
Als medewerkster van de Deka
markt is de uit Bovenkarspel af
komstige Caroline Holshuijsen 
Kok (59) een bekend gezicht in 
Andijk. Toch zal niet iedereen 
zijn hand opsteken als zij ze op de 
weg passeert. In motorpak, met 
een helm op en rustig cruisend 
over de Dijkgraaf Grootweg rich
ting haar werk of weer naar huis 
herkent bijna niemand haar.

“Inmiddels werk ik al achttien 
jaar bij de Dekamarkt, waarvan 
de afgelopen drie jaar in het filiaal 
in Andijk. Het zijn geen vaste 
dagen waarop ik werk, elke week 
kan mijn rooster anders zijn. De 
rit van huis naar mijn werk doe ik 
altijd op mijn motor. Ook buiten 
de werkritten zit ik graag en vaak 
op de motor. Alleen of samen met 
mijn man, beiden op de eigen 
motor. Ik geniet er van!”

Besmettelijk 
“Mijn man is een echte motor
freak. Zijn motor was echter in 
onbruik geraakt. Dat ik hem leer
de kennen heeft hij die oude mo
tor weggedaan en een andere ge
kocht. Ik mocht bij hem achterop 
voor een rit en het gevoel van 
vrijheid greep me meteen. Ik ge
noot van die ritten achterop. Het 
begon echter te kriebelen. Ik wil
de graag zelf rijden! Daarop heb ik 
mijn motorrijbewijs gehaald en 
dat is nu alweer 25 jaar geleden!”

Eerste eigen motor
Caroline vertelt dat zij en haar 
man de motor eerst deelden. “Hij 

reed ergens heen en ik stapte ach
terop. Op de terugweg reed ik 
dan. Dat vertrouwen hebben we 
in elkaar. Over vertrouwen ge
sproken: hij is zelfs wel eens in 
slaap gevallen achterop!” lacht 
Caroline als ze daaraan terug 
denkt. Regelmatig maakte zij ook 
zelf ritjes, naar het strand bij 
Schoorl of lekker naar de Veluwe. 
Het werd tijd dat er een tweede 
motor kwam. Ze vonden een slo
per bij Ditmar Motors en die 
mochten ze hebben. “Heel veel 
werk is er in gaan zitten, hij is 
helemaal uit elkaar geweest en 
opnieuw gespoten. Wat was ik 
blij met mijn eerste motor!”

Defensief rijden
Als motorrijder ben je kwetsbaar 
op de weg. “Daarom ben ik een 
hele defensieve rijder,” legt Caro
line uit. “Ver vooruit kijken, alert 
en oplettend zijn. Letten op het 
gedrag van andere verkeersdeel
nemers, maar ook uitkijken voor 
ladders en stoelkussens op de 
weg. Je komt de gekste dingen 
tegen en moet daarop rustig en 
op tijd anticiperen.” In de afgelo
pen vijfentwintig jaar dat Caroli
ne op de motor rondtoert heeft 
ze veel zien veranderen. “Het is 
vooral veel drukker en gehaast 
geworden, dat is gewoon iets om 
rekening mee te houden. Maar ik 

ben geen hardrijder, laat mij maar 
lekker cruisen.”

DragStar 650 cc
Na de gedeelde motor en het 
oude opgeknapte exemplaar 
rijdt Caroline inmiddels op een 
prachtige DragStar 650 cc. “Het 
is de juiste motor voor mij. 
Groot, lomp en zwaar en hij 
ploft zo heerlijk,” omschrijft Ca
roline haar liefde. “Naar mijn 
werk, toertochten, op vakantie, 
mij zal je niet snel zonder mijn 
motor treffen. Samen met mijn 
man hoop ik nog veel ritten te 
mogen genieten van de vrijheid 
om lekker te gaan.”

Motormuis Caroline cruiset richting Andijk

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

www.andijker.nl

Op zaterdag 15 december 2018 is er vanaf 19.30 
uur ‘Andijk zingt naar de Kerst’. Een groot advents/
kerstconcert met medewerking van het befaam-
de Interkerkelijk Mannenkoor Edoza uit Sneek 
o.l.v. Jan Hibma. Daarnaast is er samenzang van 
bekende traditionele kerstliederen en vormt het 
zo een mooi geheel. Niemand minder dan Dirk 
Out (orgel), Hugo van der Meij (vleugel) en Erica 
Vogel (fluit) komen de begeleiding van de koor- en 
samenzang verzorgen en verzorgen ook instrumen-
tale solo’s. Het wordt een fantastisch kerstconcert!  

Het concert in de Gereformeerde kerk aan de Mid
denweg 4 te Andijk begint om 19.30 uur, de toegang 
online is € 13,00 via www.zingenenzo.com – kin
deren t/m 15 jr. € 5,00 Kaarten zijn voorafgaande 
aan het concert in de kerk verkrijgbaar à € 15,00. 
De kerk is open vanaf 19.00 uur. Verdere info: www.
zingenenzo.com

Andijk zingt naar de Kerst met EDOZA op 15 december

Foto aangeleverd.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 13-12.

BENNINGBROEK 04-12

Caroline heeft een heuse passie voor motorrijden. Foto: OdB/De Andijker
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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

FAMILIEBERICHTEN

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 2 december 10.00 uur: 
1e zondag van de Advent.
Eucharistieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor P. Piets.
Thema: “Gerechtigheid”.
Vanwege het 
Sinterklaasweekend is er 1 col-
lecte n.l. de klompencollecte.
Deze is bestemd voor bestrijding 
van alle onkosten. Dank daar-
voor. 
*Overleden: Pé van der Gulik. Bij 
de voorbeden bidden wij voor 
hem.
 *Na de viering bent u welkom 
bij het koffiedrinken en kunt u 
weer iets kopen bij de tafel
met eerlijke producten van de 
Wereldwinkel.
Zeker met de feestdagen in het 
vooruitzicht wordt dit van harte 
aanbevolen!
*Verwacht u in een van de 
komende dagen de Sint of een 
van zijn pieten dan veel plezier 
en gezelligheid toegewenst!
* Herinnering: dinsdag 4 decem-
ber inleveren copy Kontakt.

Deze biljartmiddag liep niet 
naar wens voor ons beide 
maar dat zijn wij in de loop 
dat ik met C.J. Verhoogt al 
liefst 43 jaar heb mogen bil-
jarten een buitengewone 
eenvoudige biljartvriend, die 
ik blijf waarderen. De eind-
uitslag was drie punten voor 
C.J. Verhoogt en drie punten 
voor G.P. Grent mooi gedaan 
dacht ik zo.
De slotzin is: “Het beste 
geschenk dat we ooit zullen 
ontvangen in dit leven zijn 
wij zelf.”

Adios biljartos
Aflevering 1181

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

Kerkdiensten, zondag 2 december

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Eerste Advent. ds. A. Mulder te Alkmaar
19.00 uur ds. J. Staat, Roept u maar zangdienstt

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

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

10.00 uur Ds. Henry Frölich uit Purmerend

 Organist: Wim Broer
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Arie Verduin

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk

10.00 uur pastor P. Piets

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

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

10.00 uur Jaap Bönker

Mandy Blasweiler-Zwaan
Raadhuisplein 1a

1693 EA Wervershoof
telefoon 0228-581243

Openingstijden:
Di/Do/Vr  9.00 - 17.30 uur
Zat. 8.30 - 13.00 uur 
Ma en Wo gesloten

De Sint pakt uit: 
van dinsdag 4 t/m zaterdag 8 december 
knippen wij voor €15,-            VOL=VOL

Mandy Blasweiler-Zwaan
Raadhuisplein 1a

1693 EA Wervershoof
telefoon 0228-581243

Openingstijden:
Di/Do/Vr  9.00 - 17.30 uur
Zat. 8.30 - 13.00 uur 
Ma en Wo gesloten

Voor altijd in ons hart.
 

Wij zijn diep getroffen door het overlijden van onze broer
 

Peter van der Gulik
18-11-2018 †

Broers en zussen

Correspondentieadres:
Borstelweg 22, 7545 MR Enschede

Peter heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld aan de 
medische wetenschap.

Verdrietig om het verlies maar ook dankbaar dat verder lijden  
haar bespaard is gebleven, is rustig van ons heengegaan mijn  

lieve vrouw, onze schoondochter, schoonzus en tante

Tilly de Blank-Benjamens
Purmerend

25 juli 1962
Andijk

21 november 2018

Marco
Adri en Corrrie
Marcel en Astrid 
    Wesley, Sheila

Hoekweg 49, 1619 EC Andijk

De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 26 november jl.

Met verdriet hebben wij  
afscheid genomen van ons koorlid

Tilly de Blank-Benjamens
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

 
Andijkertjes

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

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 0613 41 62 40

** VERS VAN HET LAND **
Beste Aardappelen  

diverse soorten
Jan & Tineke van der Jagt

Middenweg 39 tel. 59 32 45

Zwarte Pietenpak (€ 17,50) of 
Sinterklaaspak (€ 37,50) nodig?

Huur op tijd uw pak  
bij Stichting St.Nicolaascomite 

Andijk, want op is op!!!
U kunt bellen naar: 0650 85 29 73

Voor uw fotokopieën, printwerk  
en drukwerk kunt u terecht  

bij Dijkprint, Industrieweg 1.

Uitloting obligatielening A.V.V. 2018
Op 14 juni 2018 heeft Notaris Mantel & Overtoom

de volgende obligaties uitgeloot:

 A029 A161 V062
 A042 A188 G019
 A072 A232 G051
 A093 V054 
 A149 V056 

Uitbetaling van de obligaties en rente zal plaatsvinden  
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering  

op vrijdag 30 november a.s. van 19.00 tot 20.00 uur  
in de kantine van Sporting Andijk.
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Nieuwe reizen 2019
8 daagse Zuid-west Engeland  
15 t/m 22 juni 
Fantastische reis compleet verzorgd 
met diverse prachtige excursies. 
Torquay, Exeter, Plymouth, Dartmoor, Dartmouth, boot, 
trein, kasteel.

9 daagse Zuid Polen 6 t/m 14 juli 
Vol geboekt.

7 daagse Normandië 8 t/m 14 september 
Indrukwekkende reis  met  NL gids , uitgebreide tour met 
heel veel extra’s. Pegasus brug, Batterie Merville, Utah, 
Omaha beach, Bayeux, Britse, Duitse en Amerikaanse 
begraafplaats, Ste-Mére-Eglise,Batterie de Longues  enz.

5 daagse Duitsland Westerwald 29 okt t/m 2 nov 
All-inclusive !!! met gezellige uitstapjes, vakwerkhuizen, 
Koblenz, Deutsche Eck, Gondel, Keulen, Limburg a/d Lahn

Opstappen in Andijk en Wervershoof! Geen lange ophaal-
lijnen en veel gezelligheid, hostess in de bus. 
Meer info over deze mooie reizen, mail of bel 
ideetours@quicknet.nl / (0228)59 28 48 / 06-29 25 41 47 
Ingrid & Dirk Gorter



Judith Berkhout

In de ‘picture’
Naar aanleiding van de vorige 
raadsvergadering zijn er nogal 
wat krantenartikelen gepas-
seerd. Deze waren niet altijd 
positief over de BAMM. He-

laas is het zo dat de media soms 
onderwerpen plaatst die wat uit 

hun verband worden getrok-
ken. Ook werd ons raadslid 
meerdere keren bij naam ge-

noemd. Het is jammer dat er in 
dit geval bij de beslissing vooral 
gekeken werd naar onze partij. 
Dit geeft naar onze mening een 

vertekend beeld. Er zijn 27 
raadsleden en dan ligt het niet 
alleen aan de BAMM of iets 

wel of niet doorgaat. Ook heb-
ben mensen natuurlijk een me-
ning ten gevolge van deze de 
krantenartikelen. Maar als u 
echt wilt weten hoe het zit? 

Schroom niet en benader ons 
dan gewoon persoonlijk. We 
staan voor de bewoners van 
Medemblik en willen bij het 

nemen van een beslissing graag 
alle informatie tot ons nemen. 
Dit nemen we mee in onze be-
slissing en daarbij maken we 

binnen de BAMM vervolgens 
gezamenlijk een keuze. Dat ge-
zegd hebbende wil ik graag het 
onderwerp arbeidsmigranten 
naar voren halen. In de vorige 
column kwam al naar voren 

hoe een andere partij hierover 
denkt. Wij denken hier anders 
over. Het is belangrijk om goe-
de huisvesting te organiseren, 

maar wat is wijsheid? 
Er is tijdens de afgelopen me-
ningsvormende commissie veel 
over gediscussieerd.  Het is een 
gevoelige maar ook een lastige 
kwestie. Er is namelijk een gro-
ter probleem wat speelt en dat 
is de woningbouw. Vooral voor 
starters of sociale huurwonin-
gen. Dat moet aangepakt wor-

den. Binnen de gemeente wordt 
hier aandacht aan besteed en er 
komt een beleid op. Het speelt 
binnen veel kernen in de ge-

meente Medemblik. Sommige 
ondernemers denken hierin 

mee en dienen plannen in om 
de huisvesting te organiseren 

voor arbeidsmigranten. Daar is 
Paul Jong, gevestigd op de 

WFO een goed voorbeeld van. 
Deze dragen zelf  oplossingen 
aan om hun personeel goed te 
huisvesten. Een mooi initiatief. 
Hopelijk wordt het in de toe-

komst goed geregeld en kunnen 
wij meedenken in de projecten 
die nog op ons pad komen in de 
raad. Wij willen onze bijdrage 
leveren voor goede huisvesting 

in de gemeente Medemblik, 
vooral voor de lagere  
inkomens en starters.

 
Groet,

Judith Berkhout
BAMM

bamm@ziggo.nl

WAAROM LOOPT  
DE BUURMAN STEEDS OVER MIJN PAD?
Eindelijk, u heeft uw droomhuis gevonden. Plots komt u voor een 
nare verrassing te staan. Tot uw grote ergernis gaan uw nieuwe 
buren steeds over uw pad naar de openbare weg. Uw nieuwe 
buren claimen het recht van overpad te hebben. Zij gebruiken uw 
pad al jaren en de vorige bewoners vonden dit prima. Wat nu? 
Het recht van overpad is een voorbeeld van een erfdienstbaar-
heid. Het is het recht om een stuk grond te gebruiken van iemand 
anders. Het kan ontstaan door vestiging, maar ook door verjaring. 
Bij vestiging wordt het recht vastgelegd in een notariële akte, welke 
wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. 
Het is dus raadzaam om eerst het Kadaster of de notaris te raad-
plegen. Mocht niets in de openbare registers staan, zou het recht 
van overpad ook kunnen zijn ontstaan door verjaring. Dit is het 
geval als (1) uw buren uw pad permanent gebruiken en dit bekend 
is voor de buitenwereld, (2) zij uw pad al 10 jaar lang ‘te goeder 
trouw’ gebruiken of (3) zij uw pad al 20 jaar gebruiken, zonder 
dat hun vorige buren daar iets van hebben gezegd. Of aan één van 
bovenstaande voorwaarden is voldaan, moeten uw nieuwe buren 
zelf bewijzen. Foto’s en getuigenverklaringen kunnen als bewijs 
dienen. Is de verjaringstermijn nog niet verstreken? Dan kunt u 
verjaring voorkomen, door uw nieuwe buren te laten weten dat 
u ze niet meer op uw erf wilt hebben. Het recht van overpad kan 
alleen worden gewijzigd of opgeheven door de rechter, als dat echt 
noodzakelijk is. Wilt u weten of voor uw perceel erfdienstbaar-
heden gelden? Wij helpen u graag! Rosanne Deen, werkzaam bij 
Mantel&Overtoom Notarissen.

GRATIS INLOOP ZONDER 
AFSPRAAK: 04-12 Andijk 
avondinloop 19-21 uur. 
13-12 Andijk dagin-
loop 9-17 uur en 18-12 
Benningbroek avondin-
loop van 19.00-21.00 uur. 
U kunt ook bellen voor 
een gratis afspraak op een 
ander moment. Ook vol-
gend jaar gaan we weer door met de gratis inloop. 

Wist u dat...
... Annemarie Nierop  

op 28 november alweer  
65 kaarsjes mag uitblazen?

... de Dijkweg nog steeds  
geen racebaan is!

Colofon
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Openluchtbaden sturen  
gemeente Medemblik brandbrief
BTW sportvrijstelling kost tienduizenden euro’s

De vrijwilligers van de zwembaden in Andijk, Midwoud, Wog
num, Abbekerk en Benningbroek hebben een brandbrief aan de 
gemeenteraad en college van Medemblik gestuurd. 

Wat speelt er?
Vanaf 1 januari vervalt de BTW teruggave die de zwembaden 
ieder kwartaal ontvingen. Wijziging van de BTWregels, de zo
genaamde sportvrijstelling, is hiervan de oorzaak. “In het verle
den werd bij de subsidie aan de baden rekening gehouden met de 
inkomsten die de BTW teruggave opleverde. Nu die BTW terug
gave vervalt hebben de baden direct twee grote problemen” 
vertelt Elwin Houwen die voorzitter is van zwembad De Weid en 
tot volgend voorjaar ook voorzitter van Stichting Samenwer
kende Zwembaden West Friesland. “Ten eerste; het vervallen 
van de BTWteruggave betekent inkomstenverlies van tussen 
10.000 en 20.000 euro pér bad, pér jaar. Dat is een enorm bedrag 
en voor sommige baden al snel levensbedreigend”. 

Hand in de spaarpot van de vrijwilligers
Ten tweede: de spaarpot voor groot onderhoud waarvoor de 
vrijwilligers zo hard hebben gewerkt is in één keer zo’n 22% min
der waard. BTW is immers niet meer verrekenbaar. “Stel je eens 
voor dat dit met je spaarpot thuis gebeurd”  zegt Houwen.  “Het 
onderhoud van de baden komt in gevaar. Daarnaast spelen er 
nog andere risico’s door de nieuwe belastingregels, waaronder 
het vervallen van de teruggave van energiebelasting”. Medemblik 
moet snel duidelijkheid geven over de manier waarop de baden 
hiervoor worden gecompenseerd. Inmiddels is een motie van 
die strekking ook in de gemeenteraad besproken.

Ook vrijwilliger worden?  
info@deweid.nl

“Vive Piaf” met Nadja Filtzer 
daverend succes in Cultura

Afgelopen zondag werd de serre van Cultura omgetoverd tot een waar 
theaterzaaltje. Nadja Filtzer was uitgenodigd door Cultura Plus in sa
menwerking met Club Jazz&Pop. Om half 3 ging de deur van de Cul
tura open en stroomden de liefhebbers binnen. Er kwam geen end 
aan, extra stoelen werden bijgeplaatst totdat de serre bomvol zat. In de 
hal werden de bezoekers onthaald door een klein draaiorgeltje, waar 
Arend franse muziek uit draaide, reuze sfeervol. Een gratis kopje kof
fie of thee erbij en met z’n allen een plekje zoeken. Daarna zorgde 
Nadja met haar muzikanten (pianist Leo Bouwmeester en accordeo
nist Peter van Os) voor een adembenemende theatervoorstelling. 
Langzaam werd Nadja Edith Piaf en voor zover je het verhaal nog niet 
kende werd het inmiddels akelig beeldend duidelijk. Wat een uitstra
ling en mimiek heeft deze vrouw. Zo erg zelfs dat bij de ontroerende 
vertolking van “Ne me quitte pas”de tranen over mijn wangen biggel
den en ik zag er om mij heen nog veel meer. Dus als dit geen waar 
succes was dan weet ik het niet meer. Op zo’n moment denk ik wat 
ben ik toch trots op Andijk, ons Cultura, Club Jazz&Pop en Cultura 
Plus. Bedankt dat jullie er allemaal waren en tot de volgende keer 
maar weer.                                                                                          Tineke.

Knallen maar
In de Klamptweid worden regel
matig harde knallen van illegaal 
vuurwerk gehoord. Jongeren vin
den dat zeker mooi, totdat ie
mand doof wordt of zijn oog of 
hand kwijtraakt. Nadat eerder 
straatnaambordjes het moesten 
ontgelden was afgelopen weekend 
ook een brievenbus aan de beurt.
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Andijk is vanaf december een gecerti-
ficeerde sportmasseur rijker in de per-
soon van Jan Perton. “Vorig jaar kreeg 
ik een massage cadeau en ontdekte 
ik wat een goede behandeling met je 
lichaam en geest doet. Spontaan besloot 
in een opleiding te volgen en nu sta ik te 
trappelen om aan de slag te gaan in mijn 
eigen praktijk.” 

Niets is ingenieuzer dan het menselijk 
lichaam. Dat staat voor Andijker Jan 
Perton als een paal boven water. “Tijdens 
de prachtige opleiding tot sportmasseur 
raakte ik hier verder door gefascineerd. Ik 
heb dus genoten van het jaar theorie en de 
maanden praktijk die ik heb doorlopen om 
klaar te zijn voor het echte werk,” vertelt 
Jan enthousiast. “Tot vorig jaar had ik geen 
ervaring met sportmassage. Hoewel ik al 
55 jaar voetbal, heb ik nooit een massage 
nodig gehad voor bijvoorbeeld een bles
sure. Ik mag dus zeggen dat ik gezegend 
ben met een gezond en sterk lichaam.”

Stimulerend effect
Dat hij nu zelfs zijn eigen praktijk 
opent, mag je dus opmerkelijk noemen. 
“Inderdaad,” gaat Jan verder. “Het ver
baasde me oprecht wat zo’n behandeling 
met je doet. Dat trok me over de streep. 
Een massage heeft namelijk meer doelen, 
ontdekte ik. Globaal kun je zeggen dat het 
een stimulerend effect heeft en dat je bles
sures kunt voorkomen door praktische 

tips en adviezen van de masseur. Verder 
werkt mijn behandeling genezend, her
stellend en ontspannend.”

Geen dokter
Toch kan Jan niet iedereen helpen in zijn 
praktijk, geeft hij aan. “Ik ben geen dokter 
of therapeut en dus behandel ik alleen 
gezonde mensen. Heb je een ziekte of een 
ernstige blessure dan ben je bij mij niet 
aan het juiste adres. 

Wat mij onderscheidt van andere sport
masseurs? Mensen die mij een beetje 
kennen, weten dat ik van een eerlijk en 
open gesprek houd. Dat kan tijdens zo’n 
massage zomaar spontaan ontstaan, al 
wil ik ook best mijn mond houden – 
voor een kleine extra bijdrage,” grapt 
Jan. Contact, in meerdere opzichten 
dus, is één van de mooiste dingen van 
dit werk. “Mocht er dus ongedwongen 
ruimte ontstaan voor geestelijk contact, 

dan heb ik ook nog wat bagage uit het 
verleden in de vorm van een opleiding 
in de psychiatrie en theologie. Maar 
natuurlijk is dit zeker niet het primaire 
doel. Ik wil klanten helpen om hun 
gezonde lichaam gezond te houden.”

Kinderen in de groei
Niet alleen kunnen doorgewinterde spor
ters bij Boven Jan terecht. “Ik zie bij kin
deren toenemende rug en nekprobleem. 
Dat heeft voornamelijk te maken met het 
gebruik van laptops en mobieltjes, waardoor 
hoofden veel te veel en te lang vooroverge
bogen zitten. Bij kinderen in de groei geeft 
dit steeds vaker klachten rondom de wer
velkolom. Een massage helpt dan absoluut 
en helpt zeker ook ouders bij de bewustwor
ding van dit groeiende probleem.

Boven Jan
Een eigen praktijk moet ook een bedrijfs
naam hebben. Die naam ontstond in zijn 
geval bij toeval. Jan: “Na de behandeling 
van een voetballer tijdens de opleiding 
riep hij: ‘Zó, ik voel me weer boven Jan!’ 
Ik bedankte hem, want hij had zojuist de 
gouden tip gegeven voor mijn praktijk: 
Boven Jan!” Om meer naamsbekendheid 
te krijgen, heeft Jan op de Andijker vei
ling één uur massage aangeboden als 
kavel. Vanaf 1 december verwelkomt hij 
zijn klanten – van jong tot oud – aan 
Dijkweg 138. Boven Jan is bereikbaar op 
(0228) 59 38 06 of 0637 34 02 71.

Nieuwe sportmassagepraktijk in Andijk
Bij Perton ben je zo weer boven Jan

Jan Perton kan u met een massage helpen bij blessureklachten,  
maar ook bij stressklachten. Foto: OdB/De Andijker.

Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.
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Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Dé buitenspecialist in: 
•  Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
•  Messcherpe prijzen!
•  Duizenden meters voorraad in Andijk
•  Enthousiast team 
 dat voor u klaarstaat en meedenkt!

Nieuw: 
•  IJzerwaren en tuingereedschap 
 (o.a. Woodies)
•  Grind, Split & Zand
•  Pergola’s en tuinschermen

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50

Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.fj deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dolfi jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@fl owerinabox.nl • www.fl owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informatie: p.ligthart@andijker 

of 59 36 05
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IJsclub Andijk  
maakt zich op voor  

de komende wintermaanden

Wat doet de ijsclub zoal in het jaar?
• De ijsbaan openstellen zodra het veilig is om te kunnen schaatsen
• De ijsbaan goed verzorgen/onderhouden zodat alle leden kunnen schaatsen
• De belangen van ± 800 leden behartigen
• Contributie ophalen
• Het clubgebouw en de materialen onderhouden
• Organiseren van de Tulpenwandeltocht
• Jeugdschaatsen 

Wij zijn op zoek naar u! Samen kunnen we weer sterk voor nu en in de toekomst 
worden. Geef u nu op via onderstaande antwoordstrook en lever hem in bij: 
Piet de Vries, Kleingouw 53 of Aafke v/d Veek, Kleingouw 37. 

Wij zouden het fantastisch vinden als u onze vereniging wilt komen versterken 
of lid wilt worden van onze ijsclub. 

Voor meer informatie: neem contact op met Piet de Vries, 59 15 56.

Antwoordstrook
Kruis aan wat u wilt en lever de strook in
▢ BESTUUR 
▢ VRIJWILLIGER 
▢ LID WORDEN  (zie website voor de kosten)

Naam:  ..................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................

Tel:  .......................................................................................................

E-mail:  .................................................................................................

De IJsclub Andijk is dringend op zoek 
naar bestuursleden en vrijwilligers



Ook dit jaar weer werd Sporting Andijk met hoog 
bezoek vereerd. Sinterklaas weet als geen ander dat 
sporten leuk en gezond is en bovendien goed voor 
je sociale ontwikkeling. Daarom stuurde hij maar 
liefst vier voetbalpieten naar de voetbalclub voor 
een heuse pietentraining. Coordinator Yvon vertelt: 
“Bij ons op Sporting komt het regelmatig voor dat 
kinderen van diverse leeftijden een paar keer willen 
meetrainen. Gewoon als proeftraining, om te kijken 
of voetbal iets voor ze is. Even een berichtje via de 
website en dan kan dat natuurlijk altijd. Ook deze 
voetbalpieten waren uiteraard van harte welkom!”

Net als in Nederland, is in Spanje de populariteit 
van het damesvoetbal enorm gestegen. Dit bleek 
duidelijk uit de man/vrouw verhouding: twee da
mespieten en twee herenpieten. “Hetzelfde zien we 
terug bij Sporting Andijk. We hebben een aantal 
superleuke meidenteams: de MO13, MO15 en de 
MO19. Er zijn meiden die liever gemengd voetbal

len en dat kan bij ons ook. De jongste pupillen, dat 
begint bij de mini’s vanaf 5 jaar, spelen sowieso al
tijd gemengd.”

Juist deze jongste voetballertjes: de mini’s, de O8 en 
de O9 reageerden heel enthousiast zodra ze de 
voetbalpieten in het vizier kregen. “We wilden juist 
het startsein geven voor de wedstrijden tegen Din
duamini’s en TSV Twiskmini’s. Toen de vier pie
ten het veld opkwamen, was het meteen dikke pret. 
Eerst handenvol pepernoten en daarna voetbalden 
ze lekker mee. Eén gigantisch gezellige chaos. Zeker 
voor herhaling vatbaar,” lacht Yvon.

Worden de voetbalpieten volgend jaar weer bij 
Sporting Andijk verwacht voor de vervolgcursus? 
Yvon: “Daar hebben we zeker over gesproken. De 
pieten zien het wel zitten. Voetbal blijft toch ge
woon de leukste sport!”

Oud papier  Zaterdag 1-15 en 29 dec. 
Plastic:  Dinsdag 11-12
Restafval:  dinsdag 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 14-12. 

Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

NOVEMBER
Woensdag 28 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.  
Vrijdag 30 november
• Op de koffi  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
• Afscheidsreceptie Dion Bouhuis, 20:00 - 21:30 uur, Dorpshuis 

Centrum

DECEMBER
Dinsdag 4 december
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Zondag 9 december             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 12 december
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 14 december
• KBO, Kerstmiddag met entertainment van Sandra Mooy, Sarto, 

13.30 uur. 
Zaterdag 15 december
• Kerstmarkt in Wervershoof
• Advents/kerstconcert met EDOZA Gereformeerde kerk aan de 

Middenweg 4 te Andijk 19.30 uur
• Zweet Mary Jane, Blues Rock Café Pension t Ankertje aanvang 

21.30 uur
Zondag 16 december
• MTB Vooroevertocht 2, 30 of 40 km. LET OP: Start 9.00-9.30 uur 

Dorpshuis Onderdijk
Dinsdag 18 december 
• VVNU Andijk Oost - Kerstavond. Dorpshuis, 19.45 uur
• KVG, Moonliners, gezellige kerst-muziek avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 19 december
•  Vrouwen van Nu West, na de gezamenlijke maaltijd treden voor 

ons op “Duo Soulmates”. Cultura, 20.00 uur
Zondag 23 december           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Dinsdag 25 december
• Arthur Ebeling Band bij Club Jazz&Pop in Cultura, 22.00 uur
Woensdag 26 december
• Koppelbiljarten Café Pension t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 december
• Op de koffi  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 29 december
• Koppel klaverjassen Café Pension t Ankertje aanvang 19.30 uur
• ‘Highlights” concert Excelsior, o.a. hoogtepunten van het 

jubileumjaar, aanvang 20.00 uur in Cultura

JANUARI 2019
Zaterdag 5 januari
• Nieuwjaarsborrel Café Pension t Ankertje 

Met Bluesvllie aanvang 21.30 uur
Zondag 6 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura van 16.00 tot 19.00 uur 

met muziek van FolkertJan
• Nieuwjaarsreceptie met live muziek van “The Blue Devils”, 

Dorpshuis Sarto, aanvang 15.00 uur
Dinsdag 8 januari    
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Natuurpresentatie door de heer

M. Van der Lee, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 10 januari 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Zondag 27 januari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

FEBRUARI
Zaterdag 2 februari             
• Theatervoorstelling “Friends to be” van “Op Roet” en na de pauze 

dansvoorstelling. Aanvang 20 uur in Cultura
Zondag 3 februari             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 12 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Jaarvergadering en bingo, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 februari 
• Riraragebol voor de schoolkinderen in Cultura
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MAART
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura met als gast Sonja Barend, 

aanvang 15.00 uur
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur (Toiletjuff rouw perike-
len en anekdotes hierover)

APRIL
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur

MEI
Dinsdag 14 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. De hr. S. Gerber over zijn leven 

met een dwarslaesie, Dorpshuis centrum, 19.45 uur

SEPTEMBER
Dinsdag 14 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Een creatieve avond, workshop, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur

OKTOBER
Zondag 6 oktober 
• Schrijverscafé in Cultura aanvang 15.00uur

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

De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op 19 december.

Materiaal aanleveren uiterlijk 
12 december 2018 voor 12.00 uur.

Op woensdag 26 december 
verschijnt er geen Andijker.

De eerste uitgave van 2019 
zal verschijnen op 
woensdag 2 januari, materiaal 
aanleveren uiterlijk vrijdag 
28 december 2018 12.00 uur

Vrouwen van Nu Andijk West
Vanavond hebben we een informatieve avond 
over de Stichting Mee & de Weering. Dat zegt 
veel mensen niets en daarom maar tekst en uit
leg gevraagd. Dat doet Mevrouw Marjan Stelt
man namens de afdeling in Hoorn, want het is 
een landelijke organisatie. Zij is een van de co
ordinatoren voor de vrijwilligers die mensen 
kunnen bijstaan. Dat kan zijn een maatje zijn bij 
dementerende mensen of een psychische on
dersteuning nodig hebben. Maar ook een licha
melijke beperking hebben tot aan terminale 
personen, waarbij dan oa. de mantelzorger ont
last kan worden. Maar ook wat lichtere gevallen, 
als hulp bij thuis administratie of financiën. Be
geleiding van mensen met een taalachterstand. 
Zijdelings heeft men te maken met “Wonen 
plus” die o.a. een boodschappen doet, maar ook 
auto ondersteunende acties of kleine huis en 
tuin werkzaamheden.
Dat is bij deze vrijwilligers niet aan de orde. Ze 
stellen zich een dagdeel of soms meer, beschik
baar om mensen te ondersteunen. Ze mogen 
ook geen medische handelingen doen. Deze 
vrijwilligers komen thuis en zelden in een ver
zorgingshuis. De ondersteuning voor/van het 
werk wordt begeleid door de coördinatoren. 
Daarvoor is de basis een training van ongeveer 
een halve dag. Er zijn 3x per jaar thema trainin
gen van een halve dagdeel en coaching op aan

vraag. Beoordelen is heel moeilijk. Of je nu een 
beroepskracht bent of vrijwilliger.
We kregen vooral mee, dat luisteren erg belang
rijk is. Zelf moesten we in groepjes ervaren en 
opschrijven wat je wel en niet zou moeten doen. 
Maar ook tijdens het werk signalen oppikken en 
terug koppelen. Grenzen stellen bij het werk is 
ook belangrijk. Wil iemand een ochtend of mid
dag weg naar bv de stad, dat moet dat niet auto
matisch uitlopen naar een hele dag, omdat het 
zo gezellig is. Hulp kan je zelf aanvragen of 
eventueel via een huisarts. Tegenwoordig vallen 
ook de budgetbuddy’s onder de stichting, die 
ondersteuning bij de Gemeentes aan kunnen 
kaarten, zodat kinderen ook een zwemdiploma 
kunnen halen of mee gaan met schoolreisjes als 
de ouders weinig geld hebben. Ook een bijdrage 
voor schoolspullen kunnen hieronder vallen.

Het is vaak hollen of stilstaan
Zondag 25 nov.: Cultura, ‘Vive Piaf ’, de legende! Dorpshuis, de trouba
dour Johan Kruizinga, heerlijke muziek! De Klamp, Catsband komt 
onze jeugd terughalen. Dat wordt rennen of opdelen! Het is in Andijk 
vaak hollen of stilstaan, waarom kunnen de verschillende centra niet 
een klein beetje gevoel met elkaar houden wat betreft de datum? En zo 
veel voor de ouderen, niets voor de jeugd. Ernst J. Franken jr.

Ingezonden
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Spaanse voetbaldelegatie 
bezoekt Sporting Andijk



 

Beldersweg

Scholtens Projecten | 0229 281820 | scholtens.eu

Kavels De Fruittuinen in Andijk

Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij de bouwkavel, kiest u 
uw eigen droomhuis en 

aannemer?

In plan De Fruittuinen in Andijk 
zijn nog enkele vrije kavels 
beschikbaar. U bent vrij uw eigen 
woning c.q. aannemer uit te kiezen. 

Voor meer informatie maak een 
vrijblijvende afspraak!

kavels vanaf 
€ 161.000,-- v.o.n. 
vanaf 655 m²

 
 

Meer info: berendbotje.nl

2e jaar 
op rij!

Beste kinderopvang 
van Nederland!

Boekshop Josia • Middenweg 77 • 1619 BN Andijk • www.boekshopjosia.nl

www.andijker.nl

Voor de kerstuitgave van De Andijker, die dit jaar uitkomt op woensdag 19 december 
aanstaande, kunt u weer uw zakelijke en/of particuliere Kerst- en Nieuwjaarswens plaat-
sen. Zakelijk: 120 mm br x 80 mm hg: € 45,- excl.btw. Particulier: maat A € 10,-of maat 
B € 17,-. Materiaal en/of tekst mag uiterlijk 12 december a.s. aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. Teksten voor de particuliere advertenties kunnen ook ingeleverd 
worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie  
(120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Kerstwens in De Andijker
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