
Het is alweer ruim veertig jaar 
geleden dat een veertigtal An-
dijkers de onderhandelingen 
startten om een tennisvereni-
ging op te richten in Andijk.  
Het eerste contact met de ge-
meente vond plaats in septem-
ber 1978. Op 1 mei 1979 was de 
vereniging ATLAS (Andijker 
Tennis Laat Allen Sporten) een 
feit en telde inmiddels reeds 
bijna 200 leden! Dat is nu 40 
jaar geleden en reden voor een 
jubileumfeestje.

Oude tijden herleven
De vereniging bestaat al flinke 
tijd en dat betekent dat er veel is 
gebeurd. “Als de muren van het 
oude, inmiddels gesloopte witte 
clubhuis (was een noodwoning 
van de Onderlinge verzekering 
maatschappij De Hoop) zouden 

kunnen praten,” wordt er harte-
lijk gelachen door de jubileum-
commissie bestaande uit Ineke 
van Duin, Marissa Schenk, René 
Knol, Bob Schenk en Siem Dijk-
man. “Gelukkig hebben we al 
weer vele jaren onze mooie, rui-
me en verwarmde kantine waar 
de nodige nieuwe pret wordt be-
leefd.”

Verhalen en foto’s
Er is de afgelopen jaren heel veel 
werk verzet door de diverse com-
missies die de vereniging telt. 

Dankzij hun inzet is er in de loop 
der jaren een automatische bere-
geningsinstallatie (1981) aange-
bracht. Ook kwam er verlichting 
voor de banen (1990). De banen 5 
en 6 zijn een aantal keren voor-
zien van een nieuw speelmat: van 
kunstgras naar French Court.
De gravelbanen echter zijn vanaf 
de oprichting nog immer fantas-
tisch om op te spelen. Dit door 
inzet van alle groundsmen die wij 
hebben gekend. In het begin ging 
dit onderhoud door te slepen met 
een oud stalen matras. Gelukkig 

hebben wij daar nu sleepnetten 
voor die iets gemakkelijker han-
teerbaar zijn.

Receptie en feestprogramma
“Naast de vele verhalen van toen-
tertijd zal er tijdens het jubileum-
jaar ook aandacht zijn voor oude 
foto’s. Heeft u nog wat mooie 
kiekjes uit die tijd? We ontvangen 
ze graag op (atlasandijk40jaar@
gmail.com.  Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie op 6 januari 2019 
wordt ook het feestprogramma 
van het jubileumjaar onthuld.

Groeiende belangstelling
In de hoogtijdagen had de vereni-
ging ruim 500 leden. In de afgelo-
pen jaren is dat aantal teruggelo-
pen. “Gelukkig is het ledental nu 
weer groeiende en daar zijn we 
erg blij mee. Jongelui weten de 
tennisbanen weer steeds vaker te 
vinden en nemen inmiddels ook 
actief deel aan diverse bestuurs- 
en vrijwilligerstaken binnen de 
club. Dit houdt ons fit en gezond. 
De betrokkenheid en verbonden-
heid met de eigen club maakt ons 
sterk voor hopelijk nog vele jaren 
speelplezier op de banen in An-
dijk!”

Tennisvereniging ATLAS viert 40 jarig bestaan

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

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)

De jubileumcommissie van ATLAS heeft mooie plannen voor het jubileum. Tekst en foto: Olga de Boer

De Andijker rond 
de feestdagen.

Volgende week de 
laatste krant van 2019!

Materiaal aanleveren 
vrijdag 14 december 

voor 12.00 uur!

Op woensdag 26 
december verschijnt 

er geen Andijker.

Voor de tweede keer dit seizoen organi-
seert de Stichting Wielerevenementen 
West-Friesland (SWW) de MTB Vooroe-
vertocht. Zondag 16 december zal de 
tocht verreden worden met als start- en 
eindpunt Dorpshuis “De Onderdijk”. 

Het parcours
Het belooft weer een uitdagende rit te 
worden voor alle deelnemers over zowel 
veengrond, klei, asfalt, schelpenpaden en 
zand. Dit keer is de start tussen 09:00 en 
09:30 uur vanaf het Dorpshuis “De Onder-
dijk” en rijden de deelnemers eerst langs 

het Nesbos naar Medemblik. Via het Re-
gatta Center en Kasteel Radboud fietst 
men over de Brake door een koeienstal 
richting de Groote Vliet. Vanaf daar rijdt 
iedereen langs het Egboetswater richting 
Hauwert, over de Vok Koomenweg rich-
ting Andijk. Ter hoogte van de Kleingouw 
splitst het parcours zich; de deelnemers 
van de 30 kilometertocht gaan terug rich-
ting Onderdijk. De deelnemers die de 40 
kilometer rijden maken een extra lus langs 
de jachthaven van Andijk en vervolgens 
om de proefpolder heen. Ze rijden daarna 
over het strandje bij de Koopmanspolder 

richting de kom. Het parcours vervolgt 
over de dijk achter Onderdijk langs om bij 
Dorpshuis “De Onderdijk” te finishen. 
N-H MTB-tochten
Stichting Wielerevenementen West-Fries-
land werkt samen met MTB Noord-Hol-
land. MTB Noord-Holland organiseert dit 
seizoen 15 MTB-tochten. Een deelnemer 
die stempels voor deelname aan minimaal 
6 van deze tochten op zijn/haar stempel-
kaart heeft staan maakt kans op een 
Storm-Nalu strandbike. Na de laatste 
tocht op 10 februari 2019 wordt de geluk-
kige uit de ingeleverde stempelkaarten ge-
trokken. 

Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroevertocht kan 
op 16 december vanaf 08:30 uur bij Dorps-
huis “De Onderdijk”, Sportlaan 10 te Wer-
vershoof, “Scan en Go” is hier beschikbaar. 
De start is tussen 09:00 en 09:30 uur. De 
inschrijfkosten zijn voor iedereen 6 euro 
(ook voor NTFU/KNWU-leden), het ver-
zoek van de organisatie is om zoveel mo-
gelijk gepast te betalen. 
Let op: een valhelm is verplicht bij deel-
name aan de toertocht. Niet-NTFU-leden 

zijn niet verzekerd voor schade, zij kunnen 
vooraf via de website van de NTFU een 
dagverzekering afsluiten. 

Kijk voor meer informatie op: www.mtb-
wervershoof.nl of op de Facebookpagina 
‘MTB Wervershoof ’.

Er wordt dit keer gestart in Onderdijk! Foto: Fred Homan

Zondag 16 december: MTB Vooroevertocht vanaf Dorpshuis “De Onderdijk”
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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
Vrijdag 14 december 8.45 uur:
Adventsviering in de kerk voor de 
kinderen van de Bangertschool. 
Allen welkom.
Zondag 16 december 10.00 
uur: 3e zondag van de Advent.
Viering van Inkeer en Omkeer 
met Gemengd koor; voorgangers 
van groep Wervershoof.
Thema: “Voorbereiden op het 
Licht”. De collecte is voor de 
onkosten, die gemaakt worden 
voor het Kerstfeest. Van harte 
aanbevolen en dank daarvoor. 
19.30 uur in de kerk van 
Wervershoof: Interkerkelijke 
Kerstzangdienst georganiseerd
door de Raad van Kerken.
Dinsdag 18 december 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk.
Zondag 23 december 15.00 uur 
in Sorghvliet: Oecumenische 
Kerstviering; voorgangers: ds. K. 
Staat en pastor André Dekker.
*Overleden: Peter van der Gulik 
en Mart Bakker-Kuin.
*Zondag a.s. is er om 19.30 uur in 
de kerk van Wervershoof weer de 
Interkerkelijke Kerstzangdienst 
m.m.v. koor Una in Via uit Andijk 
o.l.v. Wim Broer. Pastor P. Piets 
van de Werenfridusparochie van 
Wervershoof zal de kerstoverwe-
ging houden. Na afloop is er een 
deurcollecte. Iedereen van harte 
welkom!

Deze biljartmiddag waren de 
resultaten aan de magere 
kant, maar dat zijn Cees en 
G.P. wel zo zoetjes aan ge-
woon en we borduren ge-
woon verder. Om alle details 
over de gespeelde partijen 
hoeft niet we hebben zo als 
altijd naar ons vermogen ge-
biljart en daar zijn we beiden 
tevreden mee.
De einduitslag was 6 om 3 in 
het voordeel van G.P. Grent 
en dat was het dan. En we 
togen beiden vanuit de Wel-
komst vrolijk huiswaarts. De 
slotzin is: “Niet het vallen is 
erg, maar het blijven liggen 
waar je gevallen bent.”
Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1184

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

Kerkdiensten, zondag 16 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Derde Advent, ds. J. Staat, m.m.v. Sound of Praise
19.30 uur Kerstzangdienst: Werenfriduskerk in Wervershoof

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 Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Wim Broer

Geen inloop op 19 en 26 december en 2 januari 2019.

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Simon van der Kooy

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Viering van Inkeer en Omkeer, groep Wervershoof,  
 Gemengd koor

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

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

Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem,
en Hij zal het maken.

                                                          Psalm 37:5

Dankbaar voor alle liefdevolle zorg en aandacht  
die mijn man, onze vader, opa en overgrootvader voor ons  

heeft gehad en ook vooral dankbaar voor zijn vaste geloof in Jezus,  
zijn optimisme en humor, laten wij u weten dat in het volle  

vertrouwen in Jezus Christus is overleden

Gerrit Maas
na 66 gelukkige huwelijksjaren met Nienke Maas-Abma

Edam, 1 november 1926 Andijk, 8 december 2018

Nienke

Helena en Kees 
   Danita 
   Martika en Daniël, Ziva, Hannah 
   Florinda

Walter en Aaltje 
   Nienke en Simeon, Samuël 
    Lenneke en Richard

Frieda en Nico 
   Jefta en Petra 
   Mendel en Elise 
   Joas en Jacomijn 
   Evanne en Bouke

Industrieweg 32, 1619 BZ Andijk

Mijn man, onze vader, opa en overgrootvader is thuis opgebaard. 
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 
12 december van 19.00 tot 19.45 uur in de Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4 te Andijk.

De dankdienst voor het leven van Gerrit wordt gehouden op  
vrijdag 14 december om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. 
Aansluitend aan de dienst vindt de begrafenis plaats op de 
Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk. 

Veel dank aan het team van Buurtzorg  
voor alle liefdevolle aandacht en goede zorg.   

Mede namens de kinderen en kleinkinderen wil ik u hartelijk 
dank zeggen voor de belangstelling, de bloemen en kaarten
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, 
onze vader en opa

Peter Vertelman
De woorden van troost en de steun van velen hebben wij zeer 
gewaardeerd.

 Vera Vertelman - Boos
 kinderen en kleinkinderen

Andijk, december 2018

”Veilig in Jezus armen”

Op 7 december 2018 is onze zus,schoonzus en tante overleden

Lammie Greif – Mantel
echtgenote van Carl Greif

Andijk, 6 augustus 1937    Hilversum, 7 december 2018

 Afie † en Simon † Jos † en Grietje †
 Homme en Joyce † Anton en Ria
 Wim †  Dirk en Jans
 Wout en Ak Alie en Wim†
  neven en nichten

Op 19 december zijn onze lieve ouders, 
schoonouders en opa en oma

 

Albert en Geke van Dokkum-Visser
50 jaar getrouwd

 

Wij willen jullie van harte feliciteren 
en nog vele mooie jaren samen toewensen.

 
    Marian en Erwin
    Freek en Sandra, Jeffrey, Youri
    Christiaan en Ankie

Bedankt voor de vele kaarten  bloemen en bezoekjes 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. 
Het heeft mij goed gedaan.

    Ria Mantel – Loor

De jaarlijkse Interkerkelijke Kerst-
zangdienst, georganiseerd door 
de plaatselijke Raad van Kerken, 
is dit jaar 2018  op zondag16 de-
cember, ’s avonds om 19.30 uur.
Deze Kerstzangdienst is in de St. 
Werenfriduskerk, Dorpstraat 73 
te Wervershoof.

Het koor Una in Via uit Andijk 
zal o.l.v. Wim Broer de kerstzang 
verzorgen en de samenzang on-
dersteunen. De pianist van het 
koor is Simon de Boer. De sa-
menzang is met orgelbegeleiding 

door Arnold de Greeuw. 
We luisteren naar het kerstevan-
gelie. De kerstoverweging wordt 
verzorgd door kapelaan Peter 
Piets van de Katholieke Parochie 
van Wervershoof. Na afloop 
wordt er een deurcollecte gehou-
den voor Hulpverlening West-
friese Kerken.

Als christenen verschillende ker-
ken bent u van harte welkom in 
deze kerstzangdienst!
Raad van Kerken: Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof, Zwaagdijk

Interkerkelijke kerstzangdienst 2018

Gevonden: een zwarte sjaal. 
Gevonden op 1 december, rond 11.00 uur op de 

Dijkweg, Andijk west. Net voorbij de brug van het 
gemaal, ter hoogte van huisnummer 310.

De sjaal is op te halen op de redactie 
van de Andijker, 59 36 05.
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donderdag 13-12 Andijk
alleen overdag van 09.00 -17.00 uur
dinsdag 18-12 Benningbroek
alleen ‘s avonds van 19.00 -21.00 uur

Kijk voor meer informatie 
op onze website
www.mantelovertoom.nl

LAATSTE GRATIS  
INLOOP VAN 2018

Piet  Ligthart

Vuurwerk

We schrijven donderdag-
avond 6 december, 
raadszaal gemeente 

Medemblik, 21.15 uur.
Aan orde is een motie van 
GB, ondertekend door nog 
4 fracties, met als onder-

werp; Vuurwerk tijdens de 
jaarwisseling.

GB constateert in deze 
motie zaken die we als 

algemeen bekend mogen 
beschouwen.

Ik noem er een paar: veel 
materiële en immateriële 
schade, veel mensen die 

met angst en beven de uren 
rondom de jaarwisseling 

doorbrengen, de rotzooi als 
herinnering, de inzet van 

hulpdiensten.
Het doel van de partijen die 
deze motie inbrengen is de 
risico’s van vuurwerk op 
bepaalde kwetsbare plek-
ken binnen onze gemeente 

aan de orde te stellen. Denk 
hierbij aan boerderijen, de 

binnenstad van Medemblik, 
gebieden rondom verzor-

gingshuizen etc.
De opdracht aan het college 

is te bezien of de overlast 
en de risico’s, in overleg met 

bijvoorbeeld dorpsraden, 
zijn in te perken. Tevens 

wordt gevraagd om, gericht 
op onze gemeente via 

media, wederom de inwo-
ners te wijzen op de overlast 

en risico’s.
Het schetst mijn verbazing 
dat de raad om 21.45u nog 
steeds bezig met de bespre-

king van deze motie. De 
indiener moet zich verweren 
tegen het argument dat hij 

bezig is een traditie om zeep 
te helpen, dat maatregelen 
niet te handhaven zijn en 
dat er van rijkswege   al 
genoeg aan voorlichting 

wordt gedaan.
Ik bedenk me dat we zo, 
gelukkig, niet redeneren 
wanneer het om de ver-

keersveiligheid gaat of bij 
sommige ontgroeningsritue-
len. Dan is ieder slachtoffer 

er, terecht, een teveel.
Dat uitgangspunt zou ook 
bij het afsteken van vuur-

werk moeten gelden!

Ik wens u 
hele fijne feestdagen.

Piet Ligthart

Vrijdagochtend 30 november 
2018 was het zover...
In Sporthal de Klamp in  Andijk 
was het een drukte van jewelste.
Volleybalvereniging V.V.W. orga-
niseerde voor het 3e jaar op rij, 
het scholenvolleybaltoernooi van 
Andijk.
Ruim 130 kinderen uit groep 7 en 
8 van De Idenburgschool, De 
Bangert, De Piramide en de De 
Kuyperschool gingen de strijd 
met elkaar aan.
Niet alleen met elkaar maar ook 
door elkaar, geen school tegen 
school, maar alle kinderen ge-
mengd in mixteams!

Het ging er direct fanatiek aan 
toe, alle kinderen hadden goed 
geoefend tijdens de gymlessen, 
de clinics en dat bleek ook wel 
tijdens de wedstrijden.
Met teamnamen als De Bananen, 

De Limoenen, De Moerbeien, De 
Kiwi’s, De Witte Druiven en De 
Rode Bessen was het een vrolijke 
boel.
Ieder team speelde 6x een wed-
strijd, in totaal waren er wel 28 
teams in 7 poules!  Na afloop 
kreeg iedereen een flyer om mee 
te trainen en een  vaantje op 
school uitgereikt.
Voor het winnende team in elke 
poule was er een medaille per 
speler en in 1 poule hadden we 
zelfs 2 winnaars.
Het was een sportieve en gezelli-
ge ochtend met veel enthousiaste 
volleybalspelende leerlingen.

Vind je volleybal leuk om te doen 
en wil je vaker spelen? Kom dan 
een keertje gratis meetrainen! 
Elke woensdagavond traint de 
jeugd van 18.30 tot 19.30 uur in 
de Dars in Wervershoof!

Zondag 13 januari 2019 geven wij 
weer ons traditionele Nieuw-
jaarsconcert. Wij zijn erg blij dat 
“Die Tiroler Klammsteiger” bij 
ons concert komen optreden. Zij 
brengen originele/traditionele èn 
moderne Volksmusik!

Het is echt de moeite waard om 
hen te beluisteren.  We starten 
om 13:30 uur en de entree is gra-
tis. Wij hopen u te kunnen be-
groeten in Cultura! 
Hartelijke groeten, alle leden van 
de Egerländer Kapel.

Zaterdagavond 22 december a.s. 
een Kerstconcert in Drievoud 
met dameskoor Allure uit Wog-
num, het Enkhuizer koor en koor 
Four Winds uit Oostwoud.
 
Elk koor met een eigen geluid en 
repertoire, maar samen zorgen ze 
ervoor dat u een onvergetelijke 
kerstavond gaat beleven.

Muzieknummers als I believe/
Ave Maria, For unto us, Joy to the 
world, the little drummer boy, 
Christmas in the great hall en 
nog veel meer zal de revue pas-
seren. De drie koren zullen sa-
men het openings- en het slot-
nummer verzorgen.
 
Four Winds en Allure zullen 
daarnaast samen het prachtige 
Hallelujah (uitvoering Leonard 
Cohen) ten gehore brengen. Het 
Enkhuizer koor en Four Winds 
zingen samen Oh Holy Night. 

Al met al genoeg reden om te 
komen luisteren naar dit unieke 
kerstconcert op 22 december a.s. 
De uitvoering zal plaatsvinden in 
de G. Majellakerk in Onderdijk, 
aanvang 19.30 uur (kerk open 
19.00 uur).
 
Kaarten zijn via de koren ver-
krijgbaar, maar ook bij café de 
Welkomst in Onderdijk, Knijn 
Inkt Speciaalzaak in Wervers-
hoof (contant), kaaswinkel De 
Graaff Van Enckhuysen in Enk-
huizen en via de mail van Four 
Winds: bestuur.fourwinds@
gmail.com. Meer informatie over 
dit concert en de kaartverkoop is 
ook te vinden op www.four-
winds.nl. Prijs voorverkoop €7,50 
incl. kopje koffie of thee (€10,- 
aan de kassa).
Allure, Enkhuizerkoor en Four 
Winds nodigen u van harte uit 
om dit bijzondere kerstconcert 
bij te wonen. 

Foto’s: aangeleverd

 Kerstconcert in Drievoud

Geachte dames en heren kolvers,

Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi

KOPPELKOLVEN   

Zaterdagmiddag 22 december 2018

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

Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel

Volleyballen in Andijk!

De Andijker rond 
de feestdagen.
Volgende week de 

laatste krant van 2019!
Materiaal aanleveren 

vrijdag 14 december 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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Kelly Groot is samen met haar man eige-
naresse van Praktijk Andijk. Hier kan men 
terecht voor fysiotherapie en acupunctuur. 
Kelly houdt zich voornamelijk bezig met 
lifestyle, ze merkt dat veel mensen be-
hoefte hebben bij hulp met betrekking tot 
stressklachten en lifestyle begeleiding.  

Stress
“Onze samenleving heeft tegenwoordig te 
maken met veel stress, niemand ontkomt 
er aan, volwassenen niet, kinderen niet, en 
zelfs je ongeboren kindje niet. Een korte 
periode van stress of spanning is niet erg, 
het houdt je scherp en je presteert er vaak 
beter door. Maar langdurige stress, die 
langer dan zes maanden aanhoudt, is een 
ander verhaal. Je lichaam gaat anders rea-
geren, je kan er onverklaarbare pijnen 
door krijgen en je kan last krijgen van ang-
sten, emotionele prikkelingen en ernstige 
vermoeidheid”, aldus Kelly. 

Volgens Kelly weten we vaak wel waar 
stress vandaan komt, dit heeft te maken 
met werk, relaties, het sociale leven, fami-
lie, voeding of negatieve gedachten. Als je 
langdurig stress ervaart kom je vaak in een 
negatieve spiraal terecht. Je gaat slechter 
eten, stoppen met sporten in verband met 
tijdgebrek, meer drinken en bent vaak nut-
teloos op je mobiel aan het scrollen. Dat 
wijntje geeft bijvoorbeeld even een lekker 
gevoel, dit heeft te maken met een dopa-
mine shot, maar daarna zakt men weer in.
 
Lifestyle
Mensen met langdurige stress putten hun 
lichaam uit met als gevolg dat hun hor-

moonhuishouding van slag raakt. Dopa-
mine, endorfine en serotonine worden 
minder aangemaakt waardoor mensen 
geen zin meer hebben om te werken,  op 
zien tegen feestjes,  malende gedachten en 
slecht slapen. De vraag is, hoe kan dit ver-
anderd worden? Dit heeft alles te maken 
met aanpassingen in je lifestyle.

“Bewegen of sporten  is enorm belangrijk 
om je lekker te voelen, elke dag minimaal 
30 minuten. Sporten geeft je geestelijke 
ontspanning. Je maakt serotonine aan, je 
geluk hormoon, wat een lekker gevoel 
geeft na het sporten. Daarnaast is voeding 

van groot belang, door puur te koken krijg 
je energie en de juiste voedingsstoffen om 
je hormonen aan te vullen. Magnesium is 
een van de belangrijkste stofjes, deze 
schrijf ik ook vaak voor aan mensen die 
langdurige stress ervaren.” 

Daarnaast vertelt Kelly dat het van belang 
is dat je werk doet wat je leuk vindt en 
waar je je uitdaging uit haalt. Wellicht kun 
je je kennis verdiepen door een cursus op 
te pakken of door te onderzoeken waar je 
nu eigenlijk energie van krijgt. Op het ge-
bied van relaties werkt dit net zo, verzamel 
mensen om je heen waar je energie van 

krijgt en wees eerlijk tegen jezelf, wie zijn 
de ‘energiezuigers’, waar je misschien wat 
minder mee om moet gaan?  
Leef je leven, doe wat je leuk vind, en neem 
tijd voor jezelf, dat heeft ieder mens nodig!

Lifestyle-test bij Kelly
Mocht je toch niet verder komen en stress 
blijft een probleem, dan kan een lifestyle-
test iets voor jouw betekenen. Er wordt 
dan gekeken naar de status van de vitami-
nen en mineralen in je lichaam, je hor-
moonhuishouding, het level van je energie 
en weerstand, de belasting van virussen, 
bacteriën of parasieten, de belasting van 
toxische stoffen en de energetische wer-
king van organen en hormonen. 
Na de test wordt er een plan gemaakt om 
je lifestyle aan te passen zodat je weer lek-
ker in je vel gaat zitten. “Mensen kunnen 
zich in zes weken een compleet ander 
mens voelen!”  
 
Netwerk
Kelly werkt als lifestyletherapeut niet al-
leen, ze vertelt dat je met het juiste net-
werk om je heen het verschil kunt maken. 
Op het gebied van sport en beweging kan 
je bij Werner de Haan, haar partner, te-
recht. Ze werkt veel samen met Karina 
Schenk van Het Persoonlijke Dieet en met 
Marloes Sjerps als het gaat om advies voor 
werk en ontwikkeling. 
“Het beste geloof wat je kan hanteren is 
geloven in jezelf. Alleen jij kan het verschil 
maken en niemand anders.” 
Voor meer informatie kun je kijken op 
www.praktijkandijk.nl of een mail sturen 
naar info@praktijkandijk.nl.

Stress en Lifestyle, wat voor impact heeft dit op ons? 

Werner en Kelly voor hun praktijk aan de Landstraat. Foto: Koos Dol/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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Wist u dat...
... Monique en Ronald zondag 

alweer 12 ½ jaar getrouwd 
zijn?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… homemade oliebollen op 
31 december worden verkocht 
in snackbar Mariska’s corner, 

en dat de gehele opbrengst 
voor kansarme kinderen in 

Tanzania is?

… dat deze krant een gesprek 
heeft gehad met vrijwilligers 

van deze oliebollenactie?

… u zich weer kan inschrijven 
voor het koppelkolven op za-

terdag 22 december?

… de kerst Andijker op 
19 december verschijnt, 

en dat dit de laatste krant 
van dit jaar is?

... het kantoor van de Andij-
ker 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

Voor uw fotokopieën, printwerk  
en drukwerk kunt u terecht  

bij Dijkprint, Industrieweg 1.

Het is alweer de 20e editie van 
Enkhuizen bij Kaarslicht. Ook dit 
jaar is er weer een gevarieerd 
programma. In 7 locaties wordt 
gezongen en muziek gemaakt 
door 16 verschillende ensembles 
en koren. Dit jaar is De Werf 
nieuw bij de locaties, hier treden 
ook twee nieuwe muzikale groe-
pen op, nl. Destination Call en 
Landvolk. De spits wordt hier af-
gebeten door Bottle Up and Go. 
De lichtjes op de route worden op 
de Havendijk en de Sint Jansstaat 
vooral aangestoken door de be-
woners. Voor het overige is de 
route in stukken verdeeld en daar 
zijn groepjes bezig met het aan-
steken van de waxientjes. Dit zijn 
vrijwilligers, die dit al jaren doen. 
Onder hen een groepje dames 
van gymnastiek vereniging VEK 
WIK, zij rijden met de bakfiets de 
potten met waxienelichtjes rond 
en versieren het stadhuis. Zonder 
deze mensen is het ondoenlijk 
zoiets te organiseren. 

De route: Breedstraat, Bocht, 
Zuider Havendijk, Kalksteiger, 
Zwaanstraat, Zuiderspui, Dijk, 
St. Jansstraat, Baansteeg, Toren-
straat, Zuiderkerksteeg Nieuw-
straat, Westerstraat.

Enkhuizen bij Kaarslicht duurt 
van 19.00 uur tot 21.00 uur.

In het kerkje van de Apostolische 
Christenen aan  de Nieuwstraat 
laat Jan Willem Dekker  zien hoe 
hij met fishertechniek een heuse 
kermis heeft gebouwd, waarvan 
de lampjes ook nog kunnen bran-
den. Hier kunt u bovendien ge-
nieten van glazen potten die ge-
decoreerd zijn met papierknip-
sels door iemand die vindt dat ze 
het zelf niet meer zo goed kan. 
Echt de moeite waard. En terwijl 
u geniet zorgt Like This voor mu-
ziek op de achtergrond.  

Als u een stuk van de route loopt 
kunt u zomaar de Kerstman te-
gen komen geflankeerd door 
twee vriendelijke dames, die wat 
lekkers uitdelen.  En u ziet het 
goed, ook een wandelende kerst-
boom waart rond met wat lek-
kers. Maar het meest verbazing-
wekkend blijven de prachtig ver-
sierde huizen en stoepen.

In de volgende locaties is ook 
muziek en/of zang: het Stadhuis, 
het Wapen van Enkhuizen, de 
Oud Katholieke Kerk, de Drom-
medaris en de Zuiderkerk.

“Laat iedereen het horen”, dat is 
het thema van de kinderkerstvie-
ring die 24 december om 19.00 
uur wordt gehouden in de katho-
lieke kerk.

Voor deze viering hebben wij; 
Maryelle, Debbie en Jacquelien 
de hoofden bij elkaar gestoken 
om er dit jaar weer een heel leuke 
levendige viering van te maken.
Wij kunnen dit alleen als we 
daarbij de hulp krijgen van heel 
veel kinderen en dan bedoelen 
we alle kinderen uit Andijk!
Dus vind je het leuk om op kerst-
avond mee te spelen in het kerst-
verhaal dan ben je van harte wel-
kom. Als je meespelen wel span-

nend vindt, maar je bent toch 
nieuwsgierig geworden, dan ben 
je natuurlijk ook van harte uitge-
nodigd om deze mooie viering bij 
te wonen met je ouders, broertjes 
en zusjes, opa’s en oma’s en ieder-
een die je kent. We gaan nog een 
keer oefenen in de kerk, dat hoor 
je nog wanneer of dat is.

Deze oproep is echt voor alle An-
dijker kinderen en iedereen die 
hier enthousiast van wordt, dus 
heeft het je aandacht getrokken:
geef je snel op bij jacquelienhaak-
man@gmail.com
De kinderen van basisschool De 
Bangert kunnen zich op school 
opgeven.

 “Laat iedereen het horen! “

15 december, Enkhuizen bij Kaarslicht

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

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

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

1979 - 2019
Tennisvereniging ATLAS 40 jaar

Onze leden, oud (bestuurs)leden en een ieder die onze club een warm hart toedraagt, 
wordt bij deze van harte uitgenodigd op onze

  NIEUWJAARSRECEPTIE
     6 januari 2019, 15.00 – 17.00 uur, Kantine TV ATLAS

Tijdens de receptie wordt het feestprogramma voor 2019 onthuld.

Gedurende het jubileumjaar zamelen wij geld in, dat wij schenken aan een plaatselijk goed doel. 
Suggesties kunt u kwijt in de ideeënbus tijdens de receptie of via onderstaand e-mailadres.

Indien u aanwezig zult zijn, dan graag uiterlijk 30 december 2018 aanmelden 
door een mail te sturen naar atlasandijk40jaar@gmail.com.

Hopelijk tot 6 januari 2019! 
De jubileumcommissie
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Oud papier  Zaterdag 1-15 en 29 dec. In 2019: zaterdag 12 en 
 26-01, 9 en 23-02, 9 en 23-03, 6 en 20-04, 
 4 en 18-05, 1, 15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en 24-08,  
 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 11-12. In 2019: Dinsdag 8-01, 5-02, 5-03,  
 2-04, 30-04, 28-05, 25-06, 23-07, 20-08, 17-09, 
 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 24-12. In 2019: Dinsdag 22-01, 19-02, 
 19-03, 16-04, 14-05, 11-06, 9-07, 6-08, 3-09, 1-10,  
 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

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

In 2019: vrijdag 11-01, 8-02, 8-03, 5-04, 3 en 31-05, 28-06, 26-07, 
23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 

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.
Vrijdag 14 december
• KBO, Kerst, entertainment van Sandra Mooy, Sarto, 13.30 uur. 
Zaterdag 15 december
• Kerstmarkt in Wervershoof
• Advents/kerstconcert met EDOZA. Geref. kerk Andijk 19.30 uur
• Zweet Mary Jane, Blues Rock Café Pension ‘t Ankertje 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
• The New Hurricanes, rock & roll muziek, aanvang 15.00 uur, Sarto
Maandag 24 december 
• Kinderkerstfeest in De Kapel, aanvang 19.00 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 19.15 uur
• ‘Highlights” concert Excelsior, o.a. hoogtepunten van het 

jubileumjaar, aanvang 20.00 uur in Cultura
Maandag 31 december
• Oliebollenactie voor kansarme kinderen in Tanzania. 

Bij Mariska’s Corner tussen 9.30 - 16.00 uur (vooraf bestellen!)

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 offi  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 (Toiletjuff rouw perike-
len en anekdotes hierover)

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

APRIL
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

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

Na het enthousiasme van de deelnemers en de vele 
bezoekers aan de “Muzikale Wandeling” van de af-
gelopen zes succesvolle edities, gaat de werkgroep 
op zondag 19 mei 2019 dit evenement weer organi-
seren. 

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 pop 
tot jazz, van rock tot rap en van folkmuziek tot klas-
siek. Juist muzikanten van deze laatste muziekstij-
len nodigen wij hiervoor nadrukkelijk uit. Komende 
jaren willen wij namelijk meer de nadruk leggen op 
de echte luistermuziek, waarbij de muziekliefheb-
ber in een lommerrijke tuinsfeer kan genieten van 
al die mooie klanken.

Zes edities van dit evenement gingen vooraf aan de 
komende muzikale wandeldag. Vele locaties aan 
onder andere de Dorpsstraat, Bonstraat, Nieuw-
straat, Simon Koopmanstraat, De Gouw en De 
Zeeweg hebben al als podia gefungeerd.  In 2019 

gaan terug naar waar we zijn begonnen en gaan we 
na 7 jaar opnieuw ‘muzikaal wandelen’ aan de 
Dorpsstraat, vanaf de Kibbel tot De Hoek. Daar zijn 
vast en zeker ook nog nieuwe verrassende tuinen te 
ontdekken met gastvrije mensen om de muzikanten 
en bezoekers welkom te heten. 

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 5327 8856 of mail even naar loe.boon@
ziggo.nl
Mocht je de vorige editie van de “Muzikale Wande-
ling Wervershoof” gemist hebben dan staan op You 
Tube filmpjes onder die naam die een indruk van 
het evenement geven.
Leuk als je meedoet!

Werkgroep “Muzikale Wandeling” Wervershoof

Ook dit jaar willen wij, als diaco-
nie van de Gereformeerde Kerk, 
weer kerstpakketten inzamelen 
voor onze medemens.
U kunt uw kerstpakket inleveren 
bij Rita Hooiveld, Meikers 2 in 

Andijk. Tel: 592587
Graag na 18.00 uur.

Wij kunnen met deze actie weer 
heel veel gezinnen blij maken!
Doet u mee? Hartelijk bedankt!

Muzikale Wandeling Wervershoof is weer op zoek 
naar muzikale deelnemers en mooie locaties

Colofon
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VERLOREN: 
Wit met paars 

kindermutsje met 
tekst Praag. Verloren 

op de Pietersbuur. 

Heeft u hem gevonden? 
06 13 58 25 27

Kom samen met ons in actie tij-
dens 3fm serious request: Lifeline
3fm Serious Request: Lifeline 
komt op 21 december naar Ge-
meente Medemblik! De gemeen-
te en de gemeenteraad hebben de 
handen ineengeslagen en komen 
samen in actie voor het Rode 
Kruis. 21 december organiseren 
wij van 08:00-20:00 een reanima-
tiecursusmarathon. Belangrijk 
want slechts 25% van de Neder-
landers weet wat hij moet doen 
wanneer iemand een harstilstand 
krijgt.  Met het opgehaalde geld 
kan het Rode Kruis reanimatie-
cursussen organiseren en AED’s 
ophangen. 

Leer reanimeren
Wil jij leren reanimeren? Tussen 

08:00-20:00 organiseren we re-
animatiecursussen. In ruil voor 
een donatie aan Serious Request 
kun je een training volgen en je 
reanimatiediploma halen. Welk 
bedrag je doneert, bepaal je zelf. 
Het precieze schema is nog niet 
bekend. Heb je interesse in de 
cursus en wil jij je als een van de 
eerste kunnen aanmelden? Stuur 
dan een mail naar seriousre-
quest@medemblik.nl en dan 
houden wij je op de hoogte.

Braderie
Naast de reanimatietrainingen 
organiseren wij op 21 december 
een gezellige braderie met activi-
teiten voor jong en oud. Informa-
tie op www.medemblik.nl/se-
riousrequest.

In actie voor Serious Request

Leren reanimeren. Foto: aangeleverd

Getuigen 
gezocht!

Maandag 10 december rond 19.45 uur is een auto beschadigd 
die geparkeerd stond bij Hofkesland 30. 

Wil degene die deze deuk veroorzaakt heeft 
of iets gezien heeft zich melden? 06 37 30 36 37.
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Kolfvereniging Onder Ons organiseert za-
terdag 22 december weer het traditionele 
koppelkolven. Zo tegen het einde van het 
jaar is het een mooie gelegenheid om u 
kennis te laten maken met de kolfsport. U 
kunt met z’n tweeën als koppel inschrij-
ven, maar ook individueel. In dit laatste 
geval koppelen wij u aan een andere indi-
viduele deelnemer.

We laten u zien hoe het kolven gespeeld 
wordt en u gaat uiteraard zelf aan de slag. 
Welke spelvorm we kiezen, ziet u deze 
middag. Er wordt wel in een soort compe-
titie gespeeld om mooie prijzen, maar in 

een heel ontspannen sfeer. Het plezier 
staat voorop; wij willen u een gezellige 
middag aanbieden, waarbij u kunt ervaren 
of het kolven een sport is, die u prettig 
vindt.

We beginnen om 13.00 uur; deelname 
staat open voor iedereen, die een leuke 
middag wil beleven. We spelen uiteraard 
op onze thuisbaan in dorpshuis Cultura. 
We zien u graag zaterdag 22 december om 
13.00 uur.

Kolven een sport van vroeger voor de 
mensen van nu!

Voorkom bladval in de dakgoot, 
…met onze Gootdrain!

Met de gootdrain van 
Zwartgroen geen bladeren 
en verstoppingen meer 
in de dakgoot. 

De stevige, fl exibele voor-
gevormde kunststof gaasrol 
houdt zich zelf op spanning. 
Bladeren die erop vallen 
drogen op en waaien weg.

Simpel principe, snel en 
makkelijk te installeren!

3 types
Medium Diameter   70–110 mm
Large Diameter 100–150 mm
Extra-large Diameter 150–200 mm

Hoogtevrees? 
Zwartgroen kan voor u uw gootdrain plaatsen!

Bijvoorbeeld 12m dakgoot, materiaal, 
plaatsing en schoonmaken voor maar € 295,00!*

*Bij vrije toegang tot de dakgoten. 

Industrieweg 5  •  1619 BZ  •  Andijk
(0228) 74 81 23  •  www.zwartgroen.nl

Straatbezem 36cm
Met extra sterke vezels!
Van € 14,50      voor € 11,50

Combibladhark
Bladbezem en bladschep in één!
Van € 12,95  voor € 9,95

Snoeischaar TITAN 2 PRO
Professionele snoeischaar, topkwaliteit! 

Van € 25,00   voor € 20,00
Met holster nu voor € 36,50

Kloofb ijl 3kg
Gehard stalen kop

Van € 22,95  voor € 18,95

Wij zijn gesloten van 25 december 2018 t/m 2 januari 2019
Acti es geldig t/m 31 januari 2019

NAJAARS 
AANBIEDINGEN

Naast uw tuingereedschap kunt u ook bij ons terecht 
voor al uw schroeven waaronder WOODIES! 
Kom langs voor ons complete assorti ment!

Koppelkolven 2018

Uitgelachen
Vijf december een bezoek gebracht 
aan de Horn op het parkje ‘de Put’, u 
weet wel bij de geitjes en de hangbuik-
zwijntjes.
Met een vrijwilliger die de dieren ver-
zorgd nam ik de vogelstand even door 
en kwam ook de Groene specht te 
sprake. Deze vogel wordt veel vaker 
waargenomen in West-Friesland en wij 
kunnen wel stellen dat deze in opmars 
is. Tijdens mijn rondje vloog bij de ka-
belbaan een fel gekeurde vogel
lachend op om verder in de boom te 
gaan zitten verrassend een Groene 
specht op de Put. Dus zegt het spreek-
woord “als je het over de duvel heb 
trap je hem op zijn steert”. 
Groene spechten houden van open 
loofbossen, hoogstamboomgaarden, 
parken en oude houtsingels. Het voed-
sel bestaat uit grote mieren en rode 
bosmieren. De lach is een opvallend 
kenmerk vandaar dat je dan denkt 
wordt ik uitgelachen? Douwe Foto: Douwe Greydanus

Meer nieuws op: www.andijker.nl
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