President-directeur van de CRG Tinini
Group Giancarlo Tinini kijkt vol verwachting uit naar de samenwerking met Keijzer.
“Ons doel was een team te organiseren dat
in staat is om namens het merk Zanardi
onmiddellijk concurrerend te zijn”, aldus
Tinini. “De samenwerking met Willemjan
Keijzer stelt ons in staat een team samen te
stellen van internationaal ervaren technici
die al bekend zijn met de werkwijze van
ons bedrijf. Ook is er continuïteit op het
vlak van de rijders, bijvoorbeeld met Van
Berlo, Haverkort en Davies, die al eerder
met ons materiaal reden en ons in staat
stellen om zonder onzekerheden toe te
kunnen werken naar het nieuwe seizoen.
Bovendien zal de overeenkomst met Keijzer een grote impuls geven aan het merk
Zanardi in heel Noord-Europa - een belangrijke markt voor ons - waar hij altijd
zeer actief is geweest in nationale kampioenschappen. We zijn erg blij met de belangstelling die wordt gegenereerd voor de
Zanardi-lijn en we hopen de winnende
traditie van dit merk voort te zetten.”
Voor meer informatie zie: zanardiracing.
com.

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team: voor snelle
De
2wielerwacht
André, en
Carina,
Dirk-Jan reparaties
en Martijn. met
vakkundige
gratist.w.v.
haal- en brengservice.

€10,-

bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!

Erik Kort

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

e-bike, fietsen
en reparaties!

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies
André van Duin Tweewielers
20
Tweewielers

André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar

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

Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Acupunctuur RADTS

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:5

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Ondernemen in Andijk!
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Speelgoed

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

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

Toys & More
www.toysenmore.nl • 06-30255550

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

H O V E NOefentherapie
I E R S B E D R•IGed.
J F Laanweg 43, 1619PB Andijk
Koopman
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Accu’s

Garage

Administratie

Hovenier

Architectenbureau

Kantoormeubelen

Autoschade

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Kindercoaching

Nagelstyliste/Pedicure

Bloemen

Natuur

Brood en Banket

Oefentherapie

CV Monteur

Podologie

Dorpshuis

Schilder- Glas- en behangwerk

Fietsenwinkel

Maarten,

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Schoonheidssalon

Fysiotherapie

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
Huidverbetering
• Handelsweg
33e, Andijk
-een sterLNC
of zoiets
met daarin het nummer
243
Zondag
Tel.
1414
8 •onze
www.salonlnc.nl
-Tuin aanleggen
of 06-373
restylen?
Bezoek
stand en pak extra beursvoordeel!

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
Maandag
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

.HUPLV
Gr
Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

()'(7!94/2/3)%

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Voetreflexologie
Witgoed
Yoga

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

Feestje of iets
08 sep Leny & Louis 10 nov
te vieren?
20 aug
07 okt

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

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

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van

•

•

Trekkers en werktuigen

Kapsalon

Autoschade

20 aug

Therapie op maat

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

BOKBIERMIDDAG

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

Receptie afscheid van
Dat
kan
in Sarto
08
sep
10
Leny
& Louis
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info
Van 19.00 tot 21.00 uur

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Marco van der Lee

info@sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

Voor een unieke
haarbeleving!

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

Tuin aanleggen of restylen?

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

✿ 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

hairstyling

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl
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Rode Brilliant Star straalt met kerst

De Brilliant Star is een mooie, kleine
tulp op een korte steel. Nog opvallender
is dat de tulp mét bol en al uit de grond
gehaald en gebruikt wordt. Piet Kreuk
van Kreuk Bloembollen BV uit Andijk
kan er alles over vertellen. “Helemaal
precies weet ik het niet uit mijn hoofd,
maar ik kan het opzoeken,” zo vertelt
Piet Kreuk. “De Brilliant Star is een tulpenras van meer dan 100 jaar oud. Precies in de decembermaand zorgen we
dat ze klaar zijn voor de klant.”

tij Brilliant Star van Kreuk Bloembollen
BV uit Andijk,” zo zegt Piet. “Het is ook
goed zo. Toch is het een raar idee. Het is
gewoon een stuk van je leven geworden,”
vertelt hij verder. “Gelukkig heb ik mijn
handen nog vol aan de afwikkeling van alles en daarna aan de pioenen.”
Veelzijdige bolletjes met kleine bloem
De Brilliant Star is een kenmerkende tulpensoort. Hij wordt rondom de decemberdagen veelal gebruikt in plantenbakjes en
kerststukjes. Maar er worden ook kransen
van gemaakt. De tulp is mooi gesloten en
daardoor niet te kwetsbaar. Ook heeft hij
een korte stevige steel. Omdat de bol er
nog aan zit heeft de bloem voldoende
voedsel en kracht om vaak nog wél een
hele maand of langer van te genieten. In
veel Scandinavische landen is juist deze
‘kleine bol met tulp’ heel veel terug te vinden op de kerkhoven. Hij is mooi, kleurrijk
en heeft een lang leven.

Gestart als familiebedrijf
Al vanaf 1941 zat zijn vader in de agrarische sector. In 1972 werd het land verdeeld
door de verkaveling en zodoende veranderde er het één en ander. In 1973 kwam
het pand aan de Dijkweg te koop en verhuisde het bedrijf van Lutjebroek naar de
Dijkweg, precies op de rand tussen Wervershoof en Andijk. Met drie zoons Cees,
Koos, Piet en vader Piet werd het bedrijf
voortgezet. De andere kinderen uit het
gezin waren elders aan het werk, al dan
niet in de agrarische sector.
Opnieuw verandering
In 1993 stapte broer Koos uit het bedrijf en
ging elders voor zichzelf aan de slag. Ook
vader trok zich langzaam maar zeker uit
het bedrijf terug. Piet en broer Cees bleven
samen over. Cees was degene die met het
idee van de bijzondere tulpjes kwam. Helaas is Cees volledig onverwacht dit najaar
komen te overlijden en dat zette de boel
flink op zijn kop. Natuurlijk op emotioneel
vlak, maar ook op zakelijk gebied moest er
het één en ander veranderen.

Piet Kreuk en vaste medewerkster Aneta Gasiorowska met de laatste partij
Brilliant Star van Kreuk Bloembollen BV. Foto: Koos Dol/De Andijker.
Laatste ronde Brilliant Star
“In de kas moet het 23 graden Celsius zijn
en de luchtvochtigheid moet tussen de 7080% bedragen, om de bolletjes in de grond
(onder plastic) goed tot ontwikkeling te
laten komen. De voorbereidingen waren
allemaal al getroffen voor dit jaar, dus heb-

ben we nog een mooie partij Brilliant Star
tulpjes aan de veiling aan te bieden. Zo
rondom kerst gaan de laatsten hier de deur
uit. Alles gaat naar de veiling en vanaf daar
rechtstreeks naar de winkel en door naar
de klanten. Dat deel van het bedrijf wordt
verkocht en dit is dus echte de laatste par-

Pioenrozen blijven voorlopig
Naast de echte kersttulpjes heeft Kreuk
ook pioenrozen staan. Daar blijft hij voorlopig mee doorgaan. De pioenrozen staan
buiten op het veld en zijn nu in rust. Zodra
het voorjaar start gaan ze groeien om zo
rond eind mei/juni in bloei te gaan.
“Een beetje afhankelijk van de soort pioenroos, want je hebt laten en vroege soorten.
Deze worden aan de veiling aangeboden
als snijbloemen.
Kreuk Bloembollen BV vindt u aan de
Dijkweg 416-417, 1619 JP te Andijk.

Het Suud weer in kerstsfeer

Zaterdag 23 december wordt “’t Suud” van
19.00 uur tot 21.00 uur weer verlicht met
duizenden kaarsen en waxinelichtjes. Het
is de negentiende keer dat dit evenement
wordt gehouden. Op 4 locaties is zeer gevarieerde zang en muziek te horen, zoals
KSM, Het Enkhuizer Koor, Reuring, Bottle
Up and Go, We willen zo graag, Dindua,
De Enkhuizer Sjappetouwtjes en Together.
Nieuw is de Acapellagroep Like This uit
Bovenkarspel, een accordeon intermezzo
en een gastoptreden van de Gitaarsalon.
Maar ook op de route zult u zo nu en dan
verrast worden door muziek en zang.

Om 18.50 uur geeft de stadsomroeper
vanaf de stoep van het stadhuis het woord
aan burgemeester Jan Baas, waarna de
openingsspeech volgt. Hierna kunt u luisteren naar 2 blazers, die vanaf de stadhuis-

stoep spelen, vervolgens kan de wandeling
langs de talrijke lichtjes beginnen. Langs
de route komt u bovendien een minikerstmannenorkest en een verlichte minikermis tegen. Ook is de Kerstman met een
paar vrolijke kerstdames uitgenodigd en
zij delen natuurlijk wat lekkers uit. De afsluiting vindt plaats in de Zuiderkerk van
20.45 – 21.30 uur in de vorm van een samenzang. De teksten van de songs zullen
d.m.v. een beamer te zien zijn. De route is
autovrij en de toegang is gratis. In de verschillende locaties ligt het programma.
Voorafgaand aan deze avond is een bezoek
aan het prachtig versierde Sprookjeswonderland uitstekend te combineren. Parkeren is mogelijk achter het station en op het
recreatieoord.Voor meer informatie www.
enkhuizenbijkaarslicht.nl en het VVV,
waar ook het programma te krijgen is.

Kerst=feest!

Kerst herinnert ons eraan dat God Zijn
eigen Zoon, Jezus Christus, naar de
aarde zond. Waarom deed Hij dat? Om
de weg naar Hem definitief te openen
voor ons. Het is de weloverwogen weg
die God heeft gekozen om ons hart te
kunnen aanraken met Zijn liefde. Daarom is kerst een feest: omdat door Jezus
Christus de weg naar God open is!
Kerstnachtdienst met saxofoonkwartet
en volkskerstzang
Samen met vele anderen de komst van Jezus herdenken tijdens een kerstnachtdienst is een feest. Een feest waarvoor ook
dit jaar in de Gereformeerde Kerk te Andijk de deuren weer wijd open gaan. De

dienst staat onder leiding van ds. J. Staat en
een saxofoonkwartet verzorgt een aantal
muzikale intermezzo’s in kerstsfeer. Samen vieren en veel samen zingen met orgelbegeleiding door Marco Vriend. Iedereen is van harte welkom!
Gereformeerde Kerk Andijk, Middenweg
4. Zondagavond 24 december, aanvang
22.00 uur, kerk open 21.15uur. Er wordt
één collecte gehouden, de opbrengst daarvan gaat naar Voedselbank West-Friesland
(voedselbankwf.nl).
Informatie over de kerkdiensten tijdens
Kerst op www.gereformeerdekerkandijk.
nl en facebook.com/gereformeerdekerkandijk.

Oudejaars opruiming
op heel veel monturen,
met zeer aantrekkelijke prijzen.

Wij maken plaats voor de brillencollectie
van 2018! Tot snel!
(Zie de voorwaarden in de winkel)
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Robé opleidingen
wenst u een veilig
en vooral
een gezond 2018

Middenweg 58, 1619 BN Andijk. Tel 0228-596979 www.robeopleidingen.nl

Fantastische feestdagen
en een voorspoedig 2018
Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk 06-2738 0707

PraktijkAndijk
wenst iedereen een
gezellige kerst
en een gezond 2018
Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

20-04-2012 13:17:57

20-04-2012 13:17:57
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Museumgroep Vrouwen van Nu
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vember de Abe Bonnemaprijs 2017 en is
sindskort één van de 62 genomineerden
voor het beste gebouw ter wereld. Het
ontwerp sluit aan bij de typische Deventer
stedenbouwkundige structuur van tuinen
en binnenpleinen, verbonden door paden,
steegjes, gangen en poorten. Kunst heeft
een belangrijke plek in het stadhuis en zo
kwam het idee om vingerafdrukken van
2264 Deventenaren als raamwerken in het
gebouw te verwerken. Een stadhuis van en
voor inwoners. We zagen ook veel schilderijen, waaronder het bekende werk “De
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Magistraat” van schilder Gerard ter Borch.
Het doek laat het toenmalige stadsbestuur
zien, een uniek onderwerp voor die tijd.
Het Deventer stadhuis behoort tot de
duurzaamste overheidsgebouwen van Nederland, 25 % energiezuiniger dan vergelijkbare kantoren in het land.
Al met al een boeiende dag, zowel buiten
als binnen en zeker de moeite waard om
nog eens te bezoeken met als grootste publiekstreffers de Boekenmarkt en het Dickensfestijn.

Wandeling door Deventer. Foto aangeleverd
Woensdag 13 december gingen we met 11
leden van de museumgroep van de Vrouwen van Nu, afdeling Andijk-West op een
wel heel speciale manier naar de stad Deventer, de hanzestad aan de IJssel. Terug in
de trein vanaf Apeldoorn, tijdens onze vorige museumdag, raakten we in gesprek
met een medepassagier die ons spontaan
aanbood om Deventer te laten zien.
Na een tijdje werden er afspraken gemaakt. Haar collega is gids bij de VVV, dus
hebben we haar geboekt en deze twee dames zouden ons een mooie dag bezorgen.
Nou dat is zeker gelukt.
We wandelden door de middeleeuwse
straatjes, historische pakhuizen, monumentale gebouwen en kerken, maar ook
zagen we het oudste stenen huis van Nederland, de Latijnse school, athenaeumbibliotheek, synagoge, Geert Grootehuis,

het enige hofje en nog vele andere bijzondere plekken. Bij ieder monument hoorden we interessante verhalen en op alle
vragen kwam een antwoord. Ook viel het
op dat er zoveel leuke kleine winkeltjes
waren. Wat een geluk dat de binnenstad
behouden is gebleven. Het is dan ook begrijpelijk dat het Dickensfestijn daar zo
goed past. Je waant je echt in die tijd.
Vanaf de middeleeuwen was de kerkelijke
macht in de Lebuinuskerk, de bestuurlijke
macht in het oude stadhuis en de wetenschappelijke macht in de Latijnse school.
Na de wandeling werden we opgewacht
met heerlijke warme koffie en thee met
Deventer koek in het bijzondere stadhuis,
ontworpen door het Neutelings Riedijk
Architecten. Daar ging de rondleiding verder en zagen we de vele prachtige vertrekken. Het architectenbureau won eind no-

Het team van vispaleis Klein Volendam. Foto: Koos Dol/De Andijker
Vrijdag 29 december zijn wij gesloten.
Vrijdag 22 december hebben wij veel gevacumeerde producten
zodat deze houdbaar zijn tot na 1 januari.
Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2018.

Fijne feestdagen
en een sportief 2018
We nodigen u graag uit voor onze nieuwjaarsreceptie op zaterdag 6 januari, met de jaarlijkse nieuwjaarswedstrijd
tussen Oud-Asonia en Oud-AVV. Aanvang wedstrijd 14.00 uur, aanvang receptie 16.00 uur

Wij willen al onze sponsoren bedanken
ABZ Seeds • A.C. Abbekerk Timmer- en onderhoudsbedrijf • Adelaar Elektrotechniek • Bouwbedrijf AFB Andijk • AI-Hosting • Garage All Round • Fa. Appelman
De Avond van Andijk • De Andijker • Café Pension ‘t Ankertje • Patrick Baas Tuinen • Administratiekantoor Rob Bakker • BDO • Berend Botje • Berkhout Dakbedekking Andijk
Bloemendaal Transport • Piet de Boer • Boon & Breg • Bond tegen het vloeken • Bouwbedrijf Botman • Van den Braber Schildersbedrijf • Uw Slager Ron van den Broek
Broer B.V. • Frans Broer • Bultsma Transport • Kapsalon ‘t Buurtje • Dorpshuis Centrum • Club van 50 • CNB Lelieteam • Cultura • Dijkbouw • Dijkpop
Tweewielers Andre van Duin • Elektro Andijk • Rober van Etten • Feld Carrosserie • Bouw- en Houtbond F.N.V. • G.P. Groot • Marcel en Caroline Groot
Rob Groot Administratie & Belastingadvies • ‘t Grootslag • Van de Gruiter • Administratie ‘In De Haak’ • Schildersbedrijf Haak • Tandartspraktijk Hilgen • Hobaho • Holland Select
Voegbedrijf John Hoogland • iFinish • Autocrew Garage Jong • De Jong Lelies • Taxibedrijf Kaijer • Ron Karreman Autoschade • Fa. A.J. Karreman & Zn. • Timmerbedrijf Fred Kay
J. Kistemaker Transport • Sport-dart Café de Klamp • Knap’man • Knetemann Stukadoorsbedrijf • Gebr. Kok B.V. • Nanne Kooiman • Koopman Oefentherapie
Van Koppen & Van Eijk • Kramer Belettering • Glazenwasserij de Kroon • De Kroon Hoveniersbedrijf • Kuin Makelaardij • Kwantes Makelaardij • Timmerbedrijf Theo Lighthart
Lily Company • Marverre Andijk • Meo Voto • Jan en Tjerk Morsch • Tegelzetbedrijf Nees • Neuvel dak- en montagewerk • NIWA Motor
Omnyacc GoesDeen - accountants en adviseurs • Ontwerpbureau 22 • Ooms Bouw & Ontwikkeling • Oriental Andijk • Painting Holland Groep • Rabobank Westfriesland
Rainbow Colors • Stukadoorsbedrijf Reus • RHEINO’S • Rij-B-Wijzer • Robé Opleidingen • Carola Rood fotograﬁe • RoVé Horecagroothandel • RS Dakwerken • De Ruimte
Ruiter & de Lange Warmte- en luchttechniek • Slagerij Ruiter • Rusting Metselwerken • Sarto • Scherpenzeel • Schuitemaker Schaats- en Wielersport • Securitas
Seed Processing • Voegbedrijf Siemen Nederland • A. Smit BV • Loodgietersbedrijf Fa Gebr. Sneeboer • Sneeuwfun • Stabo Bouw • Strength & Conditioning Westfriesland
Syngenta • Taxi324040 • Bas Tensen Installatietechniek • Time 4 You • Toys & More • Trevian • Truckland • United Soft Drinks
Univé Hollands Noorden • Tegelzetbedrijf Ursem & Koomen • Lasbedrijf Verhoef • Vijn Drukkerij • Vlam Machinefabriek
Pop Vriend Seeds • Vrumona • West Friesland Dakbedekkingen • WFO Netwerk Notarissen • ZwartGroen •
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Volop (kinder)activiteiten tijdens kerstweek
bij Stoommachinemuseum Medemblik

Samia Snijders van Sammy-Yo. Foto: KD/De Andijker
Mooi de feestdagen in
De kerstdagen nog in het nieuw? Bij Sammy-Yo vindt u de nieuwste damesmode. En hoe maken we de kerst voorpret nu nóg leuker, juist, door kerst
korting! Bij inlevering van deze advertentie krijgt u 50% korting op een
tweede artikel. U bent van harte welkom in onze winkel aan de Middenweg
61a (winkelcentrum Beldershof) in Andijk. Deze actie is geldig tot 31 december 2017.
Fijne feestdagen en een gezond 2018!

Openingstijden Kerstvakantie
Zwembad De Zeehoek

Maandag 25 december: 1e kerstdag
zwembad gesloten. Dinsdag 26 december: 2e kerstdag zwembad gesloten.
Woensdag 27 december: 08.00-09.00
vroege vogels zwemmen, 10.30-12.30
zwemfit, 13.00-16.30 familie zwemmen,
19.00-20.30 volwassenen zwemmen. Donderdag 28 december: 10.30-16.30 familie
zwemmen. Vrijdag 29 december: 13.0016.30 familie zwemmen, 19.30-21.00 disco
zwemmen. Zaterdag 30 december:
13.45-15.15 familie zwemmen. Zondag
31 december: 10.00-14.30 familie zwemmen. Maandag 1 januari: nieuwjaarsdag
zwembad gesloten. Dinsdag 2 januari:
10.30-16.30 familie zwemmen. Woensdag
3 januari: 08.00-09.00 vroege vogels
zwemmen, 10.30-12.30 zwemfit, 13.0016.30 familie zwemmen, 19.00-20.30 volwassenen zwemmen. Donderdag 4 januari: 10.30-16.30 familie zwemmen. Vrij-

Gevraagd;

bezorger voor de
Andijker voor
Dijkweg 127 t/m 265.
Interesse?
Mail naar:
p.ligthart@andijker.nl

DIJKBOX
UNITS

dag 5 januari: 13.00-16.30 familie zwemmen, 19.30-21.00 disco zwemmen. Zaterdag 6 januari: 13.45-15.15 familie zwemmen. Zondag 7 januari: 10.00-14.30 familie zwemmen.
In de kerstvakantie is er tijdens het familie
zwemmen weer een groot opblaas beest in
het diepe bad. Dit jaar is dat de “nijlpaardRun”. Durf jij het aan?

Nieuw deze kerstvakantie is de mogelijkheid om in de 2e week van de vakantie (2
januari t/m 5 januari) enkele Aquasporten
te gaan uitproberen. De activiteiten Aquafit, Trimzwemmen en Aquapower zijn
zonder vooraf aanmelden gewoon te bezoeken. Ook hebben we deze kerstvakantie de mogelijkheid om onze nieuwste activiteiten uit te proberen: Floatfit® en Zeemeermin zwemmen. Aan deze superleuke
activiteiten is alleen deelname mogelijk als
men zich vooraf aanmeld. Dit i.v.m. de beperkte groepsgrootte.
Lestijden en aanmelden:
www.zwembaddezeehoek.nl
Vanaf maandag 8 januari gelden weer de
normale openingstijden.
Het personeel van Zwembad De Zeehoek
wenst iedereen fijne kerstdagen en een
gezond en spetterend 2018.

Op 27 en 28 december worden creatieve kinderworkshops gegeven. Foto: aangeleverd
In de eerste week van de kerstvakantie
opent het Stoommachinemuseum weer
even haar deuren. Vanaf Tweede Kerstdag
tot en met zaterdag 30 december is er weer
veel te beleven aan Oosterdijk 4 in Medemblik. Niet alleen is het museum die
week onder stoom, wordt de ketel opgestookt en draaien de stoommachines, ook
oude ambachten worden ter plekke uitgeoefend. Naast de smid is er op diverse dagen een tingieter aanwezig die zijn vak demonstreert.
De smeders tonen hun ambacht op woensdag 27 en donderdag 28 december in de
smederij. Terwijl zij het smidsvuur hoog
opstoken, vertellen ze boeiende verhalen
voor jong en oud.
Tingieter Jan Veenendaal geeft op Tweede
Kerstdag, 27 en 28 december creatieve
kinderworkshops. Tin is een metaal dat
smelt en dus vloeibaar wordt wanneer het
wordt verhit. Jan Veenendaal bezit een
grote collectie mallen, waaronder kerstfiguren, waarin hij tinnen beeldjes giet. Tijdens zijn demonstraties legt de tingieter
het principe en de achtergronden van het
oude ambacht uit. Ieder kind dat het
Stoommachinemuseum op Tweede Kerstdag bezoekt, krijgt gratis een tinnen kerstfiguurtje om ter plaatse te beschilderen.
Verf en kwasten zijn aanwezig. Op de twee

daaropvolgende dagen krijgen de kinderen
een tinnen stoker of stoombootje cadeau
om te beschilderen. Wie liever met andere
fantasiefiguren aan de slag gaat, kan deze
ter plekke aanschaffen.
Er ligt een museumspeurtocht klaar bij de
kaartverkoop en wie durft mag de stoker
een handje helpen bij de grote ketel. Verder kunnen kinderen zelf stoom maken
met de miniatuur stoommachines in het
kinderlab en een kijkje nemen bij de blikjesproef, waarbij uitgelegd wordt wat vacuüm is.
Ook buiten deze kinderactiviteiten om is
er genoeg te zien in het museum. Het
Stoommachinemuseum is een aanrader
voor iedereen die meer wil weten over hoe
stoommachines werken, de geschiedenis
ervan en de Industriële Revolutie.
Openingstijden tijdens de kerstweek:
Tweede Kerstdag:
11.00 uur - 16.00 uur
Woensdag 27 december t/m zaterdag 30
december 10.00 uur – 16.00 uur
Nederlands Stoommachinemuseum
Oosterdijk 4, 1672 HJ Medemblik
Telefoonnummer: 0227-544732
www.stoommachinemuseum.nl

Andijk verlicht

Let op zzp-er loodgieter - elektriciën
Pracht ruimte 45 m2
incl. elektra en toilet.

ANDIJK 06-22 37 5318
73
Industrieweg

Tevens opslag/hobby
ruimtes v.a. 24m2

ANDIJK 06 22 375 373

ditjedo@berhoutdakbedekking.nl

Huurperiode minimaal 60 dagen

Overal in Andijk heb je wel huizen waar meerdere kerstversieringen en verlichting in
de avond volop branden. Zo ook deze tuin aan de aan de Middenweg 24. De bewoners
hebben hun tuin bijna helemaal vol gezet. Vooral ‘s avonds is het een prachtig gezicht.
Foto: PL/De Andijker
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Wenst u sfeervolle dagen!

De besturen
van van
de de
De besturen
Katholieke
BondBond
voorvoor
Ouderen,
K.B.O.
Katholieke
Ouderen,
K.B.O.
Protestants
Christelijke
Ouderen,
P.C.O.B.
Protestants
Christelijke
BondBond
voor voor
Ouderen,
P.C.O.B.
De Zonnebloem afd. Andijk.

De Zonnebloem afd. Andijk.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar .
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en gezellige
Aanvang .0 uur

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

Aanvang 15.00 uur

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

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Zondag

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
ZBUFSdag

Aanvang 20.00 uur

Van 19.00 tot 21.00 uur

Aanvang 20.00 uur

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

Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

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

DC tribute band)
Zondag (AC ()'(7!94/2/3)%

Receptie afscheid van

Van 19.00 tot 21.00 uur

BOKBIERMIDDAG

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

Bangert 4

Bangert 4

Met in het voorprogramma NBR
(AC DC
tribute
band)
ouderwetse
rock zoals
het hoort!
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Dorpshuis&&Café
Café
Dorpshuis
1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

2017 - week 51

0228 - 59 36 05

De Andijker

Wij wensen u ﬁjne feestdagen
en veel geluk
en gezondheid in 2018 toe !!

Sterappel 28, 1619 KA Andijk

M: 06 - 53 92 18 85

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar

Momenteel geven wij winterschilderkorting!
Hoekweg 13 - 1619 EA ANDIJK - 06 53 74 82 94
www.vandenbraber.nl - info@vandenbraber.nl

Al 25 jaar groots voor klein

Ook in 2018 zullen wij er met veel plezier
en aandacht voor jullie zijn!
Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

info@andijker.nl
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Catsfan en groenteman Jan Aker:
een leven lang achter de muziek aan

De Volendamse popgroep The
Cats beschikte over een trouwe
schare fans die elk optreden van
de band bezocht. Groenteman
Jan Aker (65), geboren Andijker
maar thans woonachtig in Medemblik, behoorde tot dit gezelschap. ‘Ik hoorde The Cats voor
het eerst op mijn vijftiende in
café Dekker in Wervershoof.
Vanaf dat moment was ik verkocht.’ Zijn adoratie voor Piet
Veerman en diens kornuiten gaat
zo ver dat Jan een kamer in zijn
appartement heeft ingericht als
Catsmuseum. Hier hangen foto’s,
posters en aanplakbiljetten van
optredens, bewaart hij cassettebandjes en cd’s met alle nummers
en vinden allerlei Catsprullaria
een plek. ‘The Cats zijn de rode
draad in mijn leven.’
De palingsound van The Cats
kent voor hem geen geheimen
meer. Zodra hij de eerste tonen
van een intro hoort, weet Jan om
welk nummer het gaat. ‘Scarlet
ribbons is een prachtig lied. Maar
het ging me niet alleen om de
muziek. De sfeer tijdens de optredens was geweldig. Het was
altijd genieten en geen avond was
hetzelfde.’
Telefoon roodgloeiend
Nadat ik mijn rijbewijs had gehaald, mocht ik met de auto van
mijn vader op pad. De telefoon
stond roodgloeiend. Iedereen
wilde meerijden. De eerste verre
reis ging naar Vlagtwedde. Dat
ligt diep in Groningen maar dat
vertelde ik mijn vader natuurlijk

langs de deuren met groente en
fruit. ‘Ik ben opgegroeid in Wervershoof. Daar had mijn vader
een kruidenierswinkel en een
groentezaak, zodoende ben ik in
dit vak gerold.’ Jan wilde geen
winkel. ‘Ik ben ook geen man
voor de markt. Schei uit, zeg. Dan
moet je om vijf uur op pad, sta je
tot tien uur te blauwbekken en je
moet de hele dag schreeuwen.
Laat mij maar lekker langs de
klanten rijden met de groentewagen.’ Dat doet Jan inmiddels al
ruim 47 jaar. De tijden zijn veranderd. ‘Vroeger had je die grote
gezinnen. Daar leverde ik dan
eens per week twee kisten bloemkool of een kist spinazie. Als tegenwoordig iemand tien kilo piepers bestelt dan klapperen mijn
oren al’, lacht Jan. ‘Nu stop ik alleen bij vaste klanten, anders ben
ik ’s avonds om acht uur nog niet
thuis. Het mooie van nu is dat
veel mensen hun bestelling via de
e-mail doorgeven, ik lever de
handel af en men betaalt via de
computer. Dat scheelt me een
hoopt tijd.’

Jan Aker: ' Ik heb gelukkig veel trouwe klanten en dat waardeer ik zeer'. Foto: Koos Dol/De Andijker
niet. Ik heb hele land doorkruist
om The Cats te zien spelen en ik
heb er geen moment spijt van gehad.’
Lucratief handeltje
Om de kosten van zijn hobby te
drukken, begon Jan een lucratief
handeltje. ‘Ik meldde me altijd
ruim op tijd bij de zaal. In mijn
hand hield ik een koffertje. Van-

wege mijn lange haar dachten ze
dat ik bij de band hoorde en ik
hoefde geen entree te betalen. In
dat koffertje had ik zelfgemaakte
foto’s en ook stickers van The
Cats. Die verkocht ik daar aan
bezoekers. Tijdens dat optreden
maakte ik dan weer nieuwe foto’s.
Na verloop van tijd ging ik de
optredens ook filmen. Er staan er
een heleboel op YouTube.’

Piet Veerman als favoriete Cat
Door zijn nadrukkelijke aanwezigheid leerde Jan de bandleden
ook persoonlijk kennen. ‘Ik heb
een goede band opgebouwd met
Arnold Mühren. Die is ook in
mijn Catsmuseum geweest. Piet
Veerman was mijn favoriete Cat.
Wat een stem had die man. Maar
dan wel alleen bij de Catsnummers hè. Zijn solowerk vind ik
maar niets.’
The end of te show
Jan was aanwezig bij het afscheidsconcert van de band in
1974 in Purmerend. ‘Als laatste
nummer speelden ze natuurlijk
The end of the show. Er stonden
plassen water op de vloer van de
tranen van alle fans’, herinnert hij
zich. Toch bleek dit niet het definitieve einde van The Cats. De
mannen zochten elkaar weer op
en gingen opnieuw de zalen
langs. Jan wijst op een aanplakbiljet bij hem aan de muur. Het verwijst naar een optreden op 6 september 1985 in Emmen. ‘Dat was
echt de allerlaatste keer dat ze
samen speelden.’ Sindsdien worden er zo nu en dan Catsdagen
georganiseerd. ‘Dan ben ik natuurlijk ook van de partij. Daar
worden mijn originele filmopnames afgedraaid op een groot
scherm via een beamer. Dat is
toch wel even kicken hoor. Het is
mooi om oude herinneringen op
te halen met andere fans. Soms
laat ook één van de Cats zich
zien. Dat is natuurlijk geweldig.’

Arnold Mühren en Jan Aker. Foto aangeleverd

Groentewagen
In het dagelijks leven gaat Jan

Eetgewoontes veranderen
Er veranderde meer in de loop
der tijd. Jan slijt zijn waar inmiddels in Zwaagdijk, Andijk, Wervershoof, Hoogwoud, De Weere,
Slootdorp en Kreileroord. Elke
vrijdag doet hij Sorghvliet in Andijk nog even aan. ‘Ik heb de eetgewoontes zien veranderen. Pasta’s zijn in. De mensen eten niet
meer alle dagen groente, aardappelen en fruit. Ik heb gelukkig
veel trouwe klanten en dat waardeer ik zeer.’ Andersom waarderen zij hun groenteman. ‘Als ik op
vakantie ben geweest zijn ze blij
als ik er weer ben.’
The Cats Aglow
In de loop van volgend jaar bereikt Jan Aker de pensioengerechtigde leeftijd. ‘Ik hoop dat
mijn groentewagen het tot die
tijd uithoudt’, zegt hij met een
grijns. ‘Ik heb er nog niet over
nagedacht of ik dan echt ga stoppen. Maar als ik er op een gegeven moment mee op houd dan ga
ik me niet vervelen. Ik heb veel
hobby’s, zoals biljarten en video’s
maken en monteren. Soms vragen ze me om een bruiloft te filmen.’ Ook de muziek, en dan
vooral die van The Cats, blijft
trekken. ‘Ik promoot The Cats
Aglow. Die band komt uit Medemblik en ze treden op met
Catsnummers. Ik maak zo’n
beetje deel uit van de crew. Ook
van hun optredens maak ik opnames en compilaties daarvan zet ik
op YouTube en Facebook. Als je
je ogen dicht doet en IJsbrand
van Belleghem gaat zingen, dan is
het net of je weer bij de echte
Cats bent. Geweldig, dat is voor
mij echt genieten.’

2017 - week 51

0228 - 59 36 05

De Andijker

Herinneringen aan een kerst
kort of lang geleden
geven een speciale glans
aan kerstmis in het heden.
Wij wensen iedereen warme
feestdagen toe.
Namens het team van
Zorgboerderij De Tulp.

Veiling Sarto wenst u
prettige kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2018!
Noteert u het alvast in uw agenda?
Vrijdag 9 maart 2018, de 66e veiling!!

VAN
ETTEN
VAN ETTEN

LOONAANNEMINGSBEDRIJF
LOONEN EN
AANNEMINGSBEDRIJF
WENST U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
WENST
U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN
EEN
GELUKKIG
EN EEN NIEUWJAAR

GELUKKIG NIEUWJAAR

Ged.Laanweg 51
1619 PB Andijk
MOB.: 0610898108
Ged.Laanweg
51
E-MAIL:
info@vanetten-andijk.nl

Ged.Laanweg 51, 1619 PB Andijk
1619 PB Andijk
MOB.: 06 1089 8108
MOB.: 0610898108
E-MAIL: info@vanetten-andijk.nl
E-MAIL: info@vanetten-andijk.nl

Dorcas Winkel
Andijk wenst
u gezegende
feestdagen!

www.dorcaswinkels.nl

info@andijker.nl
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Medewerkers en bestuur
wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2018!

Wij wensen iedereen een
geweldig en gezond 2018
Bewegen houdt je jong en vitaal
ook als je verminderd belastbaar bent.

www.fysio-wfo.nl en medewerkers

Garage Jong V.O.F
wenst u prettige feestdagen en veel
veilige km’s in het nieuwe jaar.
Ook in 2018 staan wij weer voor u klaar.
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk 0228 – 59 2222
info@garagejong.nl | www.garagejong.nl

Kwantes GroenVerzorging

Wenst u fijne feestdagen.
Kwantes GroenVerzorging
Meilag 44 1619 XX Andijk

Telefoon: 06.26354854
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De gegeven woorden zijn in het letterblok verborgen. Zij kunnen in alle richtingen geschreven zijn: horizontaal, verticaal en diagonaal, zowel voor- als achteruit. Een aantal letters is in meerdere woorden gebruikt. Als u alle gegeven
woorden heeft weggestreept vormt u de oplossing van deze puzzel door de resterende letters achter elkaar te schrijven.

Doe mee en maak kans op één van de drie prijzen.

1e prijs BBQ bon t.w.v. 75 euro, 2e prijs tuindoek t.w.v. 50 euro, 3e prijs 25 euro.
Winnaars worden in de Andijker van 10 januari 2018 bekend gemaakt.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Stuur of breng de oplossing met vermelding van naam + adres naar:
De Andijker, Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk. Uw oplossing dient uiterlijk 2 januari 2018 binnen te zijn!
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Happy New Year!

Excelsior staat aan de vooravond
van een bijzonder mooi jaar. In
2018 bestaat de muziekvereniging 125 jaar! Ter ere hiervan
opent Excelsior het jubileumjaar
op zaterdag 6 januari met “Happy
New Year!” Geen gewoon Nieuwjaarsconcert.
Cultura wordt omgetoverd tot
een muziekzaal in de stijl van de
jaren ’20. Muzikale grootheden
uit die tijd als Irving Berlin, Vera
Lynn en natuurlijk Glenn Miller
ontbreken niet op dit feestelijke
concert.
Aanvang is 20.15 uur.
Kaarten (à € 7,50) zijn al verkrijgbaar via de website: www.excelsior-andijk.nl en natuurlijk ook ’s
avonds aan de kassa.

Wij hopen samen met u te kunnen proosten op een mooi nieuw
jaar!

Naar muziek luisteren is mooi
Samen muziek maken is mooier

BEDRIJVENWEG
BERNHARDSTRAAT

DOKTERDARNAUDSTRAAT
GEDEPUTEERDELAANWEG

HARDEGRONDWEG
HOEKWEG

KLEINGOUW
LAREINESTRAAT
MURILLOLAAN
NIEUWEHAVEN
ORANJENASSAULAAN
PIETKISTEMAKERSTRAAT

REINDERHOEK
ROSELUISANTESTRAAT
SCARLETDUCSTRAAT
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Service en Onderhoud

wenst iedereen
een warm kerstfeest
en een geweldig 2018

Fijne
kerstdagen
en een
gelukkig 2018.

Middenweg 9 | 1619 BL Andijk | Tel. 0228 - 59 22 44 | www.kwantesmakelaardij.nl

de sleutel tot uw bezit

Wij wensen u
fijne feestdagen
en een gelukkig
2018!

Vrolijk Verzekeringen

Kleingouw 28
1619 CB ANDIJK
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkverzekeringen.nl
I www.vrolijkverzekeringen.nl

Wij zijn uw bank.

Pagina 33

2017 - week 51

0228 - 59 36 05

Kindje wiegen

Alle kinderen uit Andijk kunnen meespelen. Foto: aangeleverd.
Op eerste kerstdag, 25 december, zullen Mariëlle KuinKoomen en Debbie Roozendaal
om 13.00 uur het kindje wiegen
gaan verzorgen.

die dag zal er een kist met herders-, schaaps- en hondenkleren
zijn.

Mocht uw kind toch graag mee
willen doen en zich niet hebben
opgegeven, dan kunnen ze die
vrijdag naar de katholieke kerk
komen. Of zij kunnen op de dag
zelf gewoon aansluiten in het verhaal.

Het kindje wiegen zal om 13.00
uur starten en ongeveer een half
uur duren. Tijdens dit gezellige
samenzijn zullen wij het kerstverhaal naspelen en meerdere bekende kerstliederen zingen. We
hebben nog geen echt kindje in
de kribbe. Dus mocht u iemand
kennen, laat het ons dan weten!
Wat zal het mooi zijn om de kinderen uit Andijk in dit verhaal
mee te zien spelen. Iedereen is
welkom, dus neem je vader, moeder, broer, zus, opa, oma, tante,
oom, buurman, buurvrouw, neefjes en nichtjes mee!!

Mocht je zelf verkleedkleren hebben, trek deze dan aan. Voor wie
zelf geen verkleedkleren heeft, op

Tot 25 december,
Groetjes, Mariëlle en Debbie
(telefoonnummer 0228 755076)

Op vrijdag 22 december zullen
wij om 13.30 gaan oefenen en de
rollen verdelen. Op de Bangertschool zijn bladen uitgedeeld aan
de groepen 1 t/m 5 om de kinderen in te laten schrijven.

De leerlingen van de Bangertschool hebben er zin in.
Foto: aangeleverd.
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Schitterende
Feestdagen
en een
Vredig NieuwJaar!

Goede Kerstdagen
en een gezond en
gelukkig 2018
gewenst aan familie,
vrienden en buren.

Jakob en Anne-Marie

Ali Pasterkamp-Broer

Iedere zaterdagochtend was het
weer dringen bij de bus. Het is
altijd mooi om te zien hoe de
krabbelaars in zo’n korte tijd als
een volleert schaatser hun weg
weet te vinden. En met leuke
spelletjes en schaatsen als een
pinguïn of aap oefenen we gelijk
de techniek aan. Ook Sinterklaas
met zijn Pieten zijn nog langs geweest op het ijs.

Dit jaar hebben we mooie helmen
aangeschaft. Mede mogelijk door
alle dorpsveilingen en tanken bij
Peut.
Wist u dat u ons ook online kunt
volgen? Kijk snel op onze facebook pagina: jeugdschaatsenAOWZ voor de vele mooie foto’s
en filmpjes. Het was sowieso een
drukke dag, ‘s middags ook de
schaatsclinic voor alle kopers van
de dorpsveilingen. Een geslaagde
middag met blije kinderen en natuurlijk chocomel met slagroom
toe!

Familie, vrienden en
bekenden, allen een
Gezegend Kerstfeest en
de beste wensen voor
2018.
Van Lou en Jessie
Gorter - Kwantes

Wij wensen u gezegende kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar.
Piet en Diny Boeder

Het nieuwe jaar bij de Witte Schuur

In de tweede week van de kerstvakantie van organiseert De Witte Schuur weer een muziekochtend speciaal voor peuters en
kleuters en een spannende, creatieve, en leerzame workshop voor
kinderen van 6 tot en met 12 .

Woensdag 3 januari de Workshop - Muziek op schoot voor
peuters en kleuters
Gezellig samen zingen, dansen en
muziek maken! Ligt er buiten
sneeuw? Wie weet gaat het binnen sneeuwen ! Misschien maken
we een ritje met de arrenslee of
gaan we met z’n allen schaatsen.
Wil je ook spelenderwijs de wondere wereld van de muziek ontdekken samen met je (klein)
zoon/(klein)dochter? Kom dan
meedoen met de winterworkshop “Muziek op Schoot voor
peuters en kleuters” bij MEC de
Witte Schuur in samenwerking
met Marieke Botman, ‘Muziekpraktijk de Zevensprong’
Donderdag 4 januari Workshop - High tea voor vogels.
Het is winter en de vogels buiten

High tea voor vogels. Foto aangeleverd
kunnen wel wat extra voedsel gebruiken. We gaan vetbollen in
een kop en schotel maken om
buiten in je tuin te hangen. Maar
weet je wie de gasten zijn die op
deze lekkernij afkomen? Ook
gaan we met verrekijkers de vogels in onze tuin spotten.
Om teleurstelling te voorkomen

AOWZ jeugd klaar voor de winter!

65 kinderen uit Andijk, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk
hebben afgelopen zaterdag hun
schaatsdiploma’s weer in ontvangst mogen nemen. Dit jaar
was het niveau erg hoog er zijn
dan ook toptijden gereden, misschien het begin van toekomstig
talent! Allemaal nogmaals van
harte gefeliciteerd!
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• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening

U leest het, de kinderen zijn er
weer klaar voor. Laat de winter
nu maar komen!

• Mechanische ventilatie

Namens jeugdschaatsen AOWZ
Marco Huisman

• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

• Lood- en zinkwerk

is het gewenst om je vooraf aan te
melden want vol=vol.
Kijk op onze site voor alle informatie en geef je snel op! www.
mec-dewitteschuur.nl
Mec de Witte Schuur, Wilhelminaplantsoen 2, Enkhuizen. tel
0228 320310
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Glasbewassing
& meer

Prettige kerstdagen
en een mooi 2018!
Barry Hoogendoorn * 06 2170 8248 * KvK. nr. 69768935

schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Sorghvliet en bewoners bedanken alle
vrijwilligers voor hun liefdevolle inzet.
Wij wensen iedereen een vrolijk kerstfeest
en een warm en liefdevol nieuwjaar.

Wenst u
prettige
feestdagen!
Handelsweg 5, 1693 AZ Wervershoof. Tel. 06 40 89 36 98 info@mtcscooters.nl

Bestuur en fractie wensen een
ieder hele fijne kerstdagen
en een gezegend nieuwjaar toe.
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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

0228 - 59 36 05

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

Kerstmarkt tijdens de
Martinus Midnight Run

lokale ondernemers, muzikanten, topsporters en sportievelingen

De Andijker

Garagebox,

Meilag Andijk
Inlichtingen:
P.H. Scholtens
06-20200416

... Hans van Dijke volgende
woensdag zijn 65e verjaardag
viert?
... er op de Kleiakker nog
volkstuinen te huur zijn?
... er bij Sporting op woensdag

Donderdag 21 december 2017 is
er vanaf 20.30 uur een grote
kerstmarkt op het Martinuscollege in Grootebroek. De kerstmarkt is georganiseerd rondom
de Martinus Midnight Run
(MMR), een (sponsor)loop voor
goede doelen, en is voor iedereen
vrij toegankelijk. De opbrengst
van de kerstmarkt gaat volledig
naar Stichting Merakel, Only
Friends en KWF Kankerbestrijding.
Iedereen is welkom
Organisator Dick Schouten: “We
hebben deze avond een geweldig
aanbod van producten, prijzen en
diensten dankzij enthousiaste en
vrijgevige leerlingen, ouders, collega’s, winkeliers, muzikanten en
ondernemers. Het is een feest om
samen zo’n mooi evenement te
organiseren en we nodigen dan
ook alle belangstellenden op om
gezellig langs te komen”.
Foodtrucks, muziek en loterij
Op het Zuidplein van de school
staan foodtrucks en zorgt een DJ
voor muziek en voor de warming
up van de lopers. In de hal van de
school is een grote kerstmarkt
waar lokale ondernemers en leerlingen die (kerst)spullen en lekkernijen verkopen. “Ook kunnen
bezoekers zich hier laten fotograferen bij onze MMR-fotografen
en kunnen hier lootjes worden
gekocht voor de loterij met fantastische prijzen”, aldus Schouten.
Rodeostier
In de grote aula draait alles om
sport. Verschillende sportscholen geven clinics en/of demonstraties en met een strippenkaart
kunnen bezoekers meedoen aan
activiteiten als rodeostier rijden,
spijkerbroek hangen of ijspegels

vangen. Restaurant De Mantel is
deze avond een oase van rust.
Hier wordt een pubquiz gehouden en kunnen bezoekers zich
opwarmen en even rustig zitten
onder het genot van een hapje en
drankje.
Zwemmen met Joost Reijns en
startschot door Ernesto Hoost
en burgemeester
Ook buiten de school is wat te
beleven. Schouten vertelt: “Naast
het aanmoedigen van alle lopers,
zwemt in zwembad De Kloet
onze collega Maarten Jong deze
avond 75 banen speciaal voor
Only Friends. Dennis Gebbink,
oprichter van Only Friends is
deze avond ook aanwezig. Oudtopsporter Joost Reijns, werkzaam voor KWF Kankerbestrijding, zwemt wat banen met hem
mee.
Viervoudig wereldkampioen K-1
Ernesto Hoost geeft om 21.00 het
eerste startschot voor de eerste
groep renners. Ook de burgemeester van Stede Broec, de heer
Wortelboer, komt langs om voor
een groep renners het startschot
te geven. De laatste renners vertrekken naar verwachting om
00.00 uur. Dat is ook het einde
van de kerstmarkt.
Drie goede doelen
De opbrengst van de MMR en de
kerstmarkt wordt verdeeld over
drie goede doelen: Stichting Merakel, Only Friends en KWF Kankerbestrijding. “Deze doelen zijn
heel bewust gekozen: ze hebben
allemaal op de een of andere manier te maken met jongeren,
sportiviteit en gezondheid. Thema’s die naadloos aansluiten bij
onze school en de belevingswereld van leerlingen én de medewerkers”, aldus Schouten.
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Wist u dat...

Leerlingen zijn klaar voor de Martinus Midnight Run.
Foto aangeleverd
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door de senioren gewoon getraind word in de winterstop?
... Maarten Jong morgen in
zwembad De Kloet 75 banen
zwemt voor het goede doel?
... berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis
on- line en in deze krant worden geplaatst?
... de oplossing van de
woordzoeker uiterlijk 2 januari
binnen moet zijn?
... Jayce Hoogendoorn morgen
vijf jaar wordt?
... het vispaleis van Klein
Volendam, aanstaande vrijdag
wel maar op vrijdag
29 december niet naar het
Dorpshuisplein komt?
... er volgende week geen
Andijker verschijnt?

... ons kantoor gesloten
is van
vrijdag 22 december,
17.00 uur t/m maandag
1 januari 2018?
... we vanaf dinsdag
2 januari op werkdagen
geopend zijn van 9.00
tot 13.00 uur?

Kinderkerstfeest in De Kapel

Zondagavond 24 december vieren we met elkaar het kinderkerstfeest in De Kapel. Aanvang
19.00 uur. Het kerstverhaal wordt
voor de jongste kinderen verteld
met beelden erbij en voor de oudere kinderen wordt er een mooi,
eigentijds verhaal verteld. Natuurlijk wordt het ook een kerst-

viering waar zang en muziek een
belangrijke rol spelen. We hopen
op een mooi kerstfeest waar
warmte, liefde, hoop en verdraagzaamheid centraal staan.
Namens de Protestantse Gemeente Andijk - Wervershoof i.w.
Janneke Ginjaar en Alie Schenk

Verhalen van oud
Andijker Jan Pijpker

De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen
van oud Andijker Jan Pijker.
Een boek met Kerstmis.

Een paar dagen voor kerst komen ze de kerstboom voor de
kerk brengen en de mannen
leggen hem op het pad naast
de kerk. Wij als kinderen lopen er omheen en schatten
hoe hoog de boom zal zijn als
hij rechtop in de kerk staat.
Dit jaar lijkt hij kleiner dan
andere jaren en we zeggen tegen elkaar dat de boom lang
niet het dak van de kerk zal
raken. Mijn vader zit in de
kerkenraad en helpt met een
paar andere mannen mee om
de boom de kerk in te slepen
en rechtop te zetten. Wij staan
erbij te kijken en de boom is
veel hoger dan we gedacht
hadden. Er moet een ladder
aan te pas komen om bij de
top te komen. We mogen
meehelpen met versieren en
er komen echte kaarsen in de
boom en mijn vader klautert
de ladder op om de piek op de
boom te zetten. Na een middag werken zijn we klaar, de
boom is mooi versierd en staat
er prachtig bij.
Normaal zitten er 30 mensen
in de kerk, verspreid over het
gebouw. Maar op eerste kerstdag zitten de banken vol met
mensen van voor tot achter en
in het midden op de stoelen
zitten de kinderen van de zondagsschool. Er wordt eerst het
kerstverhaal verteld over de
geboorte, gezongen en chocolademelk geschonken. Daarna
volgt het gewone verhaal en
hoe klein we ook zijn, het gaat

altijd over iemand die verdwaalt, of iemand die iets verkeerd doet en het gaat bijna
gruwelijk mis, tot er plotseling
een oplossing komt. De wegloper komt weer thuis en de
dief heeft berouw en dan
wordt het echt kerstfeest. Aan
het eind van het feest krijgen
we altijd een boek met daarin
de naam van de zondagsschool en de namen van de
leiding. Bijna iedereen heeft in
zijn leven zo’n boek gekregen
en mee naar huis genomen.
In de tijd dat een boek nog iets
bijzonders was, is het voor een
kind een hele belevenis en je
hoopt maar dat je vriendje een
ander boek krijgt, dan kun je
nog ruilen en heb je twee keer
iets te lezen. Ondertussen
heeft mijn vader met een lange stok, of uitgebrande kaarsen aangestoken of een brandende tak geblust met een
natte spons op die lange stok.
Het kijken of er iets in brand
vliegt is bijna net zo spannend
als het verhaal.
Als we thuis komen, heeft
mijn moeder de tafel gedekt
met allemaal lekkere dingen
en branden er kaarsen op de
tafel. Het grote licht is uit en
de vlammetjes zorgen voor
spannende schaduwen op de
muur van de kamer. We eten
onze sinaasappel op die we bij
het boek hebben gekregen en
het mooiste is als we in de
schil knijpen en die voor de
kaarsvlam houden. Het spettert dan heel mooi. Tot mijn
moeder zegt: “Nu is het mooi
geweest, moet de smederij
soms in de fik?”………….
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Wij wensen iedereen een
gezond en gelukkig 2018!
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Electro Andijk

Middenweg 0228 591873 www.electro-andijk.nl

Dijkweg 167
1619 HK Andijk
Tel. 0228 597718
Fax. 0228 597719

06-51300434
specialist in massief houten vloeren

Wij wensen u een hemels 2018

DORPSHUIS
VEILING
HET BESTUUR EN DE AANGESLOTEN
VERENIGINGEN VAN
STICHTING VEILING DORPSHUIS
WENSEN IEDEREEN
FIJNE KERSTDAGEN
EN EEN IN ALLE OPZICHTEN
VOORSPOEDIG 2018 TOE.

Handelsweg 2 – 1619 BJ ANDIJK
Teelt - Export - Import in verse groente - aardappelen - uien

Aan familie, vrienden, buren en bekenden

Hele prettige Kerstdagen
en een gezond en voorspoedig 2018
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Voor iedereen een
Vrolijk, Actief, Inspirerend
en Gezond 2018

I E R S B E D R IJF

logo rechtsboven een advertentie maken

t mag erin,
obiele nummer
iets met daarin het nummer 243
en of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

nier.nl

er. nl

estylen?

ursvoordeel!

Yogaschool Andijk
Met Kerstmis vieren we de geboorte van een speciaal mensenkind.
De grondtoon van Zijn bestaan en leven was Liefde.
Gelijk de Maya’s zeiden: ‘In Lakesh’
Zie de ander als jezelf.
Dan kun je de ander geen kwaad doen
of een kwaad hart toedragen.
Als we samen hiertoe kunnen komen,
vormen we als totaal
een prachtige (kerst)boom van licht en liefde.
En dan…...is er vrede.

Mooie feestdagen in samenzijn
en een liefdevol nieuw jaar.
Yvonne Jeltes, Dijkweg 194-195, 1619 JA Andijk
www.yoga-andijk.nl info@yoga-andijk.nl

De Andijker
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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
Vrijdag 22 december 15.30 uur
in Sorghvliet: Oecumenische
Kerstviering met voorgangers:
Ds. K. Staat en pastor Nellie
Pronk.
Zondag 24 december: Kerstavond.
19.00 uur: Gezins-Kerstviering
met De Vriendenkring; pastor J.
Suidgeest.
21.30 uur: Kerstnachtviering
met Gemengd koor; pastor A.
Dekker.
* Na beide vieringen en die van
morgen: deurcollecte voor Solidaridad.
Maandag 25 december: 1e
Kerstdag.
10.00 uur: Feestelijke Kerstviering met De Vriendenkring;
groep Andijk.
13.00 uur: Kindje wiegen.
Dinsdag 26 december: 2e Kerstdag: geen viering. Wel is er om
10.30 uur een viering in Wervershoof.
Zondag 31 december: Afsluiting van het jaar.
19.00 uur: Oudejaarsviering met
Gemengd koor; kapelaan P. Piets.
Maandag 1 januari: Nieuwjaar:
geen viering. Wel is er om 10.30
uur een viering in Wervershoof.
* De collecte in deze vieringen is
voor onze kerk, als we denken
aan de extra kosten, die gemaakt
worden tijdens deze feestdagen.
Op Kerstavond en 1e Kerstdag is
er een deurcollecte als afsluiting
van de adventsactie Solidaridad.
Deze is bestemd voor verbetering van de zware leefomstandigheden van de ondervoede
bevolking in Malawi. Van harte
aanbevolen.
Welkom in de vieringen.
* Allen goede Kerstdagen toegewenst, een prettige jaarwisseling
en een voorspoedig Nieuwjaar
met warmte, vrede en gerechtigheid voor alle mensen!

Colofon
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Kerkdiensten, feestdagen
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Vrijdag 22 december
15.30 uur Oecumenische Kerstviering met ds. Staat
en pastor Nellie Pronk In Sorghvliet
Zondag 24 december, Kerstavond
10.00 uur Mevr. A.C. Winter te Amsterdam, 4e advent
22.00 uur ds. J. Staat, Kerstnachtdienst,
m.m.v. sax-kwartet Sursum Corda
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. J. Staat, m.m.v. Una in Via
Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerstdienst voor het hele gezin met Elise Mannah
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
10.00 uur ds. J. Staat
19.30 uur Vervalt eenmalig in 2017
Maandag 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Zondag 24 december
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Leesdienst
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Maandag 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
Woensdag 20 december
19.30 uur Vesper door Gertjan Kooiman
Organist: Andrew Orme
Zondag 24 december, Kerstavond
10.00 uur Geen dienst
19.00 uur Kinderkerstfeest
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Ds. Nicoline Letteboer uit Middenmeer			
Organist: Andrew Orme
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Wim Broer
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
Zondag 24 december, Kerstavond
10.00 uur Cees Hanemaayer, De komende Profeet
22.00 uur Cees Hanemaayer
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Kerstontbijt
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
10.00 uur Cees Hanemaayer, Zegen en vloek
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Vrijdag 22 december
15.30 uur Oecumenische Kerstviering met ds. Staat
en pastor Nellie Pronk In Sorghvliet
Zondag 24 december, Kerstavond
19.00 uur Gezins-Kerstviering met De Vriendenkring;
pastor J. Suidgeest.
21.30 uur Kerstnachtviering, Gemengd koor; pastor A. Dekker.
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Kerstviering met De Vriendenkring; groep Andijk.
13.00 uur Kindje wiegen voor de kleinere kinderen.
Dinsdag 26 december, Tweede Kerstdag
geen viering
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
19.00 uur Eindejaarsviering, Gemengd koor; kapelaan P. Piets.
Maandag 1 januari 2018, Nieuwjaarsdag
geen viering
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zondag 24 december, Kerstavond
Geen Bijbel onderwijs
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Zondag 24 december
10.00 uur Peter Groot
Maandag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Simon van Groningen
Zondag 31 december, Oudjaarsdag
10.00 uur Simon van Groningen, jaarafsluiting
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De hele agenda kunt u vinden op
www.andijker.nl

DECEMBER

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
Maandag 25 december
• Ruben Hoeke Band, Jazz&Pop, 21.00 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, m.m.v. FolkertJan
Dinsdag 9 januari
• VVNU Andijk Oost - Een avond over de invloed van kleur in je
omgeving. Dorpshuis, 19.45 uur
Woensdag 10 januari
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 13 januari
• PCOB, De Baltische Staten en St. Petersburg. Spreekster, Eugenie
Herlaar voormalig NOS nieuwslezeres. Dorpshuis, 14.30 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
Woensdag 24 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 26 januari
• PCOB, Bedrijfsbezoek Nanne Kooiman Handelsweg 10, 15.30
uur.
Zondag 28 januari
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 30 januari
• KVG, Kontaktdag m.m.v. Voetreﬂex therapeut en pedicure,
10.00 uur Sarto

FEBRUARI

Zat. 2 & zon. 3 februari
• Districtsﬁnale 1e klasse Libre, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 6 februari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Oud papier Zaterdag 30 december.
Woensdag
Plastic: 		7 februari
Dinsdag 09-01, 06-02, 06-03,03-04, 01-05, 29-05,
•					
KBO, Klaverjassen
Jeu de
Boules,
Sarto,
13.3013-11,
uur. 11-12
26-06,en
24-07,
21-08,
18-09,
16-10,
Vrijdag
9
februari
Restafval: 		 Vrijdag 29 december, dinsdag 23-01, 20-02, 20-03,
•					
Andijks Gemengd
7012-06,
jarig Jubileumconcert,
17-04,Koor,
15-05,
10-07, 07-08, 04-09, 02-10,
Gereformeerde
Kerk,
aanvang
20:00 uur
					
30-10,
27-1124-12
Gft: 		
overige dinsdagen
Dinsdag
13 februari
• VVNU
Andijk
- Jaarvergadering
metnog
na in
dezakken
pauze wordt
Let op: OpOost
adressen
waar het plastic
uitvaartverzorging
“Sharon”.
Dorpshuis,
uur09-02, 09-03,
opgehaald zijn de data
als volgt:
vrijdag19.45
12-01,
Zondag
februari
06-04,18
04-05,
01-06, 27-07, 24-08, 21-09, 19-10, 16-11, 14-12.
Kijk voor
informatie
op hvcgroep.nl
• Countrymiddag,
vrij meer
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
Woensdag 21 februari
•Over
KBO,deze
Bingo
en Jeu de Boules,
13.30haven
uur. te bereiken en
biljartmiddag
wil ikSarto,
veilige
Vrijdag
23
februari
kort zijn. We waren allebei niet een winstpartij te maken en
• PCOB, Jaarvergaderingen presentatie over Griekenland van
in vorm. En dan heb je meestal daar was alles mee gezegd.
vroeger, door Eugenie Herlaar. Dorpshuis Centrum, 14.00 uur.
een slecht resultaat op het Einduitslag drie voor G.P. Grent
Zondag 25 februari
groene laken. C.J. Verhoogt kon en nul voor C.J. Verhoogt.
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
totaal niet een goede partij ma- De slotzin is: “Lach wanneer je
ken, ondanks verwoede poginkunt, het is een goedkoop meMAART
Zondag
4 maart
gen, bleef
een goed resultaat dicijn.” Adios Biljartos
•uit,
Koppelbiljart,
aanvang
14.00uur, Dorpshuis Sarto
niet te lang
bij stilstaan.
Dinsdag
6
maart
Lekker eten en vergeten. Ook Sportgroeten van
•voor
Kaartavond
19.45
uur Sarto G.P. Grent
G.P. GrentKVG,
waren
de golven
Woensdag
7
maart
te hoog, wist gelukkig nog een Aflevering 1136
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Maandag 12 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek, 17.00
uur.

Biljartvereniging De Vlieringboys

2017 - week 51

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 40

Wij wensen u
sfeervolle feestdagen
en een BRILjant 2018

wenst u een goed en sportief

2018

WIJ WENSEN U
FIJNE FEESTDAGEN
EN EEN
VOORSPOEDIG
NIEUW JAAR
Mr. R.M. Mantel-Kooistra

Mr. A.W.M. Overtoom

IN 2018 STAAN
WIJ GRAAG WEER
VOOR U KLAAR.
www.mantelovertoom.nl

Out of the Box 020
wenst iedereen prettige Kerstdagen
en een vrolijk en creatief Nieuwjaar.
Tot ziens in 2018
op de Middenweg 62
in Andijk.

De Vrienden van De Weid
wensen u heerlijke feestdagen!
Bedankt voor uw bezoek en hulp in 2017!

