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Buurman Piet Mantel vertelt over het Bokkepadje

Op woensdag 27 december
kwamen we allemaal bij elkaar,
vijftien buren van het Bokkepadje. Piet Mantel woont daar
al zijn hele leven en ondergetekende pas anderhalf jaar. Piet
liep al een tijdje rond met het
idee om de nieuwe bewoners
wat over de historie te vertellen en daar hadden we wel oren
naar, dus staan we op die winderige middag met z’n allen op
de dijk bij de Bakkershoek te
luisteren naar de verhalen van
vroeger.
Piet wijst aan waar de Warnaarschool stond, de autobusgarage,
café De Nieuwe Aanleg, en de
plek waar in 1867 zaadhandel
Sluis en Groot is opgericht. Naast
De Nieuwe Aanleg stond een
houten doorrijsstal voor de cafébezoekers die te paard of met de
sjees kwamen, en precies tussen
het café en de doorrijstal bevond
zich toentertijd de ingang van het
Bokkepadje. Overigens, de naam
Bokkepadje komt bij de bok van
Leyen vandaan. De bewoners
hadden veel hokken staan voor

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

de van de Lange Deelesloot). Er
wordt weer koffie gedronken, en
wijn en bier. We bedanken Piet en
Trienke met een bon en bloemen.
Piet is ermee in zijn schik en ook
Trienke is verheugd met de bloemen. Om vijf uur gaan de eersten
naar huis. Het regent hard. Maar
dat geeft niet. We hebben de verhalen.
Monique Burger, december 2017.

Een aantal bewoners van het Bokkepadje. Foto: Koos Dol/De Andijker
hun kippen, konijnen, geiten én
bokken. De bok van Leyen ging
overal heen. (Of ze gingen naar
de bok. Dat kan ook.)

De ingang van het Bokkepadje rechts vooraan, tussen het café
De Nieuwe Aanleg en de doorrijstal. Oude foto's aangeleverd

Al pratende over het café beginnen we zin te krijgen in een kopje
koffie en we gaan de dijk weer af,
naar het huis van Piet en Trienke.
Gastvrij worden we onthaald op
allerlei lekkers. Piet haalt oude
foto’s tevoorschijn en we zien ons
buurtje van een eeuw geleden.
We kunnen het ons nauwelijks
nog voorstellen, maar aan ‘ons’
stukje van de dijk was vroeger
een prachtige winkelgalerij. Het
Bokkepadje was daardoor vanaf
de weg niet te zien. Na de storm
van 1916 veranderde er veel: de
winkels werden gesloopt of verrold met balken en zgn. mosterdpotten, zoals het pand van
Jaap Bootsman dat naar de Knokkel is gegaan. Het pand van slager Groot is zo’n vijf meter naar
achteren verplaatst. Veel van
de talloze huisjes die pal aan de

Vrij zicht op het Bokkepadje (met het witte bruggetje)
nadat de winkels gesloopt of verrold waren.
dijk lagen, werden onteigend en
gesloopt. Hierdoor ontstond er
wel ineens vrij zicht op het Bokkepadje. Wij wonen bijna allemaal nog in de huizen van toen
die het wel gered hebben of ook
naar achteren zijn verrold. De
foto’s gaan rond. Piet vertelt nog
honderduit, en geeft antwoord
op onze vragen. (Zo weten wij nu
dat de grens tussen Andijk-Oost
en Andijk-West precies over het
pad van Harry loopt, het verleng-

Nieuwe openingstijden De Andijker en Dijkprint.
We zijn op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Daarbuiten op afspraak.

Namen schoolfoto
Rij boven vlnr: Roel Burgers, Anouska Darranpal, Mariska Slagmolen, Laura Laan, Dominique Bank, Jetske Vleugel, Jorien vd
Doel, Jelte Vonk, Joppe Hilverda, Rein Edelenbosch, Juf Marja,
Samantha De Waal, Marieke den Hartog, Diane Slot, Juf Mieke,
Maarten Gorter, Andre vd Jagt, Youri Vd Bosch
Rij midden Vlnr: Barry Ligthart, Paula Rood, Mark Dijkman, Sanne Meijers, Servaas Koomen, Leonie De Jager, Josiene Hilverda,
Maarten Brandsna, Jesse Zweers, Mark Volkert, Berend Mantel,
Geert-Jan Jonkman
Rij onder Vlnr: Mariette Van Vliet, Arjen Stap, Yassine Izzil, Evert
Groot, Danne Burgers, Caroline Stavenuiter, Ruud Dekker Marleen Stavenuiter, Jasper Mantel.
Ingestuurd door: Roel Burgers

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK
Mr. A.W.M.
OvertoomDo. 04-01,
Mr. R.M. 18-01
Mantel-Kooistra
BENNINGBROEK Di. 09-01

Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
www.kwantesmakelaardij.nl
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Leven in winters Streekbos

Redactie: K. Gorter †
“Sterven doe je niet ineens,
Maar af en toe een beetje”
Toon Hermans

Niet onverwacht, maar voor ons veel te snel,
hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, onze lieve vader en opa

Pieter Dogger
Echtgenoot van Hilly Dogger - Boven
Den Burg, Texel
9 oktober 1941

Hoorn
19 december 2017
Hilly Dogger - Boven
Marjan en Maarten
Marit
Pieter
Simon en Rieja

Een speciaal woord van dank gaat uit naar
de medewerkers van Het Omring Team Andijk
en Verpleeghuis Lindendael in Hoorn
Klamptweid 1, 1619 DA Andijk
De uitvaart heeft reeds plaatsgevonden.

‘Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen’
Psalm 23:6
Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor al hetgeen
zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze liefdevolle, zorgzame moeder en oma

Gre Schuurman-Mulder
Geertje

echtgenote van Jan Schuurman, † 2009
* 7 december 1928			

† 24 december 2017

Jaap en Betty
Eelkje en Bas
Jan en Lotte
Liesbeth en Henry
Jan
Johan, in liefdevolle herinnering en Annelies
Eline
Erwin
Correspondentieadres:
A.Schuurman-van der Jagt
Gedeputeerde Laanweg 62, 1619 PB Andijk
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
op vrijdag 29 december jl. op de Oosterbegraafplaats.

Wij willen u allen hartelijk danken voor de belangstelling,
bloemen en kaarten tijdens de ziekte en na het overlijden
van mijn man, onze vader en opa

Ab van Dokkum
				Jenny van Dokkum-Leegwater
				Kinderen en kleinkinderen.
Andijk, januari 2018

Country dansmiddag in Sarto
The Dutch Country College
Dancers houden op zondagmiddag 21 januari een Country
Dansmiddag met “oude” dansjes.
Aanvang: van 13.30 tot 17.15 uur

Zaal open: 13.00 uur Entree: € 3,In Dorpshuis SARTO, Bangert 4,
1619 GJ Andijk 0228 591 613
Info: Greet 0228-514676

Scholieren gevraagd
voor het planten van tulpenbollen in de kas bij Tensen KIOR
B.V. Vanaf nu en ook voor weekeinden. T. 06 20 00 57 59

Begin en einde
Ik ben de Alfa, en de Omega,
het Begin en het Einde, de
Eerste en de Laatste. Openbaring 22:13 Het afgelopen jaar
2016 is weer voorbij. Er is van
alles gebeurd het afgelopen
jaar. Van vreugdevolle zaken
tot verdrietige, van spanning
tot rust, van ziekte en gezondheid. Iedereen heeft een ander
jaar achter de rug. Ieder jaar
heeft ook weer zijn eigen gebeur-tenissen. Misschien heb
je veel hoogtepunten bereikt
het afgelopen jaar, maar het
kan ook zijn dat je het dieptepunt in je leven hebt gehad. Er
zijn dierbaren overleden, dan
staat dit jaar voor altijd in je
geheugen gegrift. Maar je mag
weten dat God er bij was. God
was bij zowel je blijde als je
verdrietige momenten. Hij
heeft je gedragen toen het
moeilijk was en heeft je geholpen bij de hoogtepunten. God
is het hele jaar door bij je geweest! Ook is het een jaar geweest waarin we het Evangelie
weer mocht horen. God heeft
Zijn Woord beschikbaar gesteld, zodat wij Hem beter
mochten leren kennen. Zijn
liefde voor ons is zo groot dat
Hij Zijn Woord niet uit ons
midden heeft weggenomen,
terwijl er zoveel mensen zijn
die zonder Bijbel moeten leven. Maar ook naar hen heeft
God omgezien, Hij werkt
door Zijn Geest ook in die
landen waar de Bijbel verboden is. Ook dit jaar mochten
we steeds weer horen van de
liefde van Christus. Hij die elk
mens zo lief heeft dat Hij Zijn
leven voor ze heeft gegeven.
Christus liefde was dit jaar
ook weer volop aanwezig en
die heeft Hij willen uitdelen.
Heb je die liefde aanvaard?
Christus wil ons leiden in ons
leven, ook in het nieuwe jaar.
Ieder moment dat we leven is
tijd dat we Hem meer mogen
leren kennen en Zijn diepe
liefde mogen ervaren. Nu
stappen we in het nieuwe jaar,
een jaar waarvan we niet weten wat ons staat te wachten.
Maar ook in het nieuwe jaar
mag er Eén centraal staan: Jezus Christus. Als Hij in het
komende jaar bij je is, als je
Hem centraal stelt, dan is het
jaar nu al geslaagd. Wat er dan
ook gebeurd: Hij is bij je. Dat
is een goed begin, maar dan
zal het jaar ook een goed einde hebben. Laten we ook in
2017 als motto houden: Hém
zij alle dank, eer en aanbidding! Dan staat het prijzen van
God centraal en mogen Zijn
nabijheid ervaren!. We zullen
uiteindelijk overwinnen! Dan
staat ons te wachten: een wit
gewaad en voor eeuwig bij de
Allerhoogste te zijn. Halleluja!
(PieterTol)

Ecoproject. Foto: Toos Brink
Een frisse nieuwjaarwandeling
maken, kris kras door het winterse Streekbos? Ga dan op zondag 7
januari om 14.00 uur mee op pad
met twee IVN-gidsen. Verzamelplaats is het IVN in het Streekbos
Paviljoen in Bovenkarspel. De
gratis wandeling wordt aangepast
aan de weersomstandigheden en
de deelnemers, volwassenen én
grotere kinderen. Laarzen aandoen is wel zo handig.
In het Streekbos zijn allerlei
soorten overwinterende vogels
op zoek naar voedsel. Groepen
rondzwervende staartmezen,
soms alleen maar te horen en met

wat geluk ook te zien, hangend
aan de elzenproppen. Het winterkoninkje is een echte winterzanger, zijn geschetter is duidelijk
anders dan dat van het helder
klinkend roodborstje. We laten
ons onderweg verrassen. Met
vogels uit het hoge noorden of
kleurige paddenstoelen die goed
vorst kunnen verdragen. Bloeit er
al wat of is al het groen in winterrust? Een bos in de winter is niet
saai, want aan gezonde en omgewaaide bomen is veel te zien. Zijn
bomen zonder blad toch nog te
herkennen? Samen buiten is ‘anders kijken voor beginners’ en
beleef je gewoon meer.

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

Nieuwjaarsduik

De beste wensen van BAMM voor 2018! (Foto: nieuwjaarsduik
Medemblik 2018, aangeleverd)

www.andijker.nl
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Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Op dinsdag 19 december was
onze kerstavond. Bij binnenkomst in het Dorpshuis zagen we
gezellig gedekte tafels en genoten
we van een heerlijke broodmaaltijd. Na ettelijke lekkere broodjes,
kerststol, tulband en nog meer
(want je eet zo met z’n allen toch
meer dan thuis) was de microfoon voor Jaap Saarloos uit Abbekerk.
Hij bracht een programma van
liedjes, gedichtjes en verhaaltjes.
Met voor de muziek een geluidsband zong hij bekende en minder
bekende liedjes. Sommige leuk,
andere gevoelig of sfeervol, o.a.

van Claudia de Brey en het konijn
Flappie.Na de pauze met een
drankje konden we meezingen
met b.v. Het kleine cafe aan de
haven of Vrienden voor het leven.
Daarna volgden weer diverse
kerstliedjes en een “hussie” (medley). Met enkele verhaaltjes met
Amsterdams of Rotterdams accent kreeg hij de lachers op zijn
hand. Tot slot nog enkele kerstliedjes die we meezongen.
Het was een gezellige en sfeervolle avond en na een “Prettige
Feestdagen en Goede Jaarwisseling” gewenst te worden door de
“dagvoorzitter” gingen we naar
huis. GDD

VRIJSTELLINGEN ERF- EN SCHENKBELASTING - 2018
Vrijstellingen schenkbelasting
Kind
€ 5.363
Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij
€ 25.731
Verhoging kind 18-40 jaar; studie 		
€ 53.602
Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning
€ 100.800
Overige verkrijger 			
€
2.147
Overige verkrijger 18-40 jaar; eigen woning
€ 100.800
Overgangsrecht eigen woning; vóór 2010
€ 27.871
Overgangsrecht eigen woning; 2015-2016
€ 47.198
Vrijstellingen erfbelasting
Partner (let op begrip wie partner is) 		
Invalide kind 			
Kind 			
Kleinkind 			
Ouder 			
Overige verkrijger 			
(pensioenimputatie) 			
Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen
artikel 35b lid 1 SW tot 		

€ 643.194
€ 61.106
€ 20.371
€ 20.371
€ 48.242
€
2.147
€ 166.161
€ 1.071.987

Alles wat boven de vrijstelling wordt verkregen is belast voor:
		
van € 0 - € 123.248 		en hoger
Partners
10%		
20%
Kinderen
10%		
20%
Kleinkinderen
18%		
36%
Overig
30%		
40%
VERMOGEN IN BOX 3 INKOMSTEN BELASTING - 2018
Heffingsvrij vermogen is € 30.000. Daarboven:
van € 0 - € 70.800 		
Rendement:
2,02%
van € 70.800 - € 978.000
Rendement:
4,33%
van € 978.000 en hoger
Rendement
5,38%
Voor meer informatie kunt u
contact
opnemen
met
Mantel&Overtoom Notarissen
Andijk 0228-592224 en Benningbroek 0229-591264. GRATIS INLOOP 2018: 4/1 Andijk
en 9/1 Benningbroek van 9-17
en 19-21 uur.

Zondagmiddag 7 januari 2018
Nieuwjaarsreceptie Sarto Andijk

Altijd beter dan ooit
In de ruim 25 jaar van haar bruisende bestaan heeft The NOT
Band ontelbare evenementen in
heel Nederland sfeervol opgeluisterd met een ijzersterk en roestvrij
repertoire van covers uit de jaren
zestig. Deze jaren vormen nog
altijd een dankbare en onuitputtelijke inspiratiebron: van Beatles
tot Byrds, van Doors tot Domino,
van Searchers tot Shadows. The
NOT Band was jarenlang te gast
op vele zomerfestivals, stond in
het voorprogramma van Britse
groepen als The Tremeloes en
zette het fameuze Sail-evenement luister bij. De Zaanse formatie heeft vijf voortreffelijke en
ervaren muzikanten in de gelederen. Naast oprichter Hans (zang
en gitaar) zijn dat Freddy (toetsen
en zang), Jaap (gitaar en zang),
bassist Adriaan en drummer Rob.

Zij delen dezelfde liefde voor de
onverwoestbare hoogtepunten
uit de rijke historie van pop, rock
& blues. Wie luistert niet graag
ontspannen naar pop classics die
live haast net zo klinken als het
origineel? Deze groep heeft haar
sporen verdiend door te streven
naar perfectie in een uiterst gevarieerd repertoire. Sfeervolle driestemmige samenzang in ballads
wordt afgewisseld met uptempo
(dans)nummers, een enkele instrumental naast veel, heel veel
ander moois. The NOT Band uit
Zaandam, voor memorabele momenten met live muziek die je
elders niet zo snel hoort. Al met
al een fantastische combinatie die
muziek uit de Sixties voor u doet
herleven!
Een unieke muziekmiddag/avond
voor liefhebbers van muziek uit
de sixties.

info@andijker.nl
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Koppelkolven zorgt voor prachtige middag!

Zaterdagmiddag 23 december
vulde de kolfbaan in Cultura zich
met de deelnemers aan de jaarlijkse koppelkolfwedstrijd. Ook
onze collega kolvers uit Venhuizen waren uitgenodigd; zij waren
met een flinke afvaardiging van
zowel de dames als de heren aanwezig.

Andrea van Langen
Klantvriendelijk
Het nieuwe jaar is begonnen
en dat betekent goede voornemens. Mijn voornemen
is om naast alle drukte die
dit verkiezingsjaar met zich
meebrengt genoeg aandacht
te houden voor familie en
naasten. De feestdagen zijn
bij uitstek geschikt om samen
thuis te genieten en even
afstand te nemen van alle
beslommeringen.
Over goede voornemens
gesproken: Medemblik wil de
klantvriendelijkste gemeente
van Nederland worden.
Ambitieus, denkt u misschien, of: leggen ze de lat
niet te hoog? Maar dit gaat
niet alleen over de gemeente,
maar ook over u, want u bént
immers die klant waar de
gemeente zo haar best voor
wil doen! Mijn vraag aan u
is: vindt u dat de 2 miljoen
die de gemeenteraad de afgelopen periode heeft geïnvesteerd in het ambtelijk apparaat ervoor heeft gezorgd
dat u beter wordt geholpen?
Worden uw gemeentelijke
lasten goed besteed?
Kortom, hebben CDA,
Gemeentebelangen en D66,
de partijen die het de afgelopen 4 jaar in Medemblik voor
het zeggen hebben gehad,
het goed gedaan? Of vindt
u dat er meer nodig is als
Medemblik écht de klantvriendelijkste gemeente van
Nederland wil worden? In
2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, op 21
maart, tijd voor u om de
balans op te maken. Wat ging
er goed, wat kan er beter?
U staat voor de keuze, niets
veranderen óf kiezen voor
vernieuwing en verbetering.
De VVD heeft de afgelopen
periode, als grootste oppositiepartij, vanaf de zijlijn
geprobeerd het beleid de
goede kant op te sturen.
Onze kandidaten, waaronder ikzelf (op nummer 2)
en Arnold Vriend, staan te
popelen om de komende periode weer zélf aan het roer
te staan. Om Medemblik én
Andijk mooier, veiliger én
klantvriendelijker te maken.
Dat gaat gemakkelijker als
we weer de grootste partij
worden. U beslist of we die
kans krijgen, heel klantvriendelijk toch?
Andrea van Langen,
raadslid VVD

We hebben er met 22 koppels een
heel gezellige middag van gemaakt. Deze keer hadden we
weer een andere spelvorm bedacht, wat niet direct voor iedereen duidelijk was; de koppels
werden gesplitst en moesten aan
de korte kant van de baan plaatsnemen. De ene speler sloeg de
uitklap en de andere de opklap,
waarna de eerste speler de puntenslag kon slaan.
Na vijf slagen, waarbij tussendoor
was gewisseld van positie hadden
we een tussenstand met 2 koppels aan de leiding. Er werd door
de een wat fanatieker gekolfd dan
de ander, maar de intentie van
een goed resultaat was zeker aanwezig. Nu is het bij het kolven zo,
dat de meest fantastische slagen
worden afgewisseld door minstens zo prachtige poedels. Gezien het prijzenpakket van deze
middag was het zeker de moeite

waard om serieus werk te maken
van het kolven. Het fanatisme
leidde er zelfs toe, dat er een kliek
sneuvelde.
De volgende ronde speelden we
zonder de uitklap; de opklap
mocht worden genomen met een
aanbal; dat leverde niet automatisch een betere score op. Nadat
iedereen deze ronde had gespeeld, werd het eindklassement
opgemaakt. Vanwege de verschillen in kennis en kunde van de
kolfsport had het bestuur besloten om de prijsuitreiking anders
in te vullen.
Bij loting verricht door Merel
werden de mooie prijzen toegekend, zodat alle deelnemers gelijke kans hadden ongeacht hun
kolfprestaties van deze middag.
Met deze prijsuitreiking en een
dankwoord aan onze gastheer en
zijn medewerkers voor o.a. de
verstrekte hapjes gedurende de
middag besloten we deze zeer
geslaagde koppelkolf middag.
Mocht u nieuwsgierig geworden
zijn naar onze sport, meldt u dan
aan bij onze vereniging en wordt
lid van Onder Ons.
Kolven een sport van vroeger
voor mensen van nu !!!!

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Veiling Cultura, zaterdag 21 april!

In onze Kerstgroet stond zaterdag 14 april, dit moet dus 21
april zijn,

Noteert u het alvast in uw agenda. In februari hebben we weer
onze jaarvergadering, waarin ook
de aanvragen worden behandeld.

Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar wilt u het nog doen,
het formulier kan nog t/m 2 februari ingeleverd worden bij het
secretariaat. Voor eventuele vragen, secr: R.van der Thiel-Hazewindus 0228593229. Namens het
bestuur.

Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel
14 januari 2018
De Egerländer Kapel geeft weer het traditionele nieuwjaarsconcert met medewerking van accordeonist Kees Waiboer,
volksmuziek uit de Alpen.
		
		
		
		

Cultura Andijk, Kleingouw 112-113
Aanvang 13:30 uur
Entree gratis, in de pauze is er een verloting
ten bate van de verenigingskas.
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De 40MM brengt € 92.943,- op voor 142 projecten
Bij elkaar gelopen door 1193 wandelaars!

De wandelaars van de 44e 40MM
sponsorwandeltocht (2017) hebben een prachtig bedrag bij elkaar gelopen van € 92.943,-. Nu
het sponsorgeld nagenoeg allemaal binnen is en de projectaanvragen zijn geteld is het tijd voor
de jaarlijkse verdeling, dit wordt
gepresenteerd door het bestuur
van de 40MM aan alle projectgroepen in de verdeelvergadering. Het sponsorgeld wordt dit
jaar verdeeld over 142 sponsoraanvragen.

stuursleden is al druk bezig om
de 45e wandeling in 2018 weer tot
een groots succes te maken. Met
een korte of lange route voor iedereen willen we iedereen de
mogelijkheid geven om te genieten van het wandelen in het
prachtige West-Friese landschap.

Gemiddeld hebben de wandelaars dit jaar per persoon iets
meer geld bij elkaar kunnen brengen, na de verrekening van de
kosten voor de wandeling leidt
dit tot een mooie uitkering van
€600 per project. Het bedrag is in
December 2017 reeds overgemaakt aan de diverse projecten.
Hiermee kunnen de doelstellingen van de in totaal 142 kleinschalige projecten in ontwikkeling landen worden behaald!

een watertank te plaatsen bij een
school. Veel bijdragen zijn daarnaast voor weeskinderen, gebouwen en rehabilitatiecentra, allemaal structureel georiënteerde
projecten die de toekomst verbeteren voor de minder bedeelden
in onze wereld.

Besteding sponsorgelden
De 142 projecten besteden het
sponsorgeld aan kleinschalige
projecten. Als voorbeeld, in
Congo waar het sponsorgeld
word ingezet om mensen te onderwijzen in geneeskunde. In
Kenia wordt het geld ingezet om

Website
Voor een overzicht van alle pro- website www.40mm.nl
jecten en werkgroepen W
uit !heel
U
E
I u tevens ki- 40MM –
West-FrieslandN
kunt
jken op onze website www.40mm. natuurlijk ook weer in 2018 !
nl. U ziet tevens het nieuws en zo Een groep vrijwilligers, die bemogelijk foto’s welke
wij vanwebshop
de staatmet
uit alles
enthousiastelingen
Nieuwe
op het gebiedvan
verschillende projectenvan
ontvandiverse
werkgroepen
en befietsen. Aantrekkelijke prijzen,

!
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U
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Bij het meewandelen geld ook
‘meedoen is belangrijker dan uitlopen’, dus een klein stukje wandelen is al prima! De 40MM is er
om de saamhorigheid te bevorderen met alle mensen in de minder
bedeelde landen. Alle betrokkenen (wandelaars, sponsors, vrij-

willigers) doen hier graag een
stapje meer voor. Ook goed om te
weten is dat alle activiteiten die
ontplooid worden gedaan worden door vrijwilligers, ook zij
zorgen voor direct contact met
alle projecten zodat er niets aan
de strijkstok blijft hangen. Heb jij
of jouw bedrijf interesse om iets
voor de 40MM te betekenen,
neem dan even contact op via
onze website!

Om alvast in de agenda te zetten:
de 45e 40MM: zaterdag 12 mei
2018. We hopen u weer in grote
getallen te mogen begroeten!

Een eerdere editie van de 40 MM. Foto aangeleverd
gen. Ook kunt u op onze site begin volgend jaar wederom digitaal inschrijven voor de wandeling
en de routes bekijken waaronder
een aantal zeer mooie korte
routes!

Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Aantrekkelijke
Volg
ons ook op Facebook enprijzen,
kijk
voor alle foto’s, informatie over
snel en gemakkelijk!
projecten etc. ook even naar de

FIETSWERELD
CADEAUBON
Een eerdere editie van de 40 MM. Foto aangeleverd

snel en gemakkelijk!

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

€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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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Garage
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Trekkers en werktuigen

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

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

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

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

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

Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

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

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

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

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

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

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

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

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

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

Accu’s

Hovenier

Administratie

Juwelier / Optiek

Autoschade

Kindercoaching

Bloemen

Oefentherapie

Brood en Banket

Podologie

CV Monteur

Schilder- Glas- en behangwerk

Dorpshuis

Schoonheidssalon

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

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
H O V E N ITel.
E R06-373
S B E D1414
R I J8F• www.salonlnc.nl

Fietsenwinkel

Schoonmaakservice

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

Fysiotherapie

Voetreflexologie
Witgoed
Yoga

Zonnepanelen

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informeer naar de mogelijkheden:
p.ligthart@andijker of 59 36 05

Therapie op maat

Volgende
tekst mag
erin, Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Marijke
Jaspers
-website enTel.
mobiele
0228 nummer
- 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
Zondag
-Tuin aanleggen of restylen?
Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

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

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

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

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

•

•

Vishandel

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Verhuizen

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Maarten,

Fysiotherapie

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

Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248
Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Speelgoed

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

20 aug

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Kantoormeubelen

Autoschade

Maandag

Tuinproducten

(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

p
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f
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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

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

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

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

Totaal onderhoud
Tuin aanleggen of restylen?
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

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

Service &
Onderhoud

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

maandag t/m vrijdag
geopend van 08.00 tot 17.30 uur
Zaterdag geopend
van 09.00 tot 13.00 uur

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

Voor meer info gaat u naar:

www.garagejong.nl

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

solarfabriek.nl

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra
Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl
www.valkservice.nl
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Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel

info@andijker.nl

Wist u dat...
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Vrouwen van Nu Andijk West

... Klaas Reus vandaag 65 is
geworden en hij er nog steeds
goed uit ziet?

Koor St. Cecilia. Foto aangeleverd

De Egerländer Kapel komt naar Cultura. Foto aangeleverd
Zondag 14 januari 2018 houden
wij weer ons traditionele Nieuwjaarsconcert en wel in Cultura
aan de Kleingouw 113 in Andijk.
In dit nieuwe jaar zijn wij verzekerd van een mooie en zeer muzikale middag met medewerking
van accordeonist Kees Waiboer,
hij brengt originele volksmuziek
uit de Alpen ten gehore.
De Egerländers zullen zich ook
niet onbetuigd laten en hebben

weer diverse nieuwe nummers
ingestudeerd onder de bekwame
leiding van kapelmeester Jaap
Beets.
In de pauze is er ten bate van de
verenigingskas een loterij met
vele prijzen en prijsjes. De entree
is gratis en het concert begint
om: 13:30 uur
Wij willen u van harte uitnodigen
om dit concert bij te wonen.
Graag tot zondag 14 januari aanstaande. De Egerländer Kapel

Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje, en
wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Dijkprint
Voor al uw kopieer- en drukwerk,
zakelijk en particulier!
Industrieweg 1 Andijk. 59 35 06

met ieder een Smartwatch,

Kerstavond beginnen we al om
zes uur. Mooi gekleed schuiven
we aan tafel. Ter ere van ons 80
jarig jubileum hebben we een diner. Peter en Mirjam van Cultura
schotelen ons smaakvolle gerechten voor. Twee soorten soep, de
keuze uit vis, vlees of kip met
garnituur en ijs toe. Uiteraard
met een glaasje wijn of iets anders. Het is dan ook al ruim acht
uur als het koor St. Cecilia o.l.v.
van de heren Laan en dirigent
Schuitemaker binnen lopen. Ze
hebben een gevarieerd programma samengesteld voor ons. De

gesponsord door Computer

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

... Cees Sijm en Piet Schuitemaker het koppelbiljarten hebben gewonnen in 't Ankertje

... ze er van door zijn gegaan

Bijeenkomst Alzheimer Café

Onder het motto “Alzheimer
Café komt naar je toe” organiseert het Alzheimer Café op
maandag 8 januari 2018 haar
eerste Caféavond in Wervershoof.

Op maandag 8 januari 2018 bent
u welkom in: Wooncomplex De
Wilgenhof, restaurant “De Oude
Dame”, De Wilskracht 26, Wervershoof.
Info: Marion van Oostenrijk; telefoon: 06 – 22 47 23 68
Vanaf 19.00 uur is de ontvangst
met een kopje koffie. Het programma duurt van 19.30 – 21.30
uur. De toegang is gratis.
Het onderwerp voor deze avond
luidt: “Bewegen en voeding bij
dementie” Welke rol spelen bewegen en voeding bij dementie?”
Angelique Vlaar, werkzaam bij

JonkersZorg in Hoogwoud, gaat
in gesprek met diëtiste Ronnie
Roskam en fysiotherapeut Frans
van Veghel.

Service Andijk?

... ome Piet, wie kent hem niet,

Waarom zou u komen?
Het Alzheimer Café is een tref30 december 89 jaar
punt voor mensen met dementie,
hun partners, mantelzorgers, familieleden en vrienden, hulpveris geworden?
leners en andere belangstellenden. De volgende bijeenkomst
zal zijn 12 februari 2018 in Op“Nieuwjaarsconcert”
door Muziekvereniging Excelsior
meer.

Iedereen die anders meestal alleen eet, is weer van harte welkom op donderdag 25 januari
2018. De maaltijd vindt plaats in
“de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van een
lekker drie gangen menu. U bent
vanaf 17.30 uur welkom en rond
18 uur gaan we aan tafel. De kosten zijn € 5. Let op, opgave kan
vanaf 8 januari via breekdeweekandijk@gmail.com of bij Gerda
Gorter (tel. 592594) of Sjanni de

dames en heren wisselen bekende
en soms onbekende liedjes af met
de aanwezige solisten in het koor.
We kunnen meezingen en vanuit
het koor worden er ook enkele
hedendaagse verhaaltjes voorgelezen, afgewisseld met onze bijdrage aan korte gedichten die op
de Kerst en samen zijn betrekking hebben. Kortom een mooie
sfeervolle avond. Met een cadeautje als weckpot gevuld met
chocoladekerstkransjes gaan we
na tienen weer op huis aan en
wensen we iedereen fijne dagen
en een goede jaarwisseling.

Vries (tel. 720179). We hanteren
geen “vaste gastenlijst” meer, dus
opgave is echt noodzakelijk. Bel
op tijd, want vol is vol.
Als vervoer een probleem is, lossen we dat op. Samen eten is gezellig!
Volgende Breek de Week maaltijden: 8 maart en 26 april 2018.
Gerda Gorter, Sjanni de Vries,
Clementine Bultsma, Jacquelien
Vriend en Petra Keesman

Zaterdag 6 januari.

Wij rekenen op
U. Samen voor
een toekomst
zonder Alzheimer.
Er is nog zoveel
te winnen.

Zaal Cultura, Kleingouw 112, Andijk
Aanvang: 20.15 uur
Toegang: € 7,50
www. excelsior-andijk.nl

Al 25 jaar groots voor klein
Als gediplomeerd schadehersteller
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :
•
•
•
•
•

Wenst iedereen
een Gelukkig 2018

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

Handelsweg 29 b
1619 BJ Andijk

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

Kerkdiensten, zondag 7 januari

Zondag 7 januari 10.00 uur:
viering Driekoningen.
Woord-Communieviering met
De Vriendenkring; voorgangers
van groep Andijk.
Thema: “In navolging van het
Licht”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het
koffiedrinken!
*Met Driekoningen wordt de
Kersttijd afgesloten. We kunnen
daar met voldoening op terugzien.
Het waren mooie vieringen en
de kerk was prachtig versierd. Dit
alles was mede mogelijk
dank zij de inzet van veel vrijwilligers. Heel hartelijk dank daarvoor!

Gereformeerde Gemeente

AANLEVEREN
KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Maarten Jong
Jolien Harders
Olga de Boer
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Karin Venekamp
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Dol, DVD Temme,
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag op afspraak

Gereformeerde Kerk
10.00 uur

ds. R.A. Houtman te Epe

19.00 uur

ds. J. de Kok te Wilsum, thema: “Wordt voortdurend
vernieuwd in uw geest en denken”

Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Ds. G. Heijkamp

16.00 uur

Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur

Dhr. Gertjan Kooiman, Organist: Henk Vogelsang

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur

Simon van Groningen

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur

Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur

Jan Groot

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

Cees Hanemaayer

Kennismaken met Jezus.

14 januari start de Gereformeerde Kerk Andijk met een
cursus Christianity Explored.
Vrij vertaald: een cursus kennismaken met Jezus. Ook wat
voor u, voor jou? Een gesprek
met cursusleidster Rimi de
Vries over deze cursus.

Kan dat, kennismaken met Jezus?
Ja, dat kan. In deze korte cursus –
7 bijeenkomsten op zondagavond
-- gaan we in op drie vragen: Wie
was Jezus? Waarom kwam Hij?
Wat houdt het in om Hem te volgen? Vragen die bij het hart van
het christendom komen.
Hoe kom je aan de antwoorden op
deze vragen?
Daarvoor hebben we de Bijbel!
Jezus zorgde er zelf voor dat er
oog- en oorgetuigen waren van
alles waardoor Hij voor de wereld, voor ons mensen, van beslissende betekenis werd. In deze
cursus maken we kennis met Jezus via de ogen en oren van Simon Petrus, één van Zijn meest
intieme leerlingen. Deze getuigenis is vastgelegd door de evangelist Marcus.
Cursisten moeten dus een Bijbel
meenemen?
Nee hoor, daar is in voorzien. En
het is een eigentijdse cursus met
mooi materiaal van Christianity
Explored.

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

JANUARI 2018

Middenweg 4, Andijk

09.30 uur

info@andijker.nl

Worden het moeilijke avonden
met luidop bidden, zingen, hardop voorlezen?
Nee, dat wordt zeker niet van de
cursusdeelnemers verwacht. Zij
kunnen wel al hun vragen kwijt.
En alleen maar luisteren in de
cursusgroep is ook prima. Kortom: het is een heel laagdrempelige cursus in gastvrije en kleine
kring.
Maar wel in die grote kerk aan de
Middenweg zeker?
Nee, we komen bijeen in gebouw
De Lichtboei, Hoekweg 12.
Gastvrij. Dus er is wel koffie?
Oók. We beginnen iedere avond
om 18.30uur met een gezamenlijke maaltijd om daarna met de
cursus te starten.
Klinkt goed. Voor wie is deze cursus bestemd?
Voor iedereen, van elke leeftijd,
die meer wil weten van het christelijke geloof.
Nog een slotwoord voor de lezers?
Kom ook kennismaken! Ontdek
de persoon die het hart is van het
christelijk geloof: Jezus Christus!
Vind je het spannend om alleen te
komen, neem gerust een vriend,
vriendin, zus of broer mee. Praktische informatie over de cursus
in de advertentie elders in deze de
Andijker. Tot ziens!

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
Zaterdag 14 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel. 13.30 uur, Cultura
Dinsdag 16 januari
• KVG, Jaarvergadering m.m.v. Stichting Hartekind 19.30 uur,
Sarto
Woensdag 17 januari
• Vrouwen van Nu West, Marco van der Lee neemt ons mee de
natuur in.
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.
Donderdag 25 januari
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur.
De Lichtboei, Hoekweg 12
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
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Happy New Year!
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De Andijker

Heb je vragen over de zin van het leven, over de dood, over God, over Jezus?
Kom dan naar de cursus Christianity Explored in Andijk!
Dit is een korte cursus die ingaat op drie vragen:
Wie was Jezus? Waarom kwam Hij? Wat houdt het in om Hem te volgen?
Vragen die bij het hart van het christendom komen.
Het is een laagdrempelige cursus in gastvrije en kleine kring. Er is veel ruimte
voor vragen, maar je bent ook welkom om alleen maar te luisteren. Van de
cursusdeelnemers wordt niet verwacht dat zij bidden, zingen of iets voorlezen.
Op zeven achtereenvolgende zondagavonden, te beginnen op 14 januari,
wordt de cursus gegeven in gebouw De Lichtboei, Hoekweg 12, Andijk.
We beginnen om 18.30u met een gezamenlijke maaltijd, daarna de cursus tot
21.00u. De hele cursus, inclusief de maaltijden, is gratis en wordt aangeboden
door de Gereformeerde Kerk te Andijk.
Iedereen, ongeacht leeftijd, is van harte welkom.
Contact: mw. R. de Vries tel. 0228-593531.

Muzikale Wandeling Wervershoof weer
op zoek naar muzikale deelnemers

Een eerdere editie van de Muzikale Wandeling. Foto aangeleverd

Graag nodigen wij daarom iedereen van
binnen en buiten ons dorp uit om hieraan
mee te doen met de bedoeling om, op zoveel mogelijk akoestische wijze, zijn of
haar muzikale talent te tonen.
Daarbij proberen wij een zo gevarieerd
mogelijk aanbod van muziekstijlen te presenteren; van volksmuziek tot jazz, van
rock tot rap en van pop tot klassiek. Juist
muzikanten van deze laatste muziekstijl
nodigen wij hiervoor nadrukkelijk uit.
Vijf edities van dit evenement gingen
vooraf aan de komende muzikale wandeldag. Vele locaties aan de Dorpsstraat,
Bonstraat-Neuvel, Nieuwstraat, Simon
Koopmanstraat en het afgelopen jaar rond
de nieuwbouw van De Gouw hebben al als
podia gefungeerd. Komend jaar gaan we
‘muzikaal wandelen’ vanaf De Zeeweg
richting de bocht in de Dorpsstraat. Ook
daar zijn vast en zeker weer verrassende

DIJKBOX
UNITS

tuinen te ontdekken met gastvrije mensen
om de muzikanten en bezoekers welkom
te heten. Een klein deel van de wandelroute zullen we daarbij dus voor het tweede keer aandoen.
Bespeel je dus een instrument, alleen of in
een groep, dan is dat een prachtige mogelijkheid om dat op die dag te demonstreren. Daarmee hopen we weer de vele toeschouwers te laten genieten van alle muzikale talenten die er plezier in hebben om
de inwoners van Wervershoof en wijde
omgeving een gezellige muzikale dag aan
te bieden.
Wil je je hiervoor aanmelden of heb je nog
vragen, neem dan gerust even contact op
met Loek Boon op telnr. 06 53278856 of
mail even naar loe.boon@ziggo.nl
Mocht je de vorige editie van de “Muzikale
Wandeling Wervershoof ” gemist hebben
dan staan op You Tube filmpjes onder die
naam die een indruk van het evenement
geven.
Leuk als je meedoet!
Werkgroep
Wervershoof

“Muzikale
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Nieuws van de Kuyperschool

Eén leven. Waar draait het om?

Na het enthousiasme van de deelnemers
en de vele bezoekers aan de “Muzikale
Wandeling” van de afgelopen vijf succesvolle edities, gaat de werkgroep op Pinksteren - 20 mei 2018- dit evenement weer
met veel genoegen organiseren.

info@andijker.nl

Wandeling”

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

Op maandag 11 december zijn er
2 lege wensbomen in de bovenbouwhal en onderbouwhal van
de Kuyperschool geplaatst. Alle
kinderen kregen een lege kerstbal
van karton waarop ze een wens
voor iemand anders op mochten
zetten en deze kerstbal werd in de
wensboom gehangen.
Uit iedere groep is een wens uitgezocht en die is op woensdag 20
december in vervulling gegaan.
Enkele voorbeelden van de wensen waren: een feestje in de klas;
bloemen voor omi in Sorghvliet,
een bloemstuk, een kerstengel,
een knuffel en als klapper op de

vuurpijl een grote slagroomtaart
voor de meesters en juffen voor
hun grote inzet.
We kijken terug op een zeer geslaagde ochtend met bijzonder
mooie wensen!
Donderdagavond 21 december
vierde de Kuyperschool het
kerstfeest.
De kinderen en leerkrachten
kwamen om 17.00 uur in prachtige kleding met veel glitters (en
zelfs lampjes) naar school.
De kleutergroepen 1 en 2 hadden
eerst een toneelstuk door leerkrachten uitgevoerd en een aantal kinderen speelden herdertje
en zongen een liedje erbij.
De groepen 3 t/m 8 hadden eerst
een korte circuit van 3 x 10 minuten met kerstliederen en het
kerstverhaal.
Daarna was er voor alle groepen
in hun eigen lokaal een kerstmaaltijd wat fantastisch was geregeld door de ouder commissie.
Om 18.30 uur was de viering afgelopen en kregen alle kinderen
nog een kerstbeker mee naar huis
met wat lekkers erin en een kerstwens.

