
De familie Burger heeft het 
Kever-virus. En het is nogal 
besmettelijk. Maar maak je geen 
zorgen, het enige wat het doet, 
is je enthousiast maken voor de 
Volkswagen Kever. Ab en Leni 
Burger vertellen geanimeerd 
over de Kevers die bij hen in de 
schuur staan en over de vreugde 
die het hun beide zoons, Chris 
en Dick heeft gebracht. Dick is 
3,5 jaar geleden helaas overleden, 
de Kevers waaraan hij altijd zo 
graag sleutelde zijn een mooie en 
blijvende herinnering aan hem.

Zo vader, zo zoons
Het begon met een motor die 

vader Burger voor zijn zoon Dick 
mee naar huis nam, “om uit elkaar 
te halen“. Het bleek een schot in de 
roos. Als klein kereltje hielp Dick 
zijn vader al bij het repareren van 
auto’s. Ab: “Dan stond hij naast 
me en wist altijd het juiste gereed-
schap aan te geven.” Na de motor 
volgde de eerste Volkswagen 
Kever. Ab kreeg die van een col-
lega, omdat de auto afgekeurd 
was. Dick had destijds nog geen 

rijbewijs, maar begon vol overgave 
aan de auto te werken. Ook Chris 
werd enthousiast en kocht op zijn 
zeventiende een Kever Jeans om 
te restaureren, met hulp van zijn 
vader. Chris: “Hij was betaalbaar 
en ik had nog mooi tijd om ‘m te 
restaureren, voordat ik m’n rijbe-
wijs zou halen.”

Volkswagen Vakantie
Leni: “Dick is nog eens met 
een stelletje naar de oude 
Volkswagenfabriek in Wolfsburg 
gereden, om daar een lading ori-
ginele onderdelen op te halen. 

Ze hebben er een hele vakan-
tie van gemaakt.” Voor Dick was 
het de sport om zoveel mogelijk 
originele onderdelen te gebrui-
ken. In de beginperiode was het 
niet moeilijk om originele onder-
delen te vinden. Ab: “Niemand 
wist toen nog dat de Kever een 
old timer zou worden. Toen we 
begonnen, waren ze niks waard 
en lagen de onderdelen links en 
rechts naast de schuur.” 

Van wrak tot schat
Niet alleen Dick was Kever-fan, 
ook broer Chris heeft een voor-

liefde voor Kevers. Hij heeft 
een Kever Jeans, met de origi-
nele bekleding van - uiteraard 
- jeansstof, die voorzichtig wordt 
bewaard. In de woonkamer van 
Ab en Leni prijkt een foto van 
Chris met zijn vrouw Sandra op 
hun trouwdag, uiteraard in een 
Kever, die was omgebouwd tot 
cabrio. En toen Chris’ Kever op 
een dag total loss raakte bij bot-
sing, wist hij het wrak toch mee 
te krijgen. Inmiddels, als door 
een wonder (maar wat natuurlijk 
eigenlijk vele uren hard werk zijn) 
lijkt de ‘Jeans’ weer als nieuw.

Kevermuseum
In totaal zijn er drie Kevers in het 
bezit van de familie. De groene uit 
’78, de lichtgele van Dick uit eind 
’71 en de gele Jeans van Chris uit 
’73. Toen ze buiten stonden aan de 
Kleingouw, omdat het schuurdak 
moest worden vervangen vanwe-
ge asbest, trokken de drie Kevers 
veel bekijks. Leni: “Het was hele-
maal een attractie; mensen liepen 
er omheen en maakten foto’s.” En 
dat is niet zo gek ook, het is goed 
te zien dat de drie auto’s met veel 
liefde gerestaureerd zijn door de 
twee jongens en hun vader. Het 
was Dicks droom om ooit een 
Kevermuseum te beginnen met 
zijn vriend Rob Bronke. Wie weet 
komt die droom nog uit, de drie 
in oude glorie herstelde Kevers 
zouden zeker een prachtig begin 
vormen voor zo’n tentoonstelling.

Volkswagen stopt met Kever, maar de liefde leeft voort in Andijk
Familie Burger restaureert drie Volkswagen Kevers 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. (overdag)

BENNINGBROEK 18-12 (avond)

Fotocollage: Koos Dol/De Andijker

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Het kantoor van de Andijker en Dijkprint is gesloten van 
maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari.

Op woensdag 2 januari 2019 staan wij weer voor u klaar.
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FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk. Wij bezorgen in heel Nederland.

Kerststukken & Kerstboeketten

Kerkdiensten, zondag 9 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Tweede Advent, ds. R. ten Hoopen te Den Haag
 organist: Henk Vogelsang

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Pastor Gert Scholten, Avondmaal   
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

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

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet v.d. Lugt

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

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 9 december 10.00 uur: 
2e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Bekering”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen dank daar-
voor. Welkom in de viering.
Vrijdag 14 december 8.45 uur: 
Adventsviering in de kerk voor de 
kinderen van de Bangertschool. 
Iedereen welkom.
*Overleden: Peter van der Gulik 
en Mart Bakker-Kuin. 
*Zondag was weer de bekende 
klompencollecte. Deze werd 
aanbevolen d.m.v. een prachtige 
rijm.
Hierin werden alle facetten van 
onze kerk belicht. Prachtig en 
hulde aan de maker!

Ga naar onze site 

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

Na moeilijke jaren is onze lieve zus en schoonzus

Mart
helaas overleden.

Wat hebben we een bewondering  
voor haar altijd positieve houding.

We wensen Sjaak, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte!
   
    Familie Kuin-van Diepen

28 november 2018

Ter afsluiting van hun 70 jarig 
jubileum geeft het Andijks Ge-
mengd Koor op zaterdag 8 de-
cember een gratis Winterconcert 
in Cultura. Aanvang 16.00 uur.
 
Wel is er een deurcollecte waar-
van de opbrengst naar Zorgboer-
derij De Tulp in Andijk gaat.
Er is ook nog een beperkt aantal 
plaatsen vrij voor “Aanschuiven 
bij A.G.K.” 
Dan kun je na afloop van het gra-
tis concert  voor €15,- p.p. inclu-
sief 2 consumpties aanschuiven 

bij het stamppotbuffet om 17.45  
uur.
Maar let op: vol=vol! Dus op tijd 
aanmelden in Cultura!
In het nieuwe jaar gaat het koor 
zich concentreren op het Mo-
zartconcert van 2-6-2019, in het 
Octaaf in Hoorn. Een gezamen-
lijk project van 5 Westfriese ko-
ren. Als je ook van Mozart houd, 
kom dan op maandagavond om 
20.00 uur een repetitie bijwonen 
in Cultura. 
Zie ook www.andijksgemengd-
koor.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

**gratis bezorgen in Andijk actiecode andijk

Gratis winterconcert van A.G.K. 
op 8 december in Cultura

In de nacht van dinsdag 27 op 
woensdag 28 november j.l. heb-
ben inbrekers zich via een in-
braak in de loods met geweld 
toegang verschaft tot het kantoor 
van de hulporganisatie Dorcas in 
Andijk. Er zijn daarbij meerdere 
elektronische apparaten waaron-
der enkele laptops gestolen. Ook 
is papieren kasgeld uit de kluis 
ontvreemd. De precieze waarde 
van de gestolen zaken wordt op 
dit moment nog in kaart ge-
bracht.

Uiteraard is de politie ter plaatse 
geweest en is er forensisch on-
derzoek gedaan. Hoe deze in-
braak precies kon gebeuren is 
onderdeel van het politieonder-
zoek.

Dorcas doet haar werk op basis 
van giften. Deze komen voor het 
merendeel via de bank binnen. 
Het aanwezige contante geld 
wordt wekelijks meerdere keren 
bij de bank afgestort. Hierdoor 
betreft de diefstal dus maar een 
relatief klein deel van de inkom-
sten.

“Ondanks dat blijft het onvoor-
stelbaar dat mensen durven te 
stelen van de allerarmsten. Deze 
inbraak raakt ons allemaal, maar 
hen het meest.” zegt Jan Jacob 
Hoefnagel, woordvoerder na-
mens de organisatie.

Dorcas geeft aan alle procedures 
te bekijken en die verder te ver-
beteren waar dat nog kan.

Inbraak bij Dorcas

GETUIGEN GEZOCHT!
Wie heeft, per ongeluk, tussen dinsdagavond 27 en vrijdagochtend 
30 november, bij het in of uitrijden van een parkeervak in de Mean-
der, mijn blauwe VW polo geraakt. Dinsdag- en donderdagavond 
stond hij geparkeerd bij de lantaarnpaal voor nr- 48. Woensdag 
voor nr- 50 van de kwadrantwoningen.

Er zit een flinke deuk in mijn linker achterportier. Geen lakschade, 
dus het moet een vluchtige botsing geweest zijn. Herinnert u zich 
dit, bel mij dan alstublieft even? Liesbeth 06 4420 0882

Vermist kat Miq (Miek)
Hij is vermist sinds zaterdag 1-12-2018

Omgeving Buttervin/Kleingouw/Klamptweid.
Heeft u hem gezien? Hij woont op Buttervin 83.

Wij missen hem enorm! Fam. Schouten.

De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op 19 december.
Materiaal aanleveren uiterlijk 
12 december 2018 voor 12.00 uur.
Woensdag 26 december 
verschijnt er geen Andijker.
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HET IS WEER DE TIJD VAN SCHENKEN

Ik kan u vertellen dat de Sint nog volledig wilsbekwaam is en vol-
gens het laatste bericht van de Noordpool geldt dat ook voor de 
Kerstman. Dat is positief nieuws in verband met hun meerjarige 
schenkplan. Beide heren zijn nogal vrijgevig van aard. Ieder jaar 
schenken zij zonder een enkel voorbehoud, dus voelt u als beschon-
kene – oh nee – begiftigde, niet bezwaard. Bovendien zijn voor 
de toekomst ook alle problemen voorkomen, zodat u ieder jaar 
van mooie giften kunt blijven dromen. Met een levenstestament in 
de hand, kan het schenken altijd doorgaan in heel Nederland. Er 
is namelijk altijd iemand die als gevolmachtigde namens hen mag 
schenken als zij dit zelf niet meer kunnen verzorgen. Dus heeft 
er niemand zorgen voor nu, de toekomst of de dag van morgen. 
Mantel&Overtoom heeft dit naar grote tevredenheid voor de 
Kerstman en Sint op papier gezet, zodat het voor eeuwig door kan 
gaan met de pret. Uiteraard willen wij deze informatie ook met u 
delen, want dit kan ook nog eens een hoop belasting schelen.

GRATIS INLOOP 
ZONDER AFSPRAAK: 
13-12 Andijk alléén over-
dag van 9-17 uur en 18-12 
alléén de avond van 19-21 
uur Benningbroek. U kunt 
ook bellen voor een gra-
tis afspraak op een ander 
moment. Rinske Mantel, Aad Overtoom en ons hele team, zo’n 30 
man sterk, gaan graag voor u aan het werk. Dus ook volgend jaar, 
staan wij weer graag met gratis inloopdagen en avonden voor u 
klaar.

Geldig in week 49 (3-8 december)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Oosters stoofvlees met nasi
Meal Deal
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Meal Deal

Rode kool stamppot + gehaktbal
Geldig in week 50 (10-15 december)

500 gram 

€ 4,95

Kersteditie 2018
Heeft u een verhaal of een tip voor de 

Kerstuitgave van de Andijker 
die uitkomt op woensdag 19 december 

2018? Misschien zelfgeschreven 
of bijvoorbeeld een bijzondere manier 
om Kerst te vieren. Laat het ons weten 

op info@andijker.nl.

Silva Visser

Kleurloos

Met een motie van D66 
en een bijna meerder-
heid van de raad sneu-

velt onze laatste traditio-
nele 24 december avond 
en wordt ook winkelvrij. 

We hebben nog wel 4 
mei over omdat we dan 
de vrijheid gedenken. 

We gaan dan voorbij aan 
de gedachte en herden-

king van een grote groep 
mensen die de vrij-

heid gedenken met de 
geboorte van Christus 

op 24 december. 

We gaan met geweld de 
zwarte pieten discus-

sie aan om deze weg te 
krijgen. Nu willen we 
niemand verdriet doen 

en van mij mag Piet 
alle kleuren krijgen. 

Als rood, geel, blauw of 
roet. Maar de vorm van 
deze discussie is op zich 

kwalijk te noemen. 
Nederland verandert en 
daar moeten we klaar-
blijkelijk rekening mee 
houden maar wat krij-
gen we eigenlijk terug 
met deze veranderin-
gen? Als je mooie tra-

dities verandert of zelfs 
laat verdwijnen moeten 

we niet gek opkijken 
dat ook de samenleving 
verandert. Ik noem het 
een kleurloze verande-
ring met weinig smaak. 
Ik hou van tradities en 
familie samenzijn. En 

heb wat moeite met deze 
veranderingen. 

Ik ben benieuwd wan-
neer we ook onze andere 

gedenk- en feestdagen 
gaan aanpassen.  Dat 

bindt minder en hoeven 
we geen rekening meer 
met elkaar te houden. 
Bah, wat armoedig en 

saai. 
Ik zal die moties nooit 
steunen, we gaan voor 

een traditioneel en 
kleurrijk Nederland. 

Silva Visser

ChristenUnie.
medemblik@gmail.com

Op zaterdag 15 december wordt 
weer de jaarlijkse Kerst-inn geor-
ganiseerd in de Gereformeerde 
Kerk in Andijk.  Wij starten om 
16.00 uur en het zal tot ongeveer 
19.00 duren. U wordt verwel-
komt met een kopje koffie of thee 
met wat lekkers. Ook dit jaar ho-
pen we weer een mooi program-
ma voor u te hebben. Laat u ver-
rassen!

Wij vinden het gezellig als u komt 
en neem gerust iemand mee, ie-
dereen is welkom. Als u graag 
gehaald en thuis gebracht wil 
worden is dat geen probleem. 
Geeft u dat dan even door.

Wilt u zich opgeven voor zondag 
9 december? 
Bij: Jan Heemsbergen, 720189
Jan-Peter Visser, 596984

Op 6 oktober vierde Excelsior het 
125-jarig jubileum met een groot 
concert in sporthal de Klamp 
m.m.v. Leona Philippo. Een dave-
rend succes voor meer dan 550 
toeschouwers. Heb je hier ook 
van genoten of was je niet in de 
gelegenheid om dit concert bij te 
wonen? Je krijgt nog een herkan-
sing. Excelsior sluit het jubileum-
jaar af met ‘Highlights’ op zater-
dag 29 december in Cultura. Dan 
kun je nogmaals genieten van een 
aantal hoogtepunten uit het hele 
jubileumjaar. Stukken uit Happy 
New Year, het Reünieconcert, 

Vertelconcert Peter en de Wolf 
en natuurlijk het grote jubileum-
concert. Helaas dit keer wel zon-
der Leona, maar je kunt nog één 
keer genieten van de zang van 
Janina Greeven. Tevens is er een 
kort optreden van de toekomst 
van Excelsior: de leerlingen. Een 
passend einde van een mooi jubi-
leumjaar! 

Misschien een leuk idee voor de 
Sint of als Kerstcadeautje?
Kijk voor meer informatie en 
voorverkoop op:  www.excelsior-
andijk.nl

Highlights met Excelsior

Nieuwsgierig naar de eerste be-
woners van West-Friesland en 
hoe ze leefden? Volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaar gaan mee 
terug naar de Bronstijd op zon-
dag 16 december om 14.00 uur in 
de bovenzaal van het Streekbos 
Paviljoen in Bovenkarspel. Ama-
teurarcheologen Frank Penne-
kamp en Maureen Kok geven een 
boeiende lezing met fotopresen-
tatie en nemen enkele archeolo-
gische vondsten mee.

Vanaf de Bronstijd rond 1500 v. 
Chr., tot aan het vertrek van de 
laatste bewoners rond 800 v. Chr. 
leefde men van veeteelt, land-
bouw, jacht en visvangst. Het 
West-Friese landschap, in die tijd 
een wad-kwelder landschap, werd 

doorsneden door een groot aantal 
kreken. Men bouwde neder-zet-
tingen op de hoogste delen van de 
kwelders. Omringd door bossen 
en open waterplassen.   

Vee leverde vlees, zuivel en hui-
den op. Er werd gevist op paling 
en meerval. Men moest nog vre-
zen voor bruine beren, elanden 
en wilde zwijnen. Kortom … een 
mooi verhaal over hoe het Brons-
tijdlandschap gaf en nam. En hoe 
mens en dier zich in verloop van 
tijd hebben aangepast.

Deze middag is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage is welkom.
Het is mogelijk om eigen archeo-
logische vondsten mee te bren-
gen en te laten bekijken.

Impressie landschap: Eugene Ch’ng

Levende have in de Bronstijd; 
wild, vee en huisdieren 1500-800 v. Chr.

Je eigen natuurschilderijtje ma-
ken? Dat kan bij IVN West-Fries-
land op zondag 9 december on-
der begeleiding van ervaren gid-
sen. Bestemd voor kinderen van 
de kleuter/basisschool. 

Verzamen om 14.00 uur bij IVN 
in het Streekbos Paviljoen in Bo-

venkarspel. Eerst samen het 
Streekbos in om bladeren, veer-
tjes en bosvruchten etc. te verza-
melen. Met de gevonden spullen 
mag je een natuurschilderij ma-
ken, al dan niet met hulp van je 
(groot)ouders. Een kleine bijdra-
ge voor de onkosten stellen we op 
prijs. Aan de slag!

Bladeren. Foto: Toos Brink

Creatief met natuur

Kerst-inn Gereformeerde Kerk
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

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

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Jarenlange ervaring als chauffeur had 
voor Johan Kistemaker vooral duidelijk 
gemaakt dat hij op de weg hoorde, veilig 
en vlot van A naar B. Ook was voor hem 
duidelijk dat hij graag zelf de dienst uit-
maakte en zich niet door een ander liet 
voorschrijven wat te doen. Het was dan 
ook een logische keus om zijn eigen be-

drijf op te starten en voor zichzelf te 
beginnen. Dat had echter nog wel even 
wat voeten in aarde en daarom is hij ook 
niet over één nacht ijs gegaan.

Gesteund door zijn vrouw werd de grote 
stap gezet in 1997. “Het was een spannen-
de tijd, iets waar we beiden helemaal ach-

ter moesten staan. We doen het dan ook 
echt samen, zij werkt er minstens net zo 
hard voor als ik.” Vanaf het woonadres aan 
de Dijkweg groeide het bedrijf uit. Zo be-
gon het idee steeds meer vorm te krijgen 
om een grote loods elders te bouwen en 
het bedrijf daarheen te verplaatsen. Sinds 
februari 2018 is het bedrijfsgedeelte ver-

plaatst naar de Handelsweg 23 te Andijk.

Opslag in grote loods
“Op de Handelsweg hebben we een grote 
loods gebouwd en die gebruiken we voor 
opslag voor bedrijven. Hier hebben we 500 
m2 ter beschikking, maar er is meer moge-
lijk, tot 2500 m2 is zeker geen probleem. 
Dus kom maar op!” vertelt Johan over het 
nieuwe pand dat volop in gebruik is. “We 
hebben altijd van alles staan en staan zelfs 
regelmatig vol. Spullen komen en gaan, zo 
hoort het ook. Dat is precies waar de 
ruimte voor bedoeld is.”

Transport
Met de eigen wagen en zelf achter het 
stuur rijdt Johan transporten naar Zuid-
Duitsland en Zwitserland. “Maar wilt u el-
ders heen met uw spullen, neem contact 
op. Dan kijken we of we elkaar kunnen 
helpen. Problemen zijn er om opgelost te 
worden. Alle klanten zijn welkom, vanaf 
een paar m2 tot enorme partijen, voor wat 
kortere of wat langere duur. Stel uw vragen 
en we kijken wat er mogelijk is. Wij doen 
echter geen verhuizingen en stalling van 
campers of dat soort zaken.”

Informatie
Heeft u een vraag over transporten of op-
slag neem dan contact op. U bereikt het 
bedrijf als volgt: 

J. Kistemaker Transport BV, Handelsweg 
23, 1619 BJ Andijk. Telefonisch bereikbaar 
op 06-51794717/0031-228-745223 of 
email naar info@kistemakertransport.nl 
De website wordt momenteel aangepast.

J. Kistemaker voor uw Transport en Opslag

Johan Kistemaker voor zijn bedrijf aan de Handelsweg. Foto: KD/De Andijker
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

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

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

 info@� owerinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl
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Wist u dat...

... Sporting Andijk vanaf 

morgen weer kerstbomen gaat 

verkopen bij het  Dorpshuis?

... de bomen dit jaar ook 

bezorgd kunnen worden en 

dat er kruizen onder aan de 

kerstboom bevestigd kunnen 

worden?

... niet elk mens en/of dier het 

op prijs stelt dat er nu al 

vuurwerk afgestoken wordt?

… er nu een nieuw kabelkastje 

tegen het hek bij de Lidl is 

geplaatst?

… er in Cultura op 8 december 

gratis geluisterd kan worden 

naar het concert van AGK?

… er voor de Lidl 50 km 

gereden mag worden en daar-

na de 30 km zone pas ophoudt 

na het winkelcentrum?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint gesloten is van 24 

december t/m 1 januari 2019?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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: 06 50 85 29 73

Schoonmaakster gevraagd, 1 x 
per week voor 3 uur

Henk Moes, Knokkel 96 tel.nr. 
06-37602227(Ineke Bollen)

Voor uw fotokopieën, printwerk  
en drukwerk kunt u terecht bij  

 
Dijkprint, Industrieweg 1. 

www.dijkprint.nl 
indo@dijkprint.nl

De laatste puntjes zetten we nog 
op de i en de sfeervolle kerst-
markt op het Raadhuisplein in 
Wervershoof gaat weer van start. 
De markt zal starten om 14.00 
uur en zal aansluitende muzikaal 
ingezet worden door de Fanfare 
St. Cecilia. Ook dit jaar is er ui-
teraard weer veel gezelligheid 
middels de ijsbaan, de (kerst)ko-
ren, de jonge dansers, leuke kin-
deractiviteiten, vuurkorf, ook is 
het Dickens koor weer aanwezig. 
En nog meer kramen met een 
mooi (kerst) aanbod. Van oliebol 
tot een heerlijk warm broodje. 
Van sjaal tot kerstbal. Van sieraad 
tot een bijzonder gebrouwen 
biertje en nog heel veel meer.

Kortom, wij verwelkomen een 

ieder graag op ons plein en ook 
de winkeliers houden hun deuren 
tot 20 uur geopend!

De kosten voor een verlichte 
kraam (1x4 meter)  zijn slechts E 
30,= per kraam. Stroom is even-
tueel beschikbaar, maar laat ons 
dat wel weten. In- en uitladen kan 
bij de kraam.

Mochten er nog vragen zijn, laat 
ze horen.

Winkeliersvereniging De Molen-
hoek, Jan Verlaat - Margreet Rui-
ter - Monique Sijmons

(tel. Monique 06 8663 3422 of 
winkel Schouten Juwelier & Op-
tiek 0228581258)

Kerstmarkt Wervershoof

Op de Olympische Winterspe-
len in Pyeongchang veroverde 
Irene Schouten na een zinde-
rende finale het brons op het 
onderdeel Mass Start. Bij de 
daarop volgende huldiging in 
Wervershoof werd duidelijk 
hoeveel dat heeft losgemaakt. 
Honderden mensen waren 
daarbij in sporthal De Dars en 
tientallen vrijwilligers hebben 
zich daarvoor ingezet. Het 
leefde enorm.

Zo ontstond het idee om die be-
trokkenheid en energie vast te 
houden en Irene daarmee te on-
dersteunen bij het vervolg van 

haar carriere, zowel financieel als 
moreel, via een community rond 
Irene: Support4Irene.

Potentiële sponsors kunnen kie-
zen voor de pakketten Brons (€ 
50), Zilver (€ 150) of Goud (€ 
300) en krijgen daarvoor diverse 
tegemoetkomingen, variërend 
van een periodieke update van de 
prestaties van Irene en een bus-
reis naar Thialf tot een clinic van 
Irene voor de “gouden” sponso-
ren. 

De community is bereikbaar via 
info@support4irene.nl. Adres 
website: www.support4irene.nl.

Achter: Peter Mak, Jos Kieftenburg, Theun Sijm, Klaas Schouten, Ton 
Schouten en Karin Gitzels. Voor: Kees Kaag, Edwin Hauwert en Ko 

Boos. Foto: Anja & Gerard fotografie

Support4Irene in actie 
voor Irene Schouten

De gemeente Medemblik stelt in 
december speciaal voor kinderen 
(t/m 17 jaar) van ouders die wei-
nig te besteden hebben een ex-
traatje beschikbaar. Per kind heb-
ben we een pakket met een VVV-
bon en twee cadeautjes samenge-
steld. Bij de keuze van de cadeau-
tjes hebben we (zoveel mogelijk) 
rekening gehouden met de leef-
tijd van uw kind. De VVV-bon is 
voor ieder kind gelijk en kan 
worden uitgegeven aan bijvoor-
beeld: speelgoed, uitjes, kerstdi-
ner, en/of kleding.
 
Hoe werkt het? 
Kinderen van ouders die weinig 
te besteden hebben (netto-inko-
men max. 120% van de bijstands-
norm of lopende schuldregeling) 
kunnen zich aanmelden voor 
deze speciale Decemberactie. 
Via www.medemblik.nl/decem-

beractie kunt u voor uw kinderen 
eenvoudig een aanvraag voor de 
Decemberactie indienen. U kunt 
het aanvraagformulier tot en met 
31 december 2018 invullen. De 
pakketten worden, naar verwach-
ting, vanaf halverwege december 
bezorgd.

Formulierenbrigade
Komt u er online niet uit? De 
Formulierenbrigade kan u hel-
pen. Zij zijn op woensdagen van 
10:00 tot 12:00 uur aanwezig in 
het middengebouw van het ge-
meentehuis (Dick Ketlaan 21, 
Wognum). 

www.andijker.nl

Extraatje voor kinderen 
tijdens Decemberactie

Ook dit jaar wisten de Pieten 
onze gymzaal weer te vinden. 5 
pieten kwamen tegelijkertijd bin-
nen bij de kleuters. Alle kinderen 
kregen een handje pepernoten 
waarna Meester Cor uitlegde hoe 
een echt Pietendiploma kon wor-
den behaald. De kinderen en de 
Pieten oefenden hindernissen en 
behendigheden zoals: lopen over 
de balk, ringen zwaaien, koprol-

len maken op het koprolrek, door 
het wandrek klimmen, kadootjes 
in een korf gooien.

Uiteraard waren alle kinderen 
geslaagd en ontvingen ze na af-
loop het welverdiende Pietendi-
ploma.  Na het uitzwaaien van de 
Pieten gingen alle kids met rode 
wangen moe en voldaan naar 
huis.

De kinderen konden een Pietendiploma halen. Foto aangeleverd

Pietengym

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
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Oud papier  Zaterdag 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

DECEMBER
Vanaf donderdag 6 t/m zaterdag 22 december.
• Kerstbomenverkoop Sporting Andijk, bij Dorpshuis Centrum, 

ma. t/m vrij. 13.30 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
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
Zaterdag 22 december
• Koppelkolven in Cultura - aanvang 13.00 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 ko�  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 19.15 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 Martijn en Sandra
• 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
Woensdag 9 januari
• KBO-SBA klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Donderdag 10 januari 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Vrijdag 11 januari
• PCOB, Reisverslag over Albanië door Jan Pijpker. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
Woensdag 23 januari
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
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, bij Cultura Plus
Zondag 3 februari             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 6 februari
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 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
Woensdag 20 februari
• KBO-SBA, Bezoek aan het bloembollenbedrijf van Niels Kreuk, 

Kadijkweg 19 !0.15 uur.
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 22 februari
• PCOB Jaarvergadering, na o�  ciële gedeelte Goochelaar Bert 

Korvera. Dorpshuis Centrum 14.00 uur
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MAART
Woensdag 6 maart
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura met als gast Sonja Barend, 15.00 uur
Maandag 11 maart
• LSBO-Zonnebloem, Uit eten ????
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

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

Woensdag 20 maart
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur

APRIL
Woensdag 3 april

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

Officiële openstelling N194 en N307 door minister 
Van Nieuwenhuizen en gedeputeerde Post

De twee nieuwe provinciale wegen: de N194 (Alk-
maar–Hoorn) en de N307 (Hoorn–Enkhuizen) zijn 
open voor het verkeer. Een belangrijk moment voor 
de regio West-Friesland en de provincie Noord-
Holland. Op 30 november vond de officiële opening 
plaats. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infra-
structuur en Waterstaat) en gedeputeerde Elisabeth 
Post (Mobiliteit) openden het allerlaatste onderdeel 
van de weg op het viaduct boven de A7 Hoorn-
Noord voor het verkeer. Hiermee is het laatste deel 
van het project N23 Westfrisiaweg, klaar voor ge-
bruik.
 
Minister Cora van Nieuwenhuizen: “De openstel-
ling van deze nieuwe verbinding is heel erg mooi 
nieuws. Niet alleen voor de regio en voor de bou-
wers die er keihard aan werkten, maar ook voor de 
bewoners die de onvermijdelijke hinder van de 
aanleg ondergingen. De N307 en N194 zorgen voor 
minder vertraging en zijn goed voor de verkeersvei-
ligheid, omdat deze nieuwe wegen minder sluipver-
keer in de dorpskernen betekenen.’’

“Noord-Holland krijgt hiermee twee fraaie nieuwe 
provinciale wegen. De nieuwe N194 en N307 verbe-
teren de doorstroming, verhogen de veiligheid voor 
alle verkeersdeelnemers en bieden kansen op eco-

nomische groei. We zijn er trots op dat we dit sa-
men met de inwoners, bedrijven en partners uit 
West-Friesland voor elkaar hebben gekregen”, aldus 
gedeputeerde Elisabeth Post (Mobiliteit) van de 
provincie Noord-Holland.
 
Resterend werk
Met de opening is het complete tracé tussen Alk-
maar en Enkhuizen in gebruik. Er zijn nog enkele 
restwerkzaamheden, dat de komende weken gereed 
komt. Dit is bijvoorbeeld het afronden van een 
fietspad bij Bovenkarspel en het aanleggen van een 
aantal pechhavens in het westelijk deel van het tra-
cé. Daarna is het project afgerond.
 
Meer informatie?
Vragen over de laatste werkzaamheden of andere 
zaken rondom het project N23 Westfrisiaweg? 
Neemt u dan contact op met het Servicepunt van de 
provincie via 0800 - 0200 600 (gratis) of per mail: 
servicepunt@noord-holland.nl. Meer informatie op 
www.n23westfrisiaweg.nl of via facebook.com/
westfrisiaweg.

N23 Westfrisiaweg
Vanaf 30 november 2018 rijdt het verkeer tussen 
Alkmaar en Enkhuizen over de nieuwe N194 en 
N307. De provincie Noord-Holland zorgt in het 
project N23 Westfrisiaweg met haar partners voor 
deze nieuwe verbinding. Dit verbetert de doorstro-
ming van het verkeer, de verkeersveiligheid en de 
leefbaarheid in de regio. Ook bevordert het de eco-
nomie en werkgelegenheid.

Foto: Provincie Noord-Holland

Westfrisiaweg klaar voor gebruik

Foto: Provincie Noord-Holland

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957
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ZATERDAG 15 DECEMBER

Van 14:00 uur tot 20:00 uur

Kerstmarkt

Een ijsbaan voor het gemeentehuis

Optreden van het Dickens Noël koor

Optreden van dansschool Linda Schouten

Kinderkoor van Marit Verdonschot

Een kerstman met wat lekkers voor de kinderen

Vele verlichte kramen met diverse kerst ideeën

Optreden Van Noot tot Neut

Optreden van de fanfare St. Caecilia

Kerstbal versieren en gratis suikerspin voor de kinderen!

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 19 
december aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particu-
liere Kerst- en Nieuwjaarswens plaat-
sen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- exclusief 
btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke 
maat advertentie u wenst (A of B) en 
de tekst die daar in dient te staan.
Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (17,-)

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 12 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. Teksten voor de par-
ticuliere advertenties kunnen ook inge-
leverd worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Ans op de scooter met haar pasgekochte kerstman van de 
Dorcaswinkel. Foto aangeleverd

Langs de weg...

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Een kruidenier op het
Kerkepad.

In de vijftiger jaren van de vori-
ge eeuw stond er aan het Kerke-
pad ook een kruidenierswinkel, 
die gedreven werd door Broerse 
en zijn zoon. Elke week kwam 
die zoon een boekje ophalen, 
waarin mijn moeder haar bood-
schappen opschreef. En de vol-
gende dag werden de bood-
schappen netjes bezorgd door 
een van de beide mannen, die 
daarvoor een fiets hadden met 
een mand voorop. In het boekje 
had Broerse achter de bood-
schappen de prijzen gezet en 
het geheel netjes opgeteld. Nu 
moeten we ons van die bood-
schappen geen grote voorstel-
ling maken, want een heleboel 
dingen verbouwden de mensen 
zelf en anders ruilden ze het wel 
bij elkaar. Zo hebben we van 
Broerse nooit groenten, aardap-
pelen en melk afgenomen. Mijn 
opa had koeien en de buren 

verbouwden groente. Maar op 
een dag niet zo lang nadat de 
oorlog was afgelopen, kwam 
mijn vader thuis met het bericht 
dat Broerse pinda’s te koop had. 
Weliswaar had hij maar een blik 
vol en iedereen mocht een pond 
komen kopen. ( Een pond is een 
halve kilo ) Mijn vader kocht 
ook zo’n zak vol en de pinda’s 
werden op een krant uitge-
strooid  En zo begon het ge-
noeglijke pinda’s doppen en wij 
die de nootjes niet kenden, 
proefden vol verbazing. Dat er 
zulke dingen bestonden…. We 
vonden beukenootjes al lekker, 
maar dit was wel heel bijzonder. 
En zo ontstond de traditie om 
op zondagmiddag rond de tafel 
te gaan zitten en pinda’s te dop-
pen. Soms deden we ook spel-
letjes, waarmee je pinda’s kon 
winnen. Die winkel van Broer-
se, wat rook het er altijd lekker 
en de mensen zouden nu zeg-
gen: wat een unieke winkel. 
Maar ja toen kwam de Vezo in 
Enkhuizen en dat was een su-
permarkt en toen was de winkel 
aan het Kerkepad gauw verdwe-
nen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Foto: aangeleverd

Versuft Ramen vormen een groot gevaar, vooral als er een 
roofvogel of kat achter een vogel aanzit kan deze 
zijn nek breken. Bij van de Gruiter aan de Dijkweg 
was een vogeltje gevonden nabij een raam partij en 
vermoedelijk er tegen aangevlogen.
Versuft zat deze nadat deze was opgeraapt door de 
bewoner en naar binnen gebracht om op te warmen 
naar buiten te gluren.
Dan reist de vraag wat is dit voor een vogeltje en al 
gauw kwam het verlossende antwoord een Goud-
haantje.
Deze vogeltjes zijn erg klein en vallen meestal niet 
echt op in struiken en naaldbomen. Nu het kouder 
wordt komen ze dichter bij de huizen met kans op
het bovenstaande op passen dus. 
Toen het raam was open gezet klom het vogeltje 
voor de foto even in deze plant en na wat twijfel 
vloog deze zijn vrijheid te gemoed.
In de winter zijn deze ook erg kwetsbaar nu hopen 
dat deze goed kan overwinteren.
Douwe Greydanus.
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