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De decembermaand betekent 
een drukke tijd voor de Om-
ring locatie Sorghvliet. Sinter-
klaas is vertrokken en heeft 
plaats gemaakt voor kerstbo-
men, lichtjes en versieringen. 
Maar de drukke december-
maand staat ook voor ‘verbin-
ding’ en dat is wat volgens Sjon 
Kuipers, locatiemanager van 
Sorghvliet, het hele jaar door 
juist zo ontzettend belangrijk 
is en niet alleen tijdens de 
feestdagen.
 
Kerstsfeer
December is een bijzondere 
maand voor de bewoners van 
Sorghvliet. “Er wordt heel veel 
georganiseerd”, vertelt Sjon. 
“Eerst vieren we Sinterklaas en 
daarna is het tijd voor de 
kerstactiviteiten. En die bestaan 
voornamelijk uit gezamenlijk 
dingen ondernemen”. Zo worden 
er met de bewoners kerststukjes 
gemaakt, er worden sneeuwpop-
pen geknutseld en op 19 decem-
ber komt de Kuyperschool naar 
Sorghvliet om kerstliedjes te 
zingen. Niet te vergeten het eten, 
want eten hoort bij kerst. “Op 20 
december hebben we een speci-
aal door onze koks georgani-
seerd kerstdiner en ook tijdens 
de kerstdagen zelf wordt er heer-
lijk met elkaar gegeten”.
 
Verbinding
De kerstgedachte en dan vooral 
het gezamenlijk dingen onder-
nemen mag namens Sjon het 
hele jaar duren. Vrijwilligers zijn 
hiervoor heel erg belangrijk. 

“Wat ik probeer is om samen 
met het team de mensen hier 
binnen te krijgen, want aan vrij-
willigers heb je immers nooit 
genoeg. Ik zie het als mijn plicht 
om ervoor te zorgen dat de ver-
binding er is onder de mensen 
en ik spreek dan ook een grote 
dankbaarheid uit aan alle vrijwil-
ligers die we al hebben en die 
Sorghvliet een stuk mooier ma-
ken. Dankzij deze mensen kun-
nen we van alles blijven organi-
seren”. Van een wandeling, een 
knutselmiddag of een muziek-
middag tot simpelweg een be-
zoek, een praatje en een kop 
koffie. Vrijwilliger zijn hoeft he-
lemaal niet te betekenen dat je je 

hele of halve dag kwijt bent. “Het 
gaat om de momenten. Dus zelfs 
als je maar een half uurtje tijd 
hebt. Een bezoek en even dat 
praatje betekenen al zoveel”!
 
Vrijwilligers
Sinds dit jaar zijn mensen uit 
Andijk gestart om elke dinsdag 
met de bewoners van Sorghvliet 
en Leviaan te gaan wandelen. 
Lekker naar buiten, een kop kof-
fie drinken in het Dorpshuis, 
nieuwe mensen ontmoeten enz... 
Dit bevalt heel goed en volgend 
jaar wil Sorghvliet ook verder 
gaan met het samen fietsen. 
Hiervoor zijn ze nog op zoek 
naar vrijwilligers die tijdens het 

mooie weer de bewoners op de 
duofiets erop uit willen nemen. 
Voor meer informatie over vrij-
willigerswerk of wilt u zich aan-
melden als vrijwilliger, neem dan 
contact op met Marieke Dudink 
via e-mail: marieke.dudink@om-
ring.nl of telefoon 0228-591 641.
 
Goede voornemens
De plannen voor de nieuwbouw 
bij Sorghvliet zijn verder gevor-
derd en de verwachting is dat ze 
in 2019 gaan starten met de 
bouw van de vier woonetages 
met acht appartementen. En 
naast alle praktische werkzaam-
heden als locatiemanager zal 
Sjon zich ook in 2019 volop in 

blijven zetten voor uitbreiding 
van momenten die mensen sa-
menbrengt en verbindt. “Met 
een hechte gemeenschap als An-
dijk gaat het al hartstikke goed. 
Samen met elkaar moeten we er 
wat moois van kunnen maken. 
Onze slogan is niet voor niets: 
Samen de beste zorg dichtbij”.
 
Tot slot wensen Sjon alsmede 
het hele team van personeel en 
vrijwilligers van Sorghvliet ie-
dereen hele fijne kerstdagen en 
een mooi en goed 2019 toe. Wilt 
u meer informatie over bijvoor-
beeld vrijwilligerswerk of mis-
schien heeft u leuke ideeën? Dan 
kunt u naast de contactgegevens 
die we eerder hebben genoemd 
ook gerust even binnen lopen 
aan de Sorgvlietlaan 50. De deu-
ren staan open.

Kerst bij Sorghvliet: 
mensen samenbrengen en verbinden

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

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

GRATIS INLOOP: 

U bent weer welkom in 2019!

De Andijker rond de feestdagen.
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

Sjon Kuipers (derde van rechts) wenst samen met het team van Sorghvliet en alle bewoners iedereen  
hele fijne feestdagen toe. Foto: KD/De Andijker

1e kerstdag 25 december

Arthur Ebeling Band
bij Club Jazz&Pop Cultura Andijk. 

Aanvang:22.00 uur
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Het kantoor van de Andijker en Dijkprint is gesloten van 
maandag 24 december t/m dinsdag 1 januari 2019.



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

Kerkdiensten, rond Kerst
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
Zondag 23 december
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk, 4e advent
Maandag 24 december, Kerstavond
22.00 uur ds. J. Staat, Kerstnachtdienst, m.m.v. Sursum Corda
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. J. Staat
Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerstvoorstelling www.vrolijktheater.nl
Zondag 30 december
10.00 uur dhr. R.A. Houtman te Epe
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
19.30 uur ds. J. Staat
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
Zondag 23 december
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Woensdag 26 december, Tweede Kerstdag
09.30 uur  kerstfeest met de kinderen
Zondag 30 december
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  leesdienst
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur  ds. G. Heijkamp
Dinsdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
Zondag 23 december 
10.00 uur Dhr. Kees van Lenten uit Oudendijk
 Organist: Arie Heemsbergen
Maandag 24 december 
19.00 uur Kinderkerstfeest
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme
Zondag 30 december 
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

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

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
Zondag 23 december
10.00 uur Cees Hanemaayer
Maandag 24 december, Kerstavond
22.00 uur  Kerstnachtdienst in de Westerkerk
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.30 uur Kerstmusical
Zondag 30 december
10.00 uur Arjen Verboom
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
18.00 uur  Viering van het Heilig Avondmaal

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Zondag 23 december in Sorghvliet
15.00 uur Oec. Kerstviering, Ds. K. Staat en pastor André Dekker.
Maandag 24 december, Kerstavond
19.00 uur Gezins-Kerstviering, de Vriendenkring; pastor P. Piets. 
21.30 uur Kerstnachtviering, AOW-jongeren koor; past. Dekker.
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Feestelijke Kerstviering, Gemengd koor; groep Andijk.
13.00 uur Kindje wiegen.
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur Oudejaarsviering, de Vriendenkring; pastor P. Piets.

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Zondag 23 en 30 december Geen Bijbelonderwijs

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Zondag 23 december
10.00 uur Simon van Groningen
Maandag 24 december, Kerstavond
22.00 uur  Kerstnachtdienst in de Westerkerk
Dinsdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Simon van Groningen
Zondag 30 december
10.00 uur Tom Pikker
Maandag 31 december, Oudejaarsavond
18.30 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

Zaterdag 22 december: Geen 
viering.
Zondag 23 december 
15.00 uur in Sorghvliet: 
Oecumenische Kerstviering met: 
Ds. K. Staat en pastor André 
Dekker.
Maandag 24 december: 
Kerstavond.
19.00 uur: Gezins-Kerstviering 
met de Vriendenkring; pastor P. 
Piets. 
21.30 uur: Kerstnachtviering 
met AOW-jongeren koor; pastor 
A. Dekker.
* Na beide vieringen en die 
van morgen: deurcollecte voor 
Solidaridad.
Dinsdag 25 december: 
1e Kerstdag.
10.00 uur: Feestelijke Kerst-
viering met Gemengd koor; 
groep Andijk.
13.00 uur: Kindje wiegen.
Woensdag 26 december: 2e 
Kerstdag: geen viering.
Zondag 30 december: geen 
viering.
Maandag 31 december: 
Afsluiting van het jaar.
19.00 uur: Oudejaarsviering met 
de Vriendenkring; pastor P. Piets.
Dinsdag 1 januari: Nieuwjaar: 
geen viering. 

* De collecte in deze vieringen 
is voor onze kerk, als we denken 
aan de extra kosten, die gemaakt 
worden tijdens deze feestdagen. 
Op Kerstavond en 1e Kerstdag is 
er een deurcollecte als afsluiting
van de adventsactie Solidaridad. 
Deze is bestemd voor opleiding, 
microkrediet en kinderopvang 
voor kwetsbare vrouwen in 
Burkina Faso. Van harte aanbevo-
len. Welkom in de vieringen. 

*Tijdens de kerstdagen zal in de 
hal van de kerk een tentoonstel-
ling van kerststalletjes zijn. Het 
bekijken waard! 

* Allen goede Kerstdagen toege-
wenst, een prettige jaarwisseling 
en een voorspoedig Nieuwjaar 
met warmte, vrede en gerechtig-
heid voor alle mensen!

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk. Wij bezorgen in heel Nederland.

Wie bezorgt u een kerstgroet?

**gratis bezorgen in Andijk actiecode andijk

Piet de Boer
30 december 1928 - 30 december 2018

Ja het is waar
30 december word ik 90 jaar
Nu zou ik het zeer waarderen
Als u mij in Cultura komt feliciteren
Het is buiten kijf
Er is een receptie van 3 tot 5
En overweegt u een cadeau
Graag een briefje van honderd of zo
Maar iets minder mag ook
Vele kleintjes maken ook een hoop

De opbrengst is voor de nieuwe tafels en stoelen 
in de Sporting Andijk kantine
Dat vind ik leuk zou ik miene

Verder wens ik u allen veel gezondheid 
en een gelukkig nieuwjaar.

Tot ziens in Cultura!

   Piet de Boer
   Dijkweg 323, 1619 JJ Andijk

6 Oktober was het grote jubile-
umconcert voor het 125-jarig 
bestaan, een groot succes met 
meer dan 550 toeschouwers in de 
sporthal m.m.v. Leona Philippo. 
Dit jaar geen Midwinterconcert 
zoals andere jaren maar sluit Mu-
ziekvereniging Excelsior op za-
terdag 29 december het jubile-
umjaar af met een concert. 

Tijdens het concert ‘Highlights’ 
komen een groot aantal hoogte-
punten uit het jubileumjaar op de 
lessenaar. Stukken uit ‘Happy 
New Year’, het Reünieconcert, en 
het grote jubileumconcert zoals: 
de Bolero, Roll Tide, Skyfall en 
River Deep Mountain High. He-
laas dit keer wel zonder Leona, 

maar u kunt nog één keer genie-
ten van de zang van Janina Gre-
ven. Naast nummers die dit afge-
lopen jaar zijn gespeeld komen er 
natuurlijk ook nieuwe nummers 
op de lessenaar.
Daarnaast er is ook aandacht 
voor de toekomst van Excelsior: 
de leerlingen in het leerlingenor-
kest De Decibels!
Een passend einde van een mooi 
jubileumjaar! 
Kaarten kosten € 8,- en dit is in-
clusief een consumptie. Het con-
cert wordt weer als vanouds ge-
houden in Cultura en de aanvang 
is om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en 
voorverkoop op: www.excelsior-
andijk.nl

Highlights
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HOE MAAKT U IEMAND BLIJ? 

Zoals eerder getipt is het weer de tijd van het jaar voor gulle gevers. 
Heeft zoon- of dochterlief een huis gekocht en ziet hij/zij een groot-
schalige verbouwing tegemoet? Of wilt u als suikeroom graag uw 
nichtje helpen bij het aflossen van haar te zware hypotheek? 

In beide gevallen kunt u hun kostenplaatje verzachten door gebruik 
te maken van de zogeheten jubelschenking. U kunt, aan wie u ook 
wilt, tot maximaal € 100.800 belastingvrij (vrijstelling 2018) schen-
ken, mits de begiftigde/ontvanger:

het bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van de eigen 
woning, de aflossing van een hypotheek of restschuld, of de afkoop 
van erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten;
1 tussen de 18 en 40 jaar oud is;
2 het bedrag uiterlijk in 2020 gebruikt;
3 schriftelijk kan aantonen dat de schenking is betaald 
 en aangewend voor zijn/haar eigen woning;
4 niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ heeft gebruikt voor een 
 schenking van dezelfde schenker. (Vraagt u aan de notaris over 
 de bijzonderheden hieromtrent).

Ouders en fiscale partners worden gezien als één schenker. Heeft 
de begiftigde een partner, dan zullen ook zij fiscaal als één worden 
beschouwd. U kunt wel alléén schenken aan uw eigen kind of aan de 
degene bij wie u wilt dat de schenking terecht komt. In geval van een 
onverhoopte scheiding van de begiftigde hoeft deze het geschonken 
bedrag niet te delen met een ex-partner. 

Let op: de jubelschenking is belastingvrij, maar de begiftigde moet 
wel aangifte doen bij de Belastingdienst met een beroep op de juiste 
vrijstelling. Wij helpen u graag hierbij!

Rosanne Deen, 
werkzaam bij 
Mantel&Overtoom 
Notarissen.

Andrea van Langen

Parkeren in Medemblik

In Andijk is parkeren niet 
iets waar veel over gepraat 
wordt. Hoe anders is dat 
in Medemblik: in de bin-
nenstad is een fors tekort 

aan parkeerplaatsen, vooral 
tijdens drukke perioden en 
evenementen. Zo is “ons” 

restaurant Meijers ook daar 
succesvol, maar dat betekent 

wel dat ‘s avonds heel wat 
plaatsen worden bezet door 

bezoekers aan dit restaurant. 
De gevolgen van tekort par-
keerruimte zien we ook in de 
binnensteden van Enkhuizen 
en Hoorn.  Als mensen te ver 
moeten lopen kiezen ze voor 

het gemak van internetwinke-
len of gaan ze ergens anders 
heen. In Medemblik is er al 
langere  tijd een plan voor 
een hotel in het voormalige 
stadhuis met een brasserie, 
winkels en appartementen 
in een aanbouw. De raad 

heeft de nodige bedenkingen 
tegen dit plan, de belangrijk-

ste is dat er parkeerruimte 
verdwijnt op een plek waar 
die al schaars is. In februari 
heeft de raad gevraagd eerst 
de mogelijkheden voor extra 
parkeerruimte te onderzoe-
ken. De onderzoeken zijn 

(met een prijskaartje) aan de 
raad gepresenteerd, waarbij 
burgemeester en wethouders 
hun voorkeur hebben aan-
gegeven. De raad heeft de 

handschoen opgepakt en een 
duidelijke richting aange-

geven. We moeten een plan 
maken voor het  parkeren 
achter de dijk (in de pol-

der).  Hiervoor is 2,5 miljoen 
beschikbaar. Als dit klaar is 
wil de raad vergunningpar-
keren gaan invoeren in de 

‘Oosthoek’, een gedeelte van 
de binnenstad. Klanten van 

horeca en personeel van win-
kels moet dan uitwijken naar 

het parkeerterrein. Verder 
komt er een onderzoek naar 

enkele ondergrondse parkeer-
mogelijkheden. Het plan voor 
het stadhuis mag verder wor-
den uitgewerkt op voorwaar-
de dat het hotel, de winkels 
en de woningen gelijktijdig 

worden ontwikkeld. Kortom 
we kunnen aan de slag! En 
vergeet niet om één dezer 

dagen een gezellig bezoekje 
te brengen aan Medemblik. 
En parkeerproblemen? Die 
willen we juist voorkomen!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Wat is het beste nieuws dat je 
ooit hebt gehoord?
Denk jij soms ook wel eens na 
over het geloof en over de Bijbel? 
Loop je rond met vragen waar je 
het antwoord niet op weet? Of 
wil je meer weten over wie Jezus 
of God voor jou is?

Dan is deze cursus echt wat voor 
jou! Zoals de naam van de cursus 
al zegt: we gaan samen op zoek 
naar antwoorden over Jezus en 
over God en we proberen samen 
meer over Hem te weten te ko-
men. 

Dit doen we op een laagdrempe-
lige manier, met veel ruimte voor 
vragen en persoonlijke aandacht.
Vind je het nou spannend om al-
leen te komen, neem gerust een 
vriend, vriendin, zus of broer 
mee.

Wat houdt de cursus precies in? 
Het is een cursus voor mensen 
die meer willen weten over het 
christelijke geloof. Aan de hand 
van een film, waarin een onder-
werp wordt behandeld, gaan we 
met elkaar in gesprek. Dit ge-
beurt op een ontspannen manier, 
waarin ook ruimte is voor eigen 
vragen. De cursus is vrijblijvend 
en laagdrempelig en voor ieder-
een, ongeacht je leeftijd. De 
avond starten we met een geza-
menlijke maaltijd, na de maaltijd 
starten we dan met de cursus en 
deze zal om 21.00 uur afgelopen 
zijn. Er zijn acht cursus avonden 
die elke week worden gegeven. 
De cursus wordt u gratis aange-
boden door de Gereformeerde 
Kerk van Andijk.

Iedereen is van harte welkom.
We hopen dat je komt!

Cursus: Christianity Explored

Data:  Vanaf 13 januari
Aanvang:  18.30 uur – 21.00 uur (met maaltijd)
Plaats:  Lichtboei, Hoekweg 12
Leiding:  Melissa Groot
Doelgroep: Voor iedereen die meer wil weten over het geloof
Contact: R. de Vries, 0228-593531, rimidevries@quicknet.nl 
Opgave: Ja, voor 6 januari

Zondag 16 december klokslag 9 
uur stonden er 165 mountainbi-
kers aan de start voor de 2e Voor-
oever veldtoertocht van dit jaar, 
georganiseerd door de Stichting 
Wielerevenementen WF, met de 
start deze keer in Onderdijk.

Het was een uitdagende rit onder 
winterse omstandigheden waar-
aan ook door Irene en Simon 
Schouten werd meegedaan. 

Er werd gereden over veengrond, 
asfalt, schelpenpaden en zand. 
Het parcours ging via het Nesbos 
naar Medemblik, over de Brake 
door een koeienstal. Via het Eg-
boetswater en Hauwert naar 
Wervershoof.
Daar klom men op de dijk voor 
een route naar Andijk en langs 

het IJsselmeer en Proefpolder 
weer terug naar Het Dorpshuis in 
Onderdijk.  

71 kinderen uit Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof en Zwaagdijk 
hebben afgelopen zaterdag hun 
schaats diploma’s weer mogen 
ontvangen. Ze hebben er weken 
lang weer keihard voor geoefend.  
En met hele goede resultaten. Ie-
dereen van harte gefeliciteerd! 
Het was op zaterdagochtend al-
tijd weer dringen bij de bus. 
Daarna snel de schaatsen onder-
binden en hup het ijs op. 
Door het doen van leuke spelle-
tjes en oefeningen wordt de tech-
niek van het schaatsen aange-
leerd. En natuurlijk schipper mag 
ik overvaren aan het einde van de 
les.
  
Kijk snel op onze facebook pagi-
na: jeugdschaatsen-AOWZ voor 
de vele mooie foto’s en filmpjes. 
Tijdens de diploma uitreiking 
hebben we nog even Jolanda Oud 
in het zonnetje gezet.
  

Ze is al meer dan 15 trainster en 
doet ook heel veel achter de 
schermen. En zonder vrijwilligers 
geen vereniging!  Jolanda, heel 
erg bedankt voor je jarenlange 
inzet. 
Financieel is het ieder jaar weer 
een uitdaging, maar mede door 
de 3 dorpsveilingen van Andijk 
en de veiling van Wervershoof 
hebben we alles kunnen realise-
ren.
 
Zaterdag 8 december was dan 
ook de jaarlijkse schaatsclinic 
voor de kopers van de veilingen. 
Een geslaagde middag met blije 
kinderen en natuurlijk chocomel 
met slagroom toe! U leest het, de 
AOWZ kinderen zijn klaar voor 
de winter en hopen op mooi na-
tuurijs.

Namens jeugdschaatsen AOWZ 
Marco Huisman

AOWZ jeugdschaats nieuws

Foto’s Fred Homan

Simon Schouten

Vooroever veldtoertocht
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Merry Christmas 
and a

Delizzious New Year!
ABZ Seeds Vleetweg 12 1619 PR Andijk

Wenst u Prettige Feestdagen 
en een heel gezond 2019

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.

Cultura wenst u een cultureel 2019

Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie

Zondag 6 januari 16.00 uur

A B

F

ANDIJK B.V.
Erkend Bouwbedrijf

 Wij wensen u
� jne feestdagen

en een
opbouwend 2019

toe.
 

Freek en Sandra van Dokkum
Alan, David, Chris, Marcel, Louis, Chris, Sebastiaan

Bouwbedrijf AFB Andijk B.V., Handelsweg 18L, 1619 BJ Andijk
M.06-52320197     E. info@afbandijk.nl     I. www.afbandijk.nl
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De medewerkers van de stichting
Gemeenschapsveiling Cultura

Wensen iedereen 
alle goeds voor 2019!

en vestigen tevens hierbij uw aandacht op de
datum van onze veiling voor het komende jaar

vrijdag 19 april 2019

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

Vrolijk kerstfeest en een 
warm en liefdevol nieuwjaar.

www.omring.nl088 - 206 89 10

Wenst u sfeervolle dagen!

dakgootspecialist.nl
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De Andijker rond de feestdagen.
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

Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Piet en Diny Boeder

Goede Kerstdagen 
en een gezond 

en gelukkig 2019
gewenst aan familie, 
vrienden en buren.

Ali Pasterkamp-Broer

Allen een 
Gezegend Kerstfeest 
en een Voorspoedig 

2019 gewenst.

van 
Lou en Jessie Gorter

Hans en Marrie Venema 

wensen familie, vrienden 
en bekenden 
fijne feestdagen 
en een gezond 2019 toe.

Voor alle mensen
mijn beste wensen
voor gezellige 
feestdagen en een 
gezond nieuwjaar 
met veel aandacht 
voor elkaar.

Gr. Lies Hazewindus

Leo en Jenny 
Weverink wensen 
alle Andijkers
mooie kerstdagen 
en alle gezondheid 
voor 2019.

Wij wensen familie, 
vrienden, buren en 

bekenden een gezegend 
kerstfeest en een 

voorspoedig 2019.

Leen en Nelie Vriend

Een hartelijke groet,

Fijne kerstdagen 
en een goed en gezond 
2019 toegewenst van 

Stien de Kroon

Gezegende 
Kerstdagen 

en een 
gezond 2019!

Adriaan Remijnse

Al mijn familie, 
vrienden, buren 

en kennissen

Gezegende Kerstdagen 
en voorspoedig 2019.

M. Visser - Kooiman

Familie, vrienden 
en bekenden: 

ik wens u allen gezegende 
Kerstdagen en een goed 

Nieuwjaar toe.

Grietje Tensen
Sorghvlietlaan 178

Wij wensen iedereen:
Sfeervolle Feestdagen & Alle Goeds voor 
2019!
Marnix & Ellen,
Tijmen, Marit, Jelte en Hessel

Wij  wensen iedereen 
gezellige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2019.

Jan & Tineke van der Jagt

Vanuit Tzummarum, onze nieuwe woonplaats, 
wensen wij u fijne feestdagen en de beste wensen voor 2019.
De stap die wij genomen hebben om van Andijk naar Friesland te 
verhuizen doet ons goed. De vele jaren in Andijk waar wij met 
velen hebben gemusiceerd en samengewerkt, die herinneringen, 
daar kijken wij met heel veel plezier op terug. Dank jullie wel 
zangers, muzikanten, collega’s, kerkbesturen waar ik organist 
van mocht zijn, voor het samen mogelijk ma-
ken om van de noten muziek te maken.    
Wim & Leny Broer
Buorren 68, 8851 EP Tzummarum. 
E-mail: w.broer3@telfort.nl  

Klaas en Annie Koster 

wensen familie, 
buren, vrienden 
en kennissen 
fijne feestdagen 
en een gezond 2019!

Willy Weverink-Broer

Wenst u allen
Fijne kerstdagen 

en een goed 
en gezond 2019.

Vanuit Sorghvliet 
wens ik u allen 

gezegende kerstdagen 
en een 

voorspoedig 2019.

Jenny Vriend-Nijdam.

Een geboorte is een blij gebeuren. 
Met kerst vieren we de geboorte 
van Jezus Christus, de komst van 
het licht naar deze wereld. En dat 
is helemaal om blij van te zijn, 
súper blij! Alle reden om de ge-
boorte van Jezus met alle kinde-
ren op een blijde en vrolijke ma-
nier te vieren! Ook op Andijk!

Woensdag 26 december – twee-
de kerstdag – zijn alle kinderen 
welkom bij de vrolijke kerstfeest-
viering in de Gereformeerde 
Kerk, Middenweg 4. En weet je 
wie er ook komen? Jawel: Paula 
en Bongo, de buikspreekpoppen 
van Vrolijk Theater! 

Veel kinderen kennen Paula en 
Bongo al van eerdere optredens 
in Andijk. En reken maar dat ook 

hun optreden in kerstsfeer weer 
garant staat voor open monden 
van verbazing en ongetwijfeld 
zullen er kinderen onder de kerk-
bank belanden van het lachen. 
Ook in de kerk mag dat: blij zijn 
en lachen. Of beter: júist in de 
kerk word je blij. Denken aan- en 
zingen van- Jezus maakt blij! 

Buikspreker Jan-Marcel Vellinga 
brengt samen met de poppen 
Paula en Bongo het prachtige 
kerstverhaal  in een programma 
vol spanning en humor. Iedereen 
is van harte welkom: natuurlijk 
alle kinderen, maar ook ouders, 
opa’s, oma’s, tantes, ooms… ie-
dereen! Het kinderkerstfeest op 
tweede kerstdag begint om 10 
uur en de toegang is gratis. Tot 
ziens!

Een vrolijk kinderkerstfeest!

De kerstnachtdienst in de Wes-
terkerk in Enkhuizen is inmiddels 
een begrip in West Friesland. 
Eénmaal per jaar wordt de prach-
tige oude Westerkerk nog eens 
gebruikt waarvoor hij eigenlijk 
bestemd is. Een aantal kerken 
hebben zich verenigd om dit jaar-
lijks mogelijk te maken. De echte 
oude kerstsfeer met oude en 
nieuwe liederen, maar ook de ac-
tualiteit van de geboorte van Je-
zus met woorden van nu. Dit jaar 
is het thema “Vrede”. Temidden 
van alle tumult in de wereld, 

maar misschien ook wel de on-
rust in ons eigen hart zetten we 
dit uurtje apart om ons te bezin-
nen op echte vrede. Is die bereik-
baar? Wereldvrede? Vrede in ons 
leven, ons gezin, ons hart? Ieder-
een, gelovig of niet, is van harte 
welkom op kerstavond, 24 de-
cember om 22.00 uur. De deuren 
gaan om 21.00 uur al open. Om 
23.10 is de dienst weer afgelopen, 
maar we hopen allemaal een 
stukje vrede mee naar huis te ne-
men. Om ook weer uit te delen, 
want vrede doe je samen.

Kerstnachtdienst Westerkerk Enkhuizen

Kerst=feest!
Kerst herinnert ons eraan dat 
God Zijn eigen Zoon, Jezus 
Christus, naar de aarde zond. 
Waarom deed Hij dat? Om de 
weg naar Hem definitief te ope-
nen voor ons. Het is de welover-
wogen weg die God heeft geko-
zen om ons hart te kunnen aanra-
ken met Zijn liefde. Daarom is 
kerst een feest: omdat door Jezus 
Christus de weg naar God open is!

Kerstnachtdienst met Sursum 
Corda en volkskerstzang
Samen met vele anderen de 
komst van Jezus herdenken tij-
dens een kerstnachtdienst is een 
feest. Een feest waarvoor ook dit 
jaar in de Gereformeerde Kerk te 
Andijk de deuren weer wijd open 
gaan.  De dienst staat onder 

leiding van ds. Koos Staat en Sur-
sum Corda verzorgt een aantal 
muzikale intermezzo’s in kersts-
feer. Samen vieren en veel samen 
zingen met orgelbegeleiding door 
Arie Heemsbergen. Iedereen is 
van harte welkom!

Gereformeerde Kerk Andijk, 
Middenweg 4. Maandagavond 24 
december, aanvang 22.00 uur, 
kerk open 21.15uur.  Er wordt 
één collecte gehouden, de op-
brengst daarvan gaat naar Voed-
selbank West-Friesland (voedsel-
bankwf.nl).  Informatie over de 
kerkdiensten tijdens Kerst op 
www.gereformeerdekerkandijk.
nl en facebook.com/gerefor-
meerdekerkandijk. Thuis mee-
luisteren en beamer-meekijken:  
www.meekijkenindekerk.nl.

Kerstnachtdienst 2018 
Gereformeerde Kerk Andijk
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K

INSTALLATIETECHNIEKKOK

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

.onderhoud .reparatie .vervanging

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

directie en medewerkers 
wensen u een 
warm en zorgeloos 
2019 toe

Sursum Corda
wenst u fijne feestdagen

en een  
muzikaal nieuwjaar!

En we nodigen u graag uit voor onze
Muzikale Kerstgroet

23 december 223 december 2016 in Dorpshuis Centrum Andijk
Sfeervol kerstconcert

met kerstverhaal, samenzang en mooie muziek!

De leden van Sursum Corda 
wensen u heel fi jne kerstdagen 

en een muzikaal 2019!
Tot ziens bij een van onze concerten 

in het komende jaar

Fietsvakshop.nl

Sporting Andijk wenst iedereen

Onze nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 5 januari met om 
14.00 uur de nieuwjaarswedstrijd Oud Asonia tegen Oud AVV. 
U bent van harte welkom!

Fijne feestdagen
en een sportief 2019!
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Andijks Gemengd Koor 
wenst u allen 
prettige feestdagen
en een goed, gezond 
en muzikaal 2019

       

    

                                                                                                                          

                                                                        

                                              

                                                 

                                                   

                                                     

                                                                   

                                                      

 

 

  

  
 

                                         

 

 

 

 

 

                                   

Wenst u prettige kerstdagen,  

en veel veilige kilometers  

in 2019!! 

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

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een goede start in 2019

Voor diverse accu’s met 
verschillende toepassingen 

kunt u ook in het 
nieuwe jaar terecht bij:

 NEES
   TEGELWERKEN

           Wij wensen u fijne kerstdagen
  en een voorspoedig nieuwjaar.

    Kleingouw 31, 1619CB Andijk    Telefoon: 06 12999318
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Het is onrustig op de Schapen-
streek, in de weken voor kerst. 
Er moet nog veel gebeuren 
voordat op kerstavond, maan-
dag 24 december tussen 17 en 
20 uur, de staldeuren op de 
Gouw 57a in Lutjebroek open 
kunnen voor bezoekers. Want 
hoewel de deuren van de boer-
derij altijd open staan voor ie-
dereen, vraagt zo’n kerstavond 
om een speciale inspanning.
 
Mark en Anita van Alderwegen 
organiseren kerstavond in de stal 
dit jaar voor de dertiende keer. 
“Het is heel leuk om te zien dat 
het voor een aantal families echt 
een traditie is geworden,” vertelt 
Anita. “Voor hen is dit echt on-
losmakelijk verbonden aan kerst. 
Net als voor onszelf natuurlijk. Ik 
vind het een eer dat wij dat kun-
nen organiseren!”
 
De kerstlichten worden van zol-
der gehaald en de planning wordt 
strak op papier gezet. “Vooral op 
de dag zelf moeten we vaak nog 
veel doen. De schapen moeten 
bijvoorbeeld gewoon gemolken 
worden vlak voordat de avond 
begint. Dus is het zaak om daarna 
snel schoon te maken, extra vers 
stro in de stallen te leggen en om 
van tevoren alles goed voor te 
bereiden zodat we binnen een 
half uur klaar kunnen zijn voor 
de opening. Dat is flink aanpoten, 

maar gelukkig hebben we veel 
enthousiaste vrijwilligers die ons 
daarbij helpen,” vertelt Anita 
trots.
 
In die dertien jaar is het concept 

van de avond vrijwel ongewijzigd 
gebleven. In een gezellig hoekje 
in het stro worden winterverha-
len voorgelezen, waarbij niet al-
leen de allerkleinste, maar vaak 
juist de ouders ademloos zitten te 

luisteren. Op het pleintje in de 
stal staat Bolletjewolophol, die de 
kinderen laat zien en beleven wat 
er allemaal gemaakt kan worden 
met het wol van de schapen. Ook 
de boer en boerin zijn daar aan-

wezig om wat te vertellen over 
hun boerderij en hun dieren en 
natuurlijk om hun kudde in de 
gaten te houden. Een aantal scha-
pen is hoogzwanger, dus wie weet 
wordt er wel een lammetje gebo-
ren!
 
Voor de tweede keer zal er ook 
muziek te horen zijn in de stal. 
De eer komt het akoestische trio 
Hans Valentijn, Niko Groot en 
Piet Karsten van Kitchenware ten 
goede dit jaar. Voor de gelegen-
heid zijn zij al hard aan het oefe-
nen op een paar mooie kerst-
nummers, maar er zal ook veel 
van hun eigen repertoire te horen 
zijn in de stal.
 
In de gezellige kantine kun je op-
warmen bij de haard, met een 
kom soep of een beker warme 
chocolademelk bijvoorbeeld. 

Ook de winkel is geopend voor 
kaas, ijs en verse zuivelproduc-
ten. Er wordt geen entree gehe-
ven voor kerstavond in de stal. 
Wel staat er een pot voor een 
vrijwillige bijdrage. Omdat je op 
een boerderij op bezoek bent, 
kan het handig zijn om oude 
schoenen of laarzen aan te trek-
ken. 

De stal is op dit moment helaas 
nog slecht bereikbaar voor men-
sen die slecht ter been zijn. 

Kerstavond in de stal hoort bij kerst

Wie weet worden er lammetjes geboren? Foto: aangeleverd

Heel kort: het is voor mij – en ik denk 
voor de gemeente ook – vooral een 
feest van licht. Niet alleen maar een 
terugdenken aan wat ooit, eens is 
gebeurd, hier ver vandaan. 

Het bekende verhaal uit het Lucase-
vangelie over de geboorte van Jezus, 
de kribbe, de stal, herders, een ster, 
Jozef en Maria. Maar het zou zonder 
betekenis zijn als het niet hier en nu 
herkenbaar is. Het evangelie van Jo-
hannes kent helemaal geen geboor-
teverhaal. Daar lezen we aan het 
begin: “Het leven dat hij brengt, is 
het licht voor de mensen. Hij is het 
licht dat schijnt in het donker. Gods 
Zoon is mens geworden. Hij heeft 
onder ons gewoond.” 

Kern: met de geboorte van Jezus is 
de herkenning van dat licht binnen 
ieders bereik gekomen. Hij laat ons 
zien, dat het innerlijke licht waarvan 

mensen de eeuwen door hebben ge-
tuigd, een ervaarbare realiteit is 
juist te midden van barre omstandig-
heden.

Juist het besef van die kwetsbare 
vonk, dat licht dat in ons smeult, 
maakt je wakker voor het licht van 
Kerst. Jezus is het kwetsbare, men-
selijke gelaat van de Eeuwige.

Berlijn 2016. Een aanslag zaaide 
dood en verderf tijdens een Kerst-
markt. Vlakbij de Gedächtniskirche. 
In het moderne gedeelte van deze 
kerk hangt een houtskooltekening 
van de arts en predikant Kurt Reuber: 
Kerstmis 1942; midden in de hel van 
Stalingrad.

Een vrouw buigt zich over het kind, 
beiden zijn door een groot kleed om-
huld. In een brief aan zijn vrouw 
schrijft Reuber deze woorden: “Wat 
kan ik hier nog van zeggen? Als je 
onze situatie bedenkt vol duisternis, 
dood en haat – en ons verlangen naar 
licht, leven, liefde, dat zo oneindig 
groot is in iedereen!”

Kerst is het verhaal dat het licht de 
duisternis overwint. Toen, nu en 
straks.

Gert Scholten, pastor

Wat betekent kerst voor mij? 
En voor De Kapel?

Er heeft in Andijk ooit een sigarenfabriek op de Geuzenbuurt gestaan. Dokter 
Hammes, die er naast woonde, had een eigen sigaren fabriek West Friesland.
Onder: hetzelfde doktershuis in 2013. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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Robé opleidingen 
wenst u een veilig 

en vooral 
een gezond 2019

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

Wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2019
Molenweg 31c, 1619 EV Andijk 06 - 29026557
T. 0228 - 59 35 73 www.timmerbedrijffredkay.nl

Timmerbedrijf 
Fred Kay

Ook in 2019 staan we voor u klaar voor al uw belastingzaken, –vragen 
en –adviezen. Want, uw belasting is voor ons géén belasting! 

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

Wij wensen u 
gezellige feestdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar
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Ook in het nieuwe jaar 
wordt u uitstekend 
geholpen bij Fysio-WFO

Geen verwijzing nodig. 
Ook voor preventieve  
trainingen.

Namens Fysio-WFO 
en FysioSport WFO 
een bewegingsvol 

2019 gewenst.

De besturen van de

Katholieke Bond voor Ouderen, K.B.O.

Protestants Christelijke Bond voor Ouderen, P.C.O.B.

De Zonnebloem afd. Andijk.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar .

De besturen van de
K.B.O. Seniorenbond Andijk, 
Protestants Christelijke Bond voor Ouderen, P.C.O.B.
De Zonnebloem afd. Andijk.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Voor de laatste dagen van het jaar 
veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen 
veel geluk en weinig zorgen.

Team Autoschade Schepenwijk 
wenst u gezellige feestdagen 
en een goed en schadevrij 2019
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Het was vrijdagavond 26 oktober 
2018. Met ruim 120 mensen waren we 
die avond aanwezig in Sarto. Dat bij 
gelegenheid van onze ‘vrijwilligers-
avond’ als uiting van dank voor de 
inzet van al die vrijwilligers, die wij 
binnen onze parochiegemeenschap 
rijk zijn. Nu werd tijdens die avond 
de ‘inwendige mens’ goed verzorgd, 
werden er liederen gezongen en 
deelde de ceremoniemeester met 
ons een toepasselijke gedachte van 
Hans Bouma met de titel … Verbon-
denheid. Dat klonk die bewuste 
avond als volgt …

Verbondenheid
Leven in verbondenheid, zó mens 
te zijn, dat je medemens bent, 
daarin schuilt je geluk. Geluk is 
gegeven met een bepaalde weg die 
je gaat, met een manier van leven, 
die aansluit op je bestemming. Je 
bestemming, het lijkt een vaag be-
grip, maar je kunt er heel con-
creet  over zijn. Ze zal op een of 
andere wijze in het teken staan van 
je relaties. Dat is toch uiteindelijk 
je roeping, om zó te leven dat je 
samenleeft. Je bent bestemd om 
sociaal en creatief mee te spelen in 
het grote geheel, dat leven heet. 
Verbondenheid die verantwoorde-
lijkheid inhoudt. Het is je gegeven 

dienstbaar te zijn aan anderen. Je 
bent in staat tot medemenselijk-
heid. Je wordt er zelf zeker niet 
minder van, wanneer je van dit  
talent werk maakt. Hoeveel je het 
ook kost, aan tijd, aan energie, in-
nerlijk word je er rijker van. Je 
kunt een gelukkig mens zijn, wan-
neer je een bewogen mens bent. Je 
leeft in een  unieke verbonden-
heid.

Zo klonken die woorden toen en zo 
klinken die woorden vandaag zo on-
derweg naar het Hoogfeest Kerstmis. 
Het feest waarop we de geboorte van 
Jezus vieren. Hij die van Godswege 
als Licht onder ons mensen is geko-
men om onze levensweg te verlich-
ten. Dat doet Hij, omdat Hij zich 
verbonden weet met ons en wij met 
Hem en met elkaar. Juist daarin, naar 
zijn voorbeeld, weten we elkaars le-
vensweg te verlichten. Dat kan al in 
alle eenvoud door het aanbieden van 
een luisterend oor, van woorden van 
troost en bemoediging, van een hel-
pende hand. Het zijn uitingen van 
onze verbondenheid met de ander en 
daarmee met de Ander, met Jezus, 
met God. Met deze gedachte, zo ook 
met die van Hans Bouma, wens ik u, 
wens ik ons allen, mede namens de 
Parochieraad van Andijk, een Zalig 

Kerstfeest toe en 
een Gezegend Ge-
lukkig Nieuw Jaar 
2019. 

Met hartelijke 
groet, 
Pastor André Dekker, 

parochie Maria 
Middelares van Alle 
Genaden te Andijk

Beste dorpsgenoten, De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Twee broers.

Achteraan het Kerkepad liep een dood-
lopende weg verder het land in. Je kon 
het nauwelijks een weg noemen, het was 
een onverhard pad, dat eindigde bij een 
paar huizen. Het Kerkeveld werd het 
daar genoemd. In een van die huisjes 
woonde een gezin met twee jongens. 
Een tweeling was het en ze waren naar 
hun grootvaders genoemd en heetten 
Cor en Jaap.  Toen ze geboren waren had 
hun vader goedkeurend geknikt, ze had-
den grote handen, dat beloofde later wat 
op het land. Toen ze voor de eerste keer 
op school kwamen, omdat ze op 1 april 
zes jaar waren geworden, werden ze 
eerst een beetje plagend Kerkevelders 
genoemd, maar al gauw wenden de kin-
deren aan die tweeling en soms gingen 
ze mee het veld in, vonden het een 
prachtige plek waar ze woonden, maar 
waren altijd weer blij dat ze op de ver-
harde weg waren, want het was wel erg 
afgelegen.

Het was dan wel een tweeling, maar zel-
den had meester Faust twee zo verschil-
lende kinderen gezien. Toen Cor nog 
moeizaam letters spelde, las Jaap al hele 
boeken. Terwijl Cor nog worstelde met 
de tafel van vier, begreep Jaap de procen-
ten al. Kortom er was een groot verschil 
tussen de jongens en of de ouders steeds 
zeiden dat het voor hen geen verschil 
maakte, toch had Cor het er nog wel 
eens moeilijk mee. Altijd de laatste, altijd 
achteraan, altijd de laagste cijfers, het 
viel voor hem niet mee om altijd maar 
vriendelijk tegen Jaap te zijn. Zo groei-
den ze daar op en toen de lagere school 
afgelopen was, kwamen ze allebei bij een 
verschillende baas op de bouw terecht 
en hun vader had het goed gezien: grote 
handen, flinke aanpakkers. Toen ze een 
jaar of achttien waren, werden ze ge-
keurd voor militaire dienst en je voelt 
het al aankomen. Jaap werd goedgekeurd 
en Cor mocht thuis blijven. Hij was daar 
niet rouwig om, vooral toen bleek dat 
Jaap eigenlijk nooit naar huis kon. Zes 
maanden was hij al weg en niet een keer 
was hij thuis geweest. Maar begin de-
cember kwam er een brief, waarin hij 
schreef dat hij de avond voor kerst thuis 
zou komen en een hele week thuis 
mocht blijven.

Maar twee dagen voor kerst begon het te 
sneeuwen en er stak een venijnige oos-
tenwind op. De soldaten die naar huis 
mochten werd aangeraden om maar in 
de kazerne te blijven. Maar Jaap vertelde 
over het dorpje aan het IJsselmeer in de 
kop van Noord Holland en over zijn ou-
ders die op hem wachtten. Hij stapte dus 
in Limburg in de trein en had het eerst 
niet zo in de gaten, maar de sneeuwlaag 
werd dikker en dikker en de chef in Am-
sterdam trok een bedenkelijk gezicht. 
Het was maar de vraag of de trein En-
khuizen nog zoud halen. Vanuit de trein 
werd de wereld witter en witter en al 
gauw kon je niet meer zien waar de trein 
precies reed. En toen hij in Enkhuizen 
uit de trein stapte zeiden zijn medereizi-
gers : “Ik bleef vannacht maar hier.” De 
bus zou zeker niet meer rijden. En het 
weer werd er niet beter op. Maar Jaap 

besloot dan maar naar huis te gaan lo-
pen. Het was tenslotte maar zes kilome-
ter langs de dijk, dat zou wel lukken.

In de stad viel het nog wel een beetje 
mee, maar toen hij de dijk op liep voelde 
hij hoe hard het waaide en hoeveel 
sneeuw er was gevallen. En het sneeuw-
de maar stevig door. Het kostte hem veel 
moeite om vooruit te komen. Maar Jaap 
sjorde zijn plunjezak op zijn rug en be-
gon aan de tocht naar Andijk. Na een 
barre tocht zag hij in de verte de vuurto-
ren de Ven en daarna boog hij af richting 
Oosterdijk. Maar het ging steeds moei-
zamer en door de sneeuwjacht kon hij 
niet precies meer zien waar hij was. Alles 
leek op elkaar, maar hij bleef de dijk vol-
gen, waarbij hij soms door een halve 
meter sneeuw moest ploeteren.

In het huisje in het Kerkeveld hadden ze 
ook bezorgd naar de lucht gekeken die 
steeds donkerder werd. En toen het be-
gon te sneeuwen en de wind aanwak-
kerde, begrepen ze dat het niet eenvou-
dig zou zijn voor Jaap om nog thuis te 
komen. Ze wisten ook dat hij een enor-
me stijfkop was en dus beslist naar huis 
zou komen. Maar toen het later en later 
werd, werd Cor ongerust en hield het 
niet meer uit in het kleine huisje. “ik loop 
hem een stukje tegemoet, “zei hij tegen 
zijn ouders. Die knikten maar zeiden dat 
hij wel voorzichtig moest zijn. Cor liep 
het Kerkepad uit en sloeg rechtsaf en 
moest even slikken, zo hard waaide het 
vanuit het oosten.

Ondertussen was Jaap zo moe geworden 
dat hij even was gaan zitten achter een 
sneeuwduin, even maar, beschut tegen 
de oostenwind die hem ijskoud had ge-
maakt. Hij sukkelde in slaap en droomde 
dat hij al thuis was, in een warme kamer 
met zijn ouders en zijn broer om hem 
heen. En Cor ploeterde intussen door de 
sneeuw en zag tussen de sneeuwvlagen 
heen iets donkers tegen de sneeuw afste-
ken. Hij liep erop af en zag dat het zijn 
broer was en  schudde Jaap wakker, die 
overeind krabbelde en besefte dat hij 
bezig was om dood te vriezen.

Alle afgunst was bij Cor verdwenen, hij 
besefte hoe waardevol een broer kon 
zijn. Ze sloegen de armen om elkaar en 
samen begonnen ze aan het laatste stuk-
je naar hun ouderlijk huis. Samen ging 
het gemakkelijker, ze liepen nu even 
voor de wind, maar het was zulk slecht 
weer en ze waren zo moe dat ze nauwe-
lijks met elkaar konden praten. Zo be-
reikten ze als twee sneeuwpoppen hun 
huis, waar hun ouders ongerust zaten te 
wachten.  De kachel stond daar rood-
gloeiend en hun ouders luisterden naar 
het verhaal van hun beide zonen. De 
volgende morgen was het weer wat beter 
en een waterig zonnetje scheen over het 
land. De broers zaten aan tafel en keken 
elkaar aan, zo dicht als gisteren waren ze 
nog nooit bij elkaar geweest.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De opbrengst van de deurcollecte bij het 
gratis Winterconcert van Andijks Ge-
mengd Koor ging donderdag 13 december 
in het bijzijn van de bestuursleden naar 
“Zorgboerderij De Tulp” van de familie 

Kemper aan de Kleingouw in Andijk. 
Voorzitter Simon Kuin kon € 405,- over-
handigen aan Yvonne Kemper.
Dat was een mooie afsluiting van het 70 
jarig jubileum van A.G.K.

Andijks Gemengd Koor 
doneert aan de Tulp

Siem Kuin (r) overhandigt de cheque aan Yvonne Kemper.Foto: KD/De Andijker
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Service en Onderhoud

wenst iedereen 
een warm kerstfeest 

en een geweldig 2019

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk  0228 – 59 2222
info@garagejong.nl   |   www.garagejong.nl

Garage Jong V.O.F 
wenst u prettige feestdagen en veel 

veilige km’s in het nieuwe jaar.

Ook in 2019 staan wij weer voor u klaar.
 

Handelsweg 5, 1693 AZ Wervershoof. Tel. 06 40 89 36 98 info@mtcscooters.nl

Wenst u 
prettige 
feestdagen!
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wenst u een goed en sportief

2019

BINDING No 50 - woensdag 12 december 2018 - pagina 9

Dat 2019 een 
geslaagd jaar 

en rijvaardig jaar 
mag worden. R. Veeken

Tuin- en timmerwerken
Wervershoof 06-25432176

Fijne feestdagen en 
een gelukkig 2019!

Wij wensen u mooie 
feestdagen en een 

gelukkig 2019

Gezellige feestdagen 
en weer goed en veilig 

op weg in 2019!!

Garage Allround

Wij wensen iedereen 
fijne feestdagen en 

een mooi en 
gezond 2019

Wij wensen u mooie 
feestdagen en een 

gelukkig 2019

Namens het gehele team van 
Omnyacc GoesDeen:

www.omnyacc.nl

Wensen wij u fijne kerstdagen 

en een gezond en succesvol 2019

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

OPTICIËN - OPTOMETRIE
 CONTACTLENSSPECIALIST

Tel. 0228-581258
www.schoutenoptiek.nl

Fijne 
feestdagen 

en een 
gezond 2019

In de donkere dagen van kerst,
je verlichting op zijn best!

VVN afd. Andijk wenst u een 
veilig zicht in het nieuwe jaar
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Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2018 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

Het wordt steeds moeilijker om een verslagje 
voor 2 mensen te maken, ik probeer dit zo 
lang mogelijk nog vol te houden, maar in de 
nabije toekomst doe ik het misschien wel om 
de 2 weken, maar daar moet ik even rustig over 
nadenken. In elk geval is deze biljartmiddag 
in café de Welkomst voor C.J. Verhoogt en G.P. 
Grent plezierig verlopen, we gebruiken beiden 
het woord goede tijden slechte tijden. De totale 
eind uitslag was C.J. Verhoogt drie punten en 
G.P. Grent zes punten, punt uit. De slotzin is: “Wie 
niet gelooft in wonderen is geen realist.”

Sportgroeten van G.P. Grent
Aflevering 1184

Biljartvereniging 
De Vlieringboys

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

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

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 

8.30 uur op: info@andijker.nl

Lever de kleurplaat in voor woensdag 9 januari 2019 
op Industrieweg 1 en je maakt kans op mooie prijzen! 

(LET OP: ons kantoor is van 24 december t/m 1 januari gesloten).
Naam: ..............................................................................

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

Leeftijd: ..............................................................................

Het kerstfeest is voor ons onveran-
derd belangrijk. Zowel 2000 jaar 
gelden als heden is de geboorte van 
Jezus relevant. De Westfriese Evan-
gelie Gemeente (De WEG) is een ei-
gentijdse evangelische kerk in 
Grootebroek. De gemeente staat 
open voor iedereen, wie je ook bent 
en wat je achtergrond ook is. Zo 
staat het op onze website (w 
ww.deweg.eu ) en zo willen we er ook 
zijn. Eigentijds. 

Het boek, de Bijbel is al oud. Bestaat 
uit verschillende boekjes die gebun-
deld zijn. Er is meer dan 1600 jaar 
over geschreven. Al deze schrijvers 
konden niet met elkaar overleggen, 
maar verkondigden dezelfde unieke 
boodschap. Het laatste stukje werd 
zo’n tweeduizend jaar geleden ge-
schreven. Dat ging over Jezus. Wij 
geloven dat Jezus de wereld veran-

derd heeft. Zijn boodschap was zijn 
leven. Daarom vinden wij het ook 
vandaag nog relevant zijn geboorte 
te vieren. Kerstfeest betekent dat 
God de wereld niet heeft losgelaten. 
En daarom geloof ik nog steeds dat 
het kan. Vrede voor “mensen van 
goede wil”. Dat deze wereld meer is 
dan alleen wat we waarnemen, gelo-
ven heel veel mensen. Ik geloof dat 
de Geest van God ook vandaag nog 
aanwezig is. Zoals de wind die soms 
raast over de zee, het strand. Of 
zacht suist door de bomen. Zo 
spreekt de Geest van Jezus ook van-
daag nog steeds. Als we als gemeente 
bij samenkomen mogen we Hem ho-
ren, verstaan! 

En u of jij bent welkom om dat mee 
te beleven. Elke zondag om 10 uur in 
de aula van het Martinus College, de 
Aanloop 6 in Grootebroek.

De Westfriese Evangelie Gemeente
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Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Ook in 2019 staan we 
weer voor u klaar!

We wensen u � jne feestdagen en 
een goed, groen en gezond 2019!

Martin, Lidy, Joey en Kim
wensen iedereen een

fijne kerst en een gelukkig 2019

Martin Weverink
Viskuil 20, 1619 AT Andijk

Tel./Fax 0228 593885
Mobiel 06 51413763

Website: www.wegrodak.nl
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Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

www.heddesmakelaardij.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019

 Loraine 
Haarmode

    Middenweg 52a           Wenst u fijne feestdagen
    Tel: 0228-592155                       En een goed 2019!

Groeten Esther, Berdina en Angela

www.lorainehaarmode.nl

Donderdagochtend 27 december gesloten.
Woensdag 2 januari gesloten.

Team Zorgboerderij 
De Tulp, Andijk. 

Zorgboerderij De Tulp 

wenst u gezellige feestdagen 

toe die mooie en blijvende 

herinneringen geven.

Directie en medewerkers van 
Automobielbedrijf Avner  

wensen een ieder 
gezellige kerstdagen 

en een veilig en gezond 2019!

Automobielbedrijf Avner
Industrieweg 1g Andijk
Tel: 0228 - 596600
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Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk 
Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl

Dokter De Vriesstraat 33, 
Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelovertoom.nlwww.mantelovertoom.nl

Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar

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

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en veel geluk 

en gezondheid in 2019 toe!!

 Sterappel 28, 1619 KA  Andijk    M: 06 - 53 92 18 85

Prettige kerstdagen 
en een mooi 2019!

Barry Hoogendoorn * 06 2170 8248 * KvK. nr. 69768935
schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Glasbewassing 

& meer

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar
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Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 10 januari 
2019. De maaltijd vindt plaats in 
“de Lichtboei”, Hoekweg 12.

Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 6. U kunt zich opge-
ven vanaf Donderdag  27 decem-

ber via breekdeweekandijk@
gmail.com of bij Gerda Gorter 
(tel. 592594) of Sjanni de Vries ( 
tel 720179)

Als vervoer een probleem is, los-
sen we dat op. Samen eten is ge-
zellig!

Gerda Gorter, Sjanni de Vries , 
Clementine Bultsma, Annet 
Kwantes en Jacquelien Vriend

Schuif ook aan tafel bij “Breek de Week!

Vanaf 22 december tot en met 6 
januari is het Stoommachinemu-
seum aan Oosterdijk 4 geopend, 
met uitzondering van Eerste 
Kerstdag, 31 december en 
Nieuwjaarsdag.  Het museum is 
onder stoom, dus de stoomma-
chines draaien. En er valt nog 
meer te beleven in het museum. 
Op diverse dagen vertoont de 
smid in de smederij zijn ambacht 
en vermaakt jong en oud met zijn 
enthousiaste verhalen. Verder 
zijn er demonstraties en work-
shops tin gieten, touw slaan en 
origami.
 
Tingieter en touwslager
Op zaterdag 29 december en 
woensdag 2 januari is tingieter 
Harrie van der Meij aan het werk 
in het museum. Tin is een metaal 
dat smelt en vloeibaar wordt 
wanneer het wordt verhit. De 
tingieter bezit diverse mallen, 
zoals dierfiguren, waarin het 
gloeiend hete tin gegoten wordt. 
Als je durft mag je zelf proberen 
iets te gieten. Of hak je naam in 
een gipsplaatje, vul het met tin en 
krijg een afdruk van je naam.  
 
Op zaterdag 29 december toont 
touwslager Herman Evers in het 
museum hoe je zeemansknopen 
maakt met touw. Bij de demon-
straties knopen leer je hoe je een 
eenvoudige knoop maakt. Vezels 
van planten en bomen worden 
eerst gesponnen tot garens en 
daarna worden de draden in el-
kaar gedraaid, dat heet het slaan 
van touw. De touwslager demon-
streert hoe je een springtouw 
slaat, waarna je het zelf mag pro-
beren.

Museum-knutselatelier: 
trekpop en Origami
Het museumatelier is de gehele 

kerstvakantie geopend. Een trek-
pop-bouwplaat ligt klaar om een 
oliemannetje of -vrouwtje in el-
kaar te knutselen. Op vrijdag 28 
december legt Gerda Derksen 
aan volwassenen en kinderen uit 
hoe je met de Japanse papier-
vouwkunst Origami een leuke 
kerstster en andere figuurtjes 
vouwt, waarna je zelf aan de slag 
kunt.
  
Natuurlijk kun je ook de muse-
umspeurtocht doen, waarbij je 
een esbitblokje krijgt om zelf mi-
niatuurstoommachines te laten 
draaien. En je kunt het diploma 
‘hulpstoker’ verdienen door de 
stoker een handje te helpen bij de 
ketel. Met uitzondering van de 
speurtocht is deelname aan alle 
activiteiten gratis op vertoon van 
het entreebewijs.

Verloting foto ‘De Schoonheid 
van Roest’
‘De Schoonheid van Roest”, een 
fototentoonstelling van vakfoto-
graaf Hans Albers is nog tot 1 
maart 2019 te zien. Onder be-
langstellenden, die tijdens de 
kerstvakantie langskomen, wordt 
een van deze foto’s (waarde € 
290,-) verloot, naar keuze van de 
gelukkige winnaar.
  
Openingstijden 
tijdens de kerstvakantie:
December: 22 t/m 24 december 
en 26 t/m 30 december van 11.00 
tot 16.00 uur.
Januari: 2 t/m 6 januari van 11.00  
uur tot 16.00 uur.
 
Nederlands Stoommachine-
museum
Oosterdijk 4, 1672 HJ Medemblik 
Telefoonnummer: 0227-544732 

www.stoommachinemuseum.nl 

Tingieter Harrie van der Meij. Foto aangeleverd

Tin gieten, touw slaan en origami tijdens 
kerstvakantie in Stoommachinemuseum

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Lieve familie, vriendinnen, buren en kennissen:

Hoopvol Kerstfeest
Verwachtingsvol 2019

wens ik jullie allemaal toe.

Diny Ruiter - van Dam

Onze warmste 
gedachten en 

onze beste wensen,
voor een fijne kerst en 

een gelukkig nieuwjaar.

Steven, Wil 
& Ramon Ouwerkerk

Familie, buren, 
vrienden en bekenden

Gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig 
en gezond 2019

Marijtje Wierstra
Piet Kistemakerstraat 31

Iedereen gezellige kerstdagen 
en voor 2019 een gelukkig, 
gezond, sportief en creatief 
jaar gewenst. 

Groetjes van Sam en Anja Meester.

Alle familie, vrienden en bekenden,
willen we Goede Kerstdagen 

en een
Gelukkig en Voorspoedig  

Nieuwjaar toewensen.
 

Zeger en Martha Bax

Ik wens familie 
en vrienden 
fijne kerstdagen 
en een goed en 
gezond 2019 toe.

Gré de Vries
Sorghvlietlaan 172

Familie, vrienden 
en kennissen 

fijne kerstdagen 
en gelukkig 2019.

Tineke de Kroon

Een ieder wil ik 
fijne feestdagen 
toewensen en een 
gezegend nieuwjaar.

Met een hartelijke groet,

Tine Kooiman

Wij wensen onze familie, 
vrienden, buren en bekenden

goede kerstdagen en 
alle goeds voor 2019 toe.

Harry en Tiny Wierstra

Wij wensen vrienden 
en bekenden 

fijne en gezegende 
Kerstdagen en een 

voorspoedig en 
gezond 2019.

Henk en Teuni 
Dantuma

Wij wensen u/jullie fijne feestdagen, 
een mooi Kerstfeest 
en een gezond en gelukkig 2019 toe.

Hartelijke groet,
Hans en Els van den Bosch en gezin
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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
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   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

“Onze passie voor hardlopen 
willen wij graag inzetten voor 
het goede doel.” Ruth Balm (40) 
en Noah van der Linden (19) uit 
Andijk gaan hardlopen in Tan-
zania voor kansarme kinderen 
uit dit land. “We gaan in het 
najaar van 2019 deelnemen aan 
de Tanzania Muskathlon. Ons 
doel is om 20.000 euro op te 
halen als steun voor de kansar-
me kinderen. 

Dit loopt via de stichting Compa-
sion Nederland,” zo vertelt Noah. 
“Compassion zet zich in voor 
kinderen en families door middel 
van kindsponsoring. Het motto is 
‘armoede de wereld uit’. De orga-
nisatie maakt met behulp van de 
lokale scholen en kerken mogelijk 
dat deze gezinnen toegang krij-
gen tot voedsel, opleiding en me-
dische hulp. Hierdoor ontstaat 
een nieuwe generatie van ge-

schoolde mensen, een blijvende 
verandering.”

Verse oliebollen voor iedereen
De eerste acties om geld op te 
halen zijn reeds gestart. Op 
maandag 31 december worden er 
bij Mariska’s Corner  verse olie-
bollen, krentenbollen en appel-
flappen gebakken. De gehele op-
brengst van deze dag word ge-
sponsord aan Ruth en Noah. De 

Noah en Ruth lopen 20.000 euro bij elkaar

U kunt vooraf oliebollen bestellen. Foto: PL/De Andijker

oliebollenmix is gesponsord door Lidl Bovenkarspel. Peter Ligthart 
van De Andijker sponsorde een geldbedrag, de flyers/posters en de 
ruimte in deze krant.

Bestellen kan
Oliebollen vooraf bestellen tot 29 december kan op verschillende ma-
nieren. U kunt uw bestelling door geven. Daarvoor belt u met 0228-
593790 of mailt u naar noliebol4@gmail.com. Appen kan naar: 06-
34827648.

Bij afhalen van de verse heerlijkheden graag contant betalen!

Sponsoring via link
Elke euro telt. Sponsoren, groot en klein danken wij heel hartelijk voor 
hun bijdrage en hun steun. 

Op de links www.bit.ly/42kmnoah en www.bit.ly/21kmruth kunt u 
heel simpel uw bijdrage doen aan deze kanjers. Voor meer informatie 
kunt u kijken naar dit filmpje: https://youtu.be/d1JO8SWRbUY
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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
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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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Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een gelukkig 
2019!

 
Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Directie en medewerkers
wensen u 

een gezond en zonnig 2019!

LNC Huidverbetering wenst u 
een heerlijke kerst 
en een MOOI 2019!

Talitha & Tessa
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“Het zijn hele slanke honden, 
sommigen mensen noemen ze 
zelfs mager.  Dat is nu eenmaal 
de bouw van een whippet,” ver-
tellen eigenaren Theo en Saskia 
Schwegler. “Voor het mooie 
zijn onze lieverds zelfs een 
beetje aan de mollige kant!”
Whippets zijn zichthonden. Zij 
jagen op een bewegende ‘prooi’,  
die ze hebben gezien. Op top-
snelheid halen deze honden wel 
60-65 kilometer per uur.

Show -en renlijn
Whippets zijn er eigenlijk in twee 
soorten. Zij die gebruikt worden 
in de rensport en gefokt worden 
in de renlijn. Daarnaast de show-
honden, die gefokt worden op 
precies de juiste bouw en verhou-
dingen. De gestreepte Banjer (2 
jaar) is er één uit de showlijn van 
fokker Jan Willem Akerboom 
Crème Anglaise uit Krommenie. 
“We vinden hem inderdaad 
prachtig, maar lopen geen shows. 
Banjer is voor ons gewoon een 
gezellige viervoeter. Wij hebben 
hem vanaf  pup en het is een hele 
trouwe, vriendelijke hond. Tij-
dens de wandelingen is hij steeds 
op zoek naar aandacht en maakt 
hij graag contact met anderen. 
Daar is hij erg ondernemend in,” 
zegt Theo.

Herplaatser
De zwart Jona, met zijn prachtige 

streep over de kop is een her-
plaatser. Hij is een whippet uit de 
renlijn en dus gefokt op snelheid. 
Helaas kwam hij als pup op een 
ongeschikte plek terecht en heeft 
hij in zijn jonge leven al veel el-
lende meegemaakt. Theo: “Sinds 
deze zomer is Jona bij ons. Het 

gaat nu erg goed met hem, maar 
bij harde geluiden schrikt hij snel 
en kruipt dan helemaal in elkaar. 
Ook als we de dweilstok pakken 
om het huis aan kant te maken, 
zie je hem bang wegkruipen. Dit 
wordt zijn eerste jaarwisseling bij 
ons en we houden er rekening 

mee dat we wel wat angst te zien 
krijgen en zullen hem daar zo 
goed mogelijk doorheen lood-
sen.” 

Aan de lijn en los
In het dorp wandelen de baasjes 
met de beide honden aan de lijn. 

“Dat moet echt! Ze hoeven maar 
een kat, vogel of haas te zien en ze 
sprinten meteen er achteraan. 
Uitkijken voor verkeer is er dan 
niet meer bij. Veel te gevaarlijk 
dus, om ze los te laten,” vertelt 
Saskia. “Het zijn energieke hon-
den, die flink moeten kunnen 
hollen. In de maanden oktober 
tot maart mogen honden los bij 
de Vooroever en zijn we daar elke 
dag wel te vinden. Bij de cross-
baan in Andijk mogen ze ook los 
en is het erg genieten als je deze 
twee makkers elkaar ziet uitda-
gen, wegsprinten en op topsnel-
heid ziet komen,” vult Theo aan.

Gezelschapshonden
Banjer en Jona wonen samen met 
Theo en Saskia op de Murillo-
laan. Daar komen ook de kinde-
ren en de kleinkinderen regelma-
tig aanwaaien. “Onze kleinzoon 
van anderhalf deed iets wat echt 
niet mocht en moest ‘voor straf ’ 
even apart zitten. Die begon na-
tuurlijk te huilen. De eerste die bij 
hem gingen zitten waren Jona en 
Banjer. Ze voelen het verdriet 
goed aan en komen dan troosten.” 
Saskia: “Mijn vader is overleden 
en dat verdriet komt soms heel 
plots weer opzetten. De honden 
voelen ook dat stille verdriet aan 
en duwen hun warme zachte lij-
ven dan meteen tegen mij aan. 
We zouden niet meer zonder ze 
kunnen!”

Whippets Banjer en Jona lopen dagelijks vele kilometers

Theo en Saskia met Jona en Banjer. Foto: KD/De Andijker

Kerstfeest, het feest waarbij wij ge-
denken de geboorte van Jezus, Gods 
Zoon, Die kwam naar deze door de 
zonde verloren wereld. Zijn Naam 
betekent Zaligmaker: “Want Hij zal 
Zijn volk zalig maken van hun zon-
den.” Hij is de Grote Verlosser, Die zo 
lang beloofd was. Wij zijn allen ge-
vallen in het Paradijs, in onze voorva-
der Adam. De gehele wereld ligt ver-
loren in zonde en schuld. Jezus is de 
Grote Verlosser, Die voor de zonden 
heeft geleden, is gestorven en opge-
staan. Hij is het Licht der wereld. In 
Hem kunnen wij nog zalig worden. 
Hoe? Door het geloof in Hem!

Hij is het Godsgeschenk aan een we-

reld, verloren in schuld. Hij is de 
Vredevorst, in Hem is de ware vrede 
en rust te verkrijgen. Kerstfeest, 
feest van Christus’ geboorte: “Een 
licht, zo groot, zo schoon, gedaald 
van ’s hemels troon.”

Alleen in deze Jezus is de zaligheid te 
verkrijgen. Buiten deze Jezus is geen 
licht, maar duisternis. Over dat heil 
en die vrede kunt u lezen in het 
Woord van God, de Bijbel. Lees en 
herlees over dat heil voor mensen 
zoals u / jij.

L. Bos
Voorzitter Evangelisatiecommissie
Geref. Gem. Andijk-Enkhuizen

Kerstfeest, wat betekent dat 
voor ons en onze kerk.

Met een beetje hulp van haar moeder maakt de 5 jaar oude Lynn van de Biezenbos 
kerststukjes voor kinderen met een hartafwijking. Ze heeft er al veertien verkocht, de tot 
nu toe ruim honderd euro aan opbrengst gaat in zijn geheel naar Stichting Hartekind. 
Dagelijks worden er vier kinderen geboren met een hartafwijking, zo ook haar nichtje 

Mila. Om zoveel mogelijk geld op te halen verkoopt zij naast de kerststukjes op donder-
dag 20 december ook koekjes, chocolade en waxinelichtjes op haar school. Deze kerst-
markt is alleen voor ouders en leerlingen van de Kuyperschool. Foto: PL/De Andijker

De kerststukjes van Lynn
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Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Yvon wenst iedereen fijne kerstdagen 
en een mooi en gezond 2019!

 

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Dijkweg 339 A

1619 JJ Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04/ 06 154 98 953
 www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Wij wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2019!

Electro Andijk
Middenweg 0228 591873   www.electro-andijk.nl

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

Fantastische feestdagen 
en een voorspoedig 2019

Meer info: berendbotje.nl

Wij wensen jullie mooie 
avonturen toe

in 2019!
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PraktijkAndijk 
wenst iedereen een 
gezellige kerst 
en een gezond 2019

 GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN WEER GOED 

EN VEILIG OP WEG 
IN 2019 !!!

      GARAGE ALL ROUND

Medewerkers en bestuur 
wensen u fi jne feestdagen 
en een gezond 2019!
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Kwantes GroenVerzorging
Wenst u � jne feestdagen.

Kwantes GroenVerzorging
Meilag 44 1619 XX Andijk
Telefoon: 06.26354854  

Wij wensen iedereen 
fi jne feestdagen en een 
gezond, gelukkig en culinair 2019

   Team Het Kerkje

Restaurant 
Het Kerkje

Buurtje 4
1619 JR Andijk

0228 527334
www.hetkerkje.com

hairstyling

Pietersbuur 25 Andijk | 0228-855874
Info@hairstylingsabine.nl |www.hairstylingsabine.nl

Wenst u 
gezellige feestdagen 

en een mooi 2019!

Dorcas Winkel 
Andijk wenst 
u gezegende 
feestdagen!

www.dorcaswinkels.nl
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Vanaf vorig jaar is Dekker 
Tweewielers gevestigd aan de 
Torenstraat in Enkhuizen. 
Het pand, met een opvallende 
showroom en een reparatie-
afdeling met een totale opper-
vlakte van 650 m2 heeft een 
uitnodigende uitstraling. In 
het kantoor heb ik een ont-
moeting met de eigenaar, 
Kees van Stek over alles waar-
mee hij bezig is.

Kees, geboren en getogen in En-
khuizen, is als 16-jarige als een 
zaterdaghulp in een rijwielzaak 
aan het Koperwiekplein begon-
nen. Hij had daar aardigheid in en 
er werd wat verdiend. Hij zag de 
mogelijkheid om volledig in de 

rijwielzaak -van Niek Smit- aan 
de Zesstedenweg in Grootebroek 
te gaan werken. In die vijftien 
jaar, dat door hem vooral repara-
tiewerk werd uitgevoerd, heeft hij 
veel geleerd. “Maar ik voelde dat 
ik iets anders wilde,” vertelt Kees. 
Daarmee heeft hij de eerste stap, 
als ondernemer gezet.

Vis speciaalzaak
Die handel trok hem aan en voor 
hem is het een enorme leerschool 
geweest. Maar na zeven jaar vond 
hij het wel goed zo. “Zo’n zaak 
vraagt enorm veel tijd, je bent ei-
genlijk altijd bezig en maakt veel 
lange dagen.” Kees verder: “Ik ga 
de zaak verkopen en dan mooi 
een jaartje niets doen.”

Rijwielzaken
Twee maanden later wist hij dat 
Dekker Tweewielers te koop 
kwam en eind 2009 heeft hij de 
zaak aan het einde van de Wester-
straat overgenomen. Daarmee 
vond hij ook, dat hij zijn doel had 
bereikt: een fietsenzaak voor hem-
zelf. Vier jaar terug, vernam hij dat 
Molenaar Tweewielers in Hoog-
karspel te koop kwam. “Peter Mo-
lenaar wilde het wat rustig aan 
doen.” Door Kees werd het bedrijf 
overgenomen met de wetenschap, 
dat het een mooi en goed lopend 
bedrijf is. Toen Aldi van de Toren-
straat ging verhuizen, vond hij het 
een goed moment om met Dekker 
Tweewielers daar heen te verhui-
zen. Na de verbouwing van het 

pand, heeft hij veel meer mogelijk-
heden gekregen met Dekker 
Tweewielers. Daarnaast heeft hij 
nu een tweetal webshops, die hij 
volledig onderhoudt. “Wat weer 
nieuwe mogelijkheden biedt.”

Vuurwerkverkoop
Kees, een ondernemer die altijd 
op zoek is naar nieuwe kansen, 
was al een tijdje in gesprek met 
Ari Hoek over het vuurwerkpand 
aan de Industrieweg in Groote-
broek.  Ari wilde het vuurwerk 
afstoten. Kees is nu eigenaar ge-
worden van het pand met de 
daarbij behorende faciliteiten. De 
vuurwerkverkoop wordt nu door 
hem, vanuit een drietal panden 
georganiseerd. Vanuit Dekker 

Tweewielers aan de Torenstraat 
in Enkhuizen, Molenaar Twee-
wielers aan de Nieuweweg in 
Hoogkarspel en vanuit het pand, 
Industrieweg 18b in Groote-
broek. Het boekwerk, met alle 
vuurwerkmogelijkheden zal in de 
eerste week van december, huis 
aan huis in Oostelijk West-Fries-
land worden bezorgd. De ver-
koop van het vuurwerk zal zijn 
op: 28 en 29 december van 8.00 
tot 20.00 uur en 31 december van 
8.00 tot 17.00 uur. Het vuurwerk 
is nu dus ook een onderdeel van 
zijn bedrijfsvoering.

Het gesprek met Kees is er één 
waaraan ik veel plezier heb beleefd.

Piet Reus

Kees van Stek een echte ondernemer

Spectaculaire
openings 

aanbiedingen

2 buitenbanden 
én 2 binnenbanden 

incl. montage! 
van 99,95

Nu 49,95

Doe mee met de kassabonnen actie én win prachtige prijzen.

Torenstraat 10 
1601 HH Enkhuizen 
(oude Aldi supermarkt) 

Opening 19 september

(bandmaat: 28 x 1 5/8 x 1 3/8)

1e prijs Gazelle Esprit (heren óf dames) � ets t.w.v. € 579,00

2e prijs kledingbon t.w.v. € 250,00

3e prijs dinerbon t.w.v. € 100,00

Deze 
actie doet ook 

mee met de 
kassabonnen 

actie!

Kom langs in 
onze prachtige 
nieuwe winkel.

(Torenstraat 10  Enkhuizen)

A4-Dekker-Enkh-opening-energy.indd   1 22-08-17   15:29

Nieuweweg 1, Hoogkarspel, 0228-561343
www.molenaarstweewielers.nl Nieuweweg 1, Hoogkarspel, 0228-561343
www.molenaarstweewielers.nl 

Torenstraat 10, 1601 HH Enkhuizen, 0228-312961
www.dekker-tweewielers.nl

AFHAAL EN VERKOOP • 28-29-31 DECEMBER • INDUSTRIEWEG 18B IN GROOTEBROEK

OOK IN DE 
SHOWROOMS 
VUURWERK 

BEKIJKEN EN 
BESTELLEN IN 

ONZE WINKELS:

VOOR VUURWERK BESTELLEN 
WWW.WESTFRIESE-
VUURWERKHAL.NL

Westfriese Vuurwerkhal 
Industrieweg 18B 1613 KV Grootebroek

KIJK VOOR 
HET MOOISTE 
VUURWERK OP
WESTFRIESE-VUURWERKHAL.NL

PROFESSIONEEL
VUURWERK OOK 
MET EEN KNAL VINDT
U BIJ DE WFVHAL
VERBETERDE BESTELPROCEDURE VIA INTERNET   -   OUDJAARSDAG, ZONDAG  31  DECEMBER IS DE VUURWERKHAL GESLOTEN. 

Torenstraat 10, 1601 HH Enkhuizen, 0228-312961

VUURWERKHAL.NL
Onze 

vuurwerk-
folder 

deze week 
bij u in de 

bus

Kees van Stek heeft drie verschillende verkooppunten voor vuurwerk deze dagen rond de jaarwisseling. Foto: Barend Hoekstra.
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Gezellige feestdagen!

2018 is weer snel voorbij gegaan,
met soms een lach en soms een traan.
Wij hopen dat 2019 veel goeds zal geven
met mensen om je heen, die liefde brengen in je leven.
 
Cor en Wil
Hoedenmuseum 
‘Zet ‘m op’

Dorpsraad Andijk wenst  
iedereen Fijne Feestdagen 

en een  
Voorspoedig Nieuwjaar! 

 
Gerard Schuitemaker, Wim Floor, Edith Hartog 

en Gerrit van Keulen 

DORPSRAAD ANDIJK 

wenst u prettige feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2019

MACHINEBOUW • HYDRAULIEK • CONSTRUCTIEWERK • INSTALLATIEBOUW
Fabrikant van hydraulische cilinders • Toelevering van draaiwerk enz.
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Handelsweg 2 – 1619 BJ ANDIJK

Teelt - Export - Import in verse groente - aardappelen - uien

Gezellige Feestdagen
en alle beste wensen voor 2019

 
Ben, Tineke, Mons, Menno en Samira

06 - 23 15 76 32
klopperschilderwerken@gmail.com

wenst u goede kerstdagen
en een glanzend 2019!

PRACHTIGE DAGEN GEWENST!PRACHTIGE DAGEN GEWENST!
MAAREHH......WAs HET alvast MAAR 6 juliMAAREHH......WAs HET alvast maar 6 juli
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De bladeren vallen van de bomen, de wind waait 
soms stormachtig om onze oren, de dagen worden 
korter en de nachten langer. Een gezellige tijd om 
door te brengen met familie en (dieren)vrienden. 
En om even lekker een frisse neus te halen en te 
gaan wandelen met de hond. Maar de winterperio-
de vraagt ook om oplettendheid. Dierenartsen van 
Sterkliniek Dierenartsen West-Friesland waarschu-
wen bezitters van huisdieren voor mogelijke geva-
ren die zich rondom de feestdagen en donkere 
maanden kunnen voordoen. “Graag geven we en-
kele tips en adviezen, zodat mensen de winter en 
jaarwisseling veilig doorkomen met hun huisdier”, 
aldus dierenarts en praktijkmanager Renate Oud-
huis.

Nu het vroeg donker wordt, is het extra belangrijk 
om op de veiligheid van uw huisdier te letten. Zorg 
dat niet alleen uw huisdier goed zichtbaar is, maar 
ook uzelf, zodat u niet over het hoofd wordt gezien 
door medeweggebruikers. Een ongeluk zit in een 
klein hoekje en kan grote gevolgen hebben voor de 
gezondheid van uw huisdier als deze gewond raakt. 
Kies daarom voor goede verlichtingsmogelijkheden 
voor uw huisdier, zoals een reflecterende halsband, 
een reflecterend vest of bijvoorbeeld een veilig-
heidslampje om aan de hondenriem te bevestigen. 
En probeer slecht verlichte voet- en fietspaden te 
vermijden.

Let goed op gevaren in de natuur
Ook in de natuur is het in deze tijd van het jaar be-
langrijk om goed op te letten. Niet alle hondenbe-
zitters weten namelijk dat het opeten of kauwen van 
eikels gevaarlijk is voor honden. In eikels en eiken-
bladeren zitten grote hoeveelheden tannine (looi-
zuur). Als een hond veel tannine eet krijgt hij buik-
pijn, diarree en zal hij gaan overgeven. Het kan zelfs 
tot zeer ernstige nierproblemen en de dood leiden. 
Ook het opeten van kastanjes is gevaarlijk. Dat kan 

namelijk verstopping veroorzaken met zeer ernsti-
ge gevolgen. Andere gevaren in het bos zijn giftige 
paddestoelen, klimop en rode bessen van de taxus-
plant die heftige maag-, darm-, en zenuwklachten 
kunnen geven.

Geen chocolade of druiven laten eten
Met de feestdagen liggen er nog meer ‘consumptie-
gevaren’ op de loer. Het eten van chocolade, maca-
damia noten, avocado, druiven en rozijnen is zeer 
schadelijk voor huisdieren. Honden kunnen zelfs 
aan een chocoladevergiftiging dood gaan. Let ook 
op vet voedsel; honden kunnen dan last van hun 
maag en darmen krijgen.

Pas op met feestversiering en giftige planten
Katten zijn erg gecharmeerd van feestversiering en 
kunnen dat opeten, waardoor ernstige verstop-
pingsproblemen kunnen ontstaan. Ook seizoens-
planten, zoals kerstroos/heksenkruid, de kerstster, 
bollen van onder meer de amaryllis en lelies kunnen 
- als katten ze opeten - zeer ernstige klachten geven. 
Mocht uw huisdier iets hebben gegeten en u ver-
trouwt het niet, neem dan altijd contact op met uw 
dierenarts of spoedarts. Zij zullen, zo nodig, uw 
hond of kat laten overgeven.

Geen paracetamol aan huisdieren geven
Geef uw huisdieren ook nooit medicijnen die voor 
mensen zijn bedoeld, zoals paracetamol. Dat is na-
melijk zeer gevaarlijk en soms zelfs dodelijk. Er zijn 
voldoende pijnstillers die speciaal voor huisdieren, 
bijvoorbeeld specifiek voor honden, zijn gemaakt. 
Deze kunt u bij uw dierenarts krijgen als dat nodig 
is. Overleg bij medicatie en pijnbestrijding van uw 
huisdier altijd eerst met uw dierenarts.

Beperk stresservaring door vuurwerk en knalge-
luiden; kalmeer uw huisdier
De vuurwerkknallen zijn hier en daar al te horen. 
Maar zeker de periode rond de jaarwisseling is voor 
veel huisdieren een stressvolle tijd. Om uw huisdier 
oudejaarsavond zo stressvrij mogelijk in te laten 
gaan, kunt u verschillende maatregelen nemen. 
Maak uw huisdier minder bang voor geluiden dank-
zij een vuurwerktraining. Begin hier op tijd mee. 
Start minimaal een maand voor oud en nieuw met 
het trainen van uw huisdier om aan de geluiden te 
wennen door geluidsfragmenten stapsgewijs steeds 
harder af te spelen. Bouw dit rustig op. Sluit de gor-
dijnen tegen lichtflitsen, zodat uw dier hier niet van 
schrikt. Aanvullend daarop zijn er ook verschillen-
de soorten medicatie, waardoor uw huisdier min-
der angstig wordt. Overleg het gebruik hiervan 
eerst met een dierenarts.Foto aangeleverd

Bescherm uw huisdier tegen 
vuurwerk en wintergevaren

Wat zijn wij toch een stel pietlut-
ten de tuin moet netjes voor de 
winter en het moet proper 
(schoon) er uit zien.

De bladblazer komt van de muur 
en blaast alles van zijn plek ter-
wijl bij u mogelijk ook de egeltjes 
onder de bladeren een kuiltje 
hebben gemaakt en nu in winter-
slaap zijn gegaan. Laat op enkele 
beschutte plekken de bladeren 

liggen dat geeft uw planten ook 
bescherming tegen de vorst en 
voeding aan het bodemleven. Als 
nu een egel hier door wakker 
wordt dan zal zoals (foto) deze 
opgevangen moeten worden.

Voorkom dit en laat ze met rust. 
Het zal niet bewust zijn maar ze 
wensen u fijne kerstdagen en een 
Top 2019 toe.
Douwe Greydanus.

Deze egel is net wakker. Foto aangeleverd

Laat mij slapen!

 
 
                        Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Nick Hoogland 
                        presenteert: ‘Highlights” 
                          met o.a. de mooiste momenten van het jubileumjaar 
                          m.m.v. Janina Greven & het leerlingenorkest De Decibels! 
 
ZATERDAG 29 DECEMBER, CULTURA ANDIJK 
Aanvang: 20.00 uur 
Toegang: € 8,- (incl. consumptie) 
Voorverkoop: www.excelsior-andijk.nl 
 
 

De gemeente Medemblik maakt 
de eerste 380 pakketjes voor kin-
deren die opgroeien in een gezin 
met een minimuminkomen klaar 
voor verzending. Vanaf deze 
week worden de pakketjes be-
zorgd.
 
Er is voorafgaand aan deze actie 
aan kinderen op diverse basis-
scholen gevraagd wat ze zouden 
willen ontvangen. Hier kwamen 
veel en uiteenlopende reacties 
op; van huisdieren, kleding, spel-
letjes tot een lekker kerstontbij-
tje. De uiteindelijke inhoud van 

de pakketjes blijft nog een verras-
sing!

Aanvragen
U kunt, als u dat nog niet heeft 
gedaan, per kind (woonachtig in 
gemeente Medemblik en onder 
de 18 jaar) t/m 31 december 2018 
één pakketje aanvragen. U kunt 
de aanvraag indienen via: www.
medemblik.nl/decemberactie. 

De pakketjes die na woensdag 19 
december zijn aangevraagd wor-
den begin januari 2019 thuisbe-
zorgd.

U kunt nog steeds pakketjes aanvragen! Foto aangeleverd

Eerste pakketjes Decemberactie 
klaar voor verzending!

Muziekvereniging Excelsior o.l.v. Nick Hoogland 
presenteert: ‘Highlights”
met o.a. de mooiste momenten van het jubileumjaar
m.m.v. Janina Greven & het leerlingenorkest De Decibels!

ZATERDAG 29 DECEMBER, CULTURA ANDIJK
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: € 8,- (incl. consumptie) 
Voorverkoop: www.excelsior-andijk.nl
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Dijkweg 362,  1619 JL  Andi jk

Tel .  0228-597185,  Mob.  06-52612630

E-mai l :  k . j .haakman@quicknet .nl

Kees Haakman
E l e c t r o t e c h n i e k

Kees Haakman

Elektrotechniek

wenst u een mooi 

en vooral veilig 2019!!

Dijkweg 362,  1619 JL  Andi jk

Tel .  0228-597185,  Mob.  06-52612630

E-mai l :  k . j .haakman@quicknet .nl

Kees Haakman
E l e c t r o t e c h n i e k

Veiling Sarto wenst u 
prettige kerstdagen en een 

voorspoedig en gezond 2019!
Noteert u het alvast in uw agenda?

Vrijdag 8 maart 2019, de 67e veiling!!

Prettige kerstdagen 
en een zonnig 2019!
Dijkweg 378  •  1619 JM Andijk  •  06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl  •  info@jocozonwering.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andijk  

 
 Wenst iedereen

Fijne Feestdagen en een  

voorspoedig 2019 

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 51 Pagina 31



VAN  ETTEN
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

WENST U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR 

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

VAN  ETTEN
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

WENST U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR 

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

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

VAN TEKENTAFEL TOT RESULTAAT

De gebroeders Botman wensen iedereen fijne Kerstdagen 
en een gezond & prachtig Nieuwjaar

Industrieweg 8 • 1619 BZ Andijk • 0228-592744

Wij wensen iedereen 
Prettige kerstdagen 

en een steengoed 2019!

De vrijwilligers wensen iedereen 
een � jne kerst en een 

fantastisch nieuw zwemjaar!
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Wat betekent Kerst voor jou? Omdat 
ik dominee ben, betekent Kerst voor 
mij mensen vertellen over Jezus, het 
kind in de Kribbe. Mooi en lastig te-
gelijk. Want wat stelt het voor? Al die 
drukte om een kind? 

Ik begrijp die herbergier in Bethle-
hem heel goed dat hij uitriep: ‘Geen 
plaats’, toen Jozef en de hoogzwan-
gere Maria voor zijn deur stonden. 
Achteraf, toen uitkwam wie hij de 
deur had gewezen, dacht hij: ‘Had ik 
het maar geweten!’ Maar hij wist het 
niet en hoe had hij het kunnen we-
ten. Want het speciale van Kerst is 
dat God incognito, je zou haast zeg-
gen, vermomd, naar onze wereld 
komt. In de gestalte van 
een kind. Bijna te gewoon 
om waar te zijn. En als la-
ter de Wijzen uit het Oos-
ten het Kind in de kribbe 
bezoeken, moeten ze ge-
dacht hebben zich te heb-
ben vergist. Ze zien een 
baby van niks, een stal van 
niks, een voerbak van niks. 
Drie keer niks. God komt 
‘verkleed’ als mens. Is dat 
alles? 

Op de Kerstmarkt in Hoorn 
stond iemand die een oude 
kerststal wilde verkopen, 
met alles erop en eraan: 
Maria, Jozef, herders, de os 
en de ezel. Ik zeg tegen de 

verkoopster: ‘Ik mis iets, ik mis de 
kribbe en het kind!’ ‘O gunst,’ zegt 
ze, als ze naar het stalletje kijkt, 
‘die liggen nog in de kofferbak!’ Zo 
kan het gaan. Kerstvieren zonder Je-
zus. Zo druk zijn met alle gezellig-
heid, dat we Jezus in de kofferbak 
laten liggen. 

Mijn Kerst is het mooiste, wanneer ik 
met veel mensen in de kerk de kof-
ferbak openmaak, om samen te ont-
dekken wat daarin te zien is. Meer 
dan je denkt! Kom je ook op Kerst-
avond naar de kerk? Welkom!

ds.Koos Staat

In de kofferbakHerinnering aan een Kerstavond.

Wij stonden in de schuur mijn vader scherpte
zijn beitels, bot van dagelijks gebruik.

De slijpsteen die ik rond mocht draaien knerpte
als een protest na elke nieuwe duik.

En kijkend naar het afdruipende water
flitste er een gedachte door mij heen.
Wat zou er nog van overblijven later

wanneer zou hij versleten zijn die steen?

Mijn vader zou het vast en zeker weten
voor mij was er geen wijzer man als hij.

Wanneer vroeg ik hem is die steen versleten
wanneer koopt U een nieuwe en hij zei:
Het slijpen stakend en terwijl hij lachte
zijn blauwe ogen van verbazing groot.

Een nieuwe steen zet die uit je gedachten
als deze opgebruikt is ben ik dood.

Ik keek verbluft voor het eerst ging ik beseffen
dat in het leven ook een sterven is.

Maar dat mijn vader dit zou kunnen treffen
vervulde mij als kind met angst en droevenis.
Kom pak de slinger maar weer zei hij luchtig
gehoorzaam draaide ik de steen weer rond.
Toen hield ik even stil en streelde vluchtig

zijn ruwe werkhand waarin de beitel zich bevond.

Kom Willemijn zei hij we gaan de boom versieren
het is kerstavond en je mama wacht.

Met klokjes, ballen. slingers en met echte kaarsjes
de boom moet opgetuigd zijn voor de nacht.
Ik ben daarna vaak naar de schuur gelopen

de ronde steen bleef altijd even groot.
Mijn kinderhart eerst nog door angst bekropen

jubelde dan hij gaat nog lang niet dood.

Veel jaren later toen de dood hem haalde
en hij door ons naar het kerkhof was gebracht.

Heb ik terwijl de kist heel langzaam daalde
ineens weer aan die slijpsteen terug gedacht.

Toen wij na het afscheid weer thuis waren gekomen
ben ik die avond behoedzaam naar de schuur gegaan.

Zonder dat iemand mij heeft waargenomen
bleef ik droef peinzend bij de slijpsteen staan.

Ik draaide hem weer rond het knerpend klagen
bracht voor mijn ogen toen hetzelfde beeld.

Van die gebeurtenis uit lang vervlogen dagen
Toen ik die kerstavond mijn vaders werkhand heb gestreeld.

Wil Kersting

KINDERKERSTFEEST
in de GEREFORMEERDE KERK te ANDIJK

VROLIJK

Met de buikspreekpoppen
PAULA en BONGO!

woensdag
26

december

aanvang
10.00 uur

toegang
gratis

Middenweg 4

Kom jij ook? Moeders, vaders, oma’s,
opa’s, tantes en ooms zijn óók welkom!

Oproep: wie weet wat dit is?

Op de dierenweide van Fam. Neefjes is deze betonconstructie, 
ruim 1 meter ingegraven. Je kunt er niet in. 

De smalle bak ernaast is een watergoot voor de dierenweide. 

Sinds de herontwikkeling van de Oude Bangert rond 1960 
ligt dit daar.  Wie weet wat het is? 

Reactie jm.kuin@quicknet.nl of 591408
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T A X I

Directie en personeel 
van Taxi Kaijer 
wenst iedereen 
een gezond 
en veilig 2019

Yogaschool Andijk

Velen willen dat bereiken in het leven 
wat hen het geluk zal brengen.

Maar waar het werkelijke geluk is te vinden
is in de innerlijke mens. 

Het hart waarin liefde bloeit en uitgaat naar al wat door 
de Schepper zichtbaar en onzichtbaar is gecreëerd.

De wens voor deze kerst is dan ook:
Het vinden van dat wat het meest belangrijk is, 

de essentie van bestaan, daar waar de liefde woont. 
                                        

      Joshua

Mooie feestdagen in samenzijn 
en een liefdevol nieuw jaar. 

Yvonne Jeltes, Dijkweg 194-195, 1619 JA Andijk
www.yoga-andijk.nl  info@yoga-andijk.nl
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Vanuit De Kapel 
wensen we iedereen 

Prettige Kerstdagen 
en een 

voorspoedig 
2019!

Protestantse Gemeente     
Andijk-Wervershoof i.w.

Wij danken onze relaties voor het 
vertrouwen en wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

 Bedrijvenweg 4, 1619 BK Andijk
T : 0228 - 59 65 64  |  M: 06 - 51 723 211 

De MunnickbouwDe Munnickbouw
verbouw • onderhoud • timmerwerken 

Wim Buurman
Hoekweg 43                           tel: 0228 59 26 33
1619 EC Andijk                      mobiel: 06 2714 2097

Wij wensen iedereen een plezierig 
en constructief jaar toe.

 

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

… de 5 jaar oude Lynn van 

de Biezenbos de mooiste 

kerststukjes maakt en

dat zij deze verkoop en de 

volledige opbrengst doneert 

aan stichting Hartekind?

... Excelsior het jubileum 

afsluit met ‘Highlights’ op 

29 december??

... het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint gesloten is van 

maandag 24 december t/m 

dinsdag 1 januari 2019?

... het materiaal voor de 

Andijker van 2 januari 2019 

op vrijdag 28 december om 

12 uur binnen moet zijn?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het kan ook al voor 1 

nacht. Ook handig voor als u een feest geeft!  
www.ijsselhof.eu of bel 591926.  

Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

Woonruimte gezocht
 Voor een collega van Pop Vriend Seeds zijn we 

dringend (per 1 januari) op zoek naar woonruimte in 
de buurt van Andijk. Bel; 06-14109612

Er was eens een boer die niet in God 
en Jezus geloofde. Zijn vrouw deed 
dat wel en elk ging elk jaar naar de 
kerstnachtdienst. Het was voor haar 
natuurlijk niet gemakkelijk om te ac-
cepteren dat haar man dit mooie ca-
deau onuitgepakt liet. 
 
Zijn vrouw was die kerstavond op 
weg gegaan, toen het enorm begon 
te waaien; het werd zelfs een storm. 
De wind blies met grote kracht langs 
de boerderij. Opeens hoorde hij gro-
te klappen, deed zijn klompen aan en 
rende naar buiten. Een troep ganzen 
was verdwaald en op zijn erf neer 
gestreken. De ganzen waren niet te-
gen deze storm bestand; ze zouden 
spoedig bezwijken. Zo goed en kwaad 

als het kon, deed de boer zijn schuur-
deur open en probeerde ze daarheen 
te lokken; dan zouden ze veilig zijn. 
Hij probeerde van alles, maar niets 
lukte; de ganzen begrepen hem niet. 
Ten einde raad dacht hij: “als ik nu 
eens een gans kon worden, dan zou ik 
ze kunnen redden.” En plotseling be-
greep hij het wonder van kerst. Wat 
zal zijn vrouw blij geweest zijn!

In de bijbel staat: “Jezus Christus 
was aan God gelijk. Maar Hij vroeg 
niet om de hoogste macht en eer 
voor zichzelf. Nee, Hij gaf zijn he-
melse positie op. Hij maakte zich zo 
onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam 
als mens op aarde. En toen Hij leefde 
als mens, dacht Hij nooit aan zich-
zelf. Hij was altijd gehoorzaam aan 
God, zelfs toen Hij aan het kruis 
moest sterven.”

Dit is de kern van kerst, de Zoon van 
God, die naar de aarde kwam om 
zondaren te redden en uiteindelijk 
stierf aan een kruis om ons in contact 
met God te brengen. Voor nu en eeu-
wig. 

De rest is allemaal opsmuk.

Heb jij dit kerstcadeau al uitgepakt?

Dominee Cees Hanemaayer  
Vrije Baptisten Gemeente 

Enkhuizen

Het mysterie van kerst

De DJ’s Sander Hoogendoorn en Eva Ko-
reman van 3fm Serious Request: Lifeline 
komen op 21 december naar Gemeente 
Medemblik! De gemeente en de gemeen-
teraad hebben de handen ineengeslagen 
en komen samen in actie voor het Rode 
Kruis. 21 december organiseren wij van 
08:00-20:00 een reanimatiecursusmara-
thon. Belangrijk want slechts 25% van de 
Nederlanders weet wat hij moet doen 
wanneer iemand een harstilstand krijgt. 
Met het opgehaalde geld kan het Rode 
Kruis reanimatiecursussen organiseren en 
AED’s ophangen.

Leer reanimeren
Wil jij leren reanimeren? Tussen 08:00-
20:00 organiseren we reanimatiecursus-
sen. In ruil voor een donatie aan Serious 
Request kun je een training volgen en je 
reanimatiediploma halen. Welk bedrag je 
doneert, bepaal je zelf. Kies zelf het tijdstip 
dat jou het beste uitkomt en meld je aan 
op: www.medemblik.nl/seriousrequest

Be a cop: Arrestatie workshops
Trikon coaching en Training is samen met 
Jeremy de Visser personal training op 21 
december in Wognum aanwezig bij de ac-
ties voor serieus request. “Wij zullen geld 
ophalen voor het rode kruis. Op deze dag 
gaan wij terug naar onze roots, de politie. 
Ga een verdachte in een pand aanhouden 
en doe dit op een veilige manier. Aan het 
einde moet je nog wel weten te vertellen 
wat en waarom je dingen hebt gedaan, net 
als een echte politieagent.”

Braderie
Naast de reanimatietrainingen en work-
shops organiseren wij op 21 december een 
gezellige braderie met activiteiten voor 
jong en oud. Hier treden eind van de dag 
ook o.a. Laugh Don’t Cry, Steve Cline en 
BiGGiG op, waarna we om 21:00 uur de 
eindstand bekendmaken en de 3FM DJ’s 
uitzwaaien op weg naar Hoorn.
Alle informatie over deze actie vind je op 
www.medemblik.nl/seriousrequest

Kom samen met ons in actie tij-
dens 3fm serious request: Lifeline

Kerst langs de Middenweg. Foto’s Gerard Heijstee

Langs de weg...

De honden van de familie van Dijke zijn klaar 
voor de kerst. Wees alert voor alle dieren en 

hou ze veilig binnen met de feestdagen! Foto’s: 
fam. van Dijke

Na wedstrijden in het Dijkgatsbos, Den Helder, Pet-
ten en Heerhugowaard vormt komende zondag 
Enkhuizen het strijdperk van de slotwedstrijd van 
de Noord-Hollandse MTB-Top. 
Bij de dames wordt het circuit aangevoerd door 
Wervershoofse Tessa Neefjes en Akerslootse Ro-
mana Carfora. Ook de Texelse Lola Bakker maakt 
nog kans op de eindzege. Het trio hoopt in de voet-
sporen te treden van huidig veldritwereldtopper 
Denise Betsema, die de Enkhuizer cross driemaal 
op haar naam schreef. Bij de heren is het aantal 
eindkandidaten op de winst nog veel groter. 
Het eerste startschot valt zondag om 9.45 uur. In de 
eerste categorie rijdt de jeugd tot en met tien jaar. 
Vervolgens komt de overige jeugd aan de start om 
10.15 uur. Met de Topklasse (11.30 uur) en de Fun-
klasse en dames (13.00 uur) is er een dagvullend 
programma.
Zowel inschrijving als kleedkamers worden gevon-
den bij Enk-huizer korfbalvereniging DTS. Het in-
schrijfadres op het Sportpark Immerhorn in En-
khuizen is geopend vanaf 8.15 uur.

MTB-top Enkhuizen
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Het Interkerkelijk Gemengd koor Una in Via

wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een 

Gezond maar vooral Muzikaal 2019 toe.

Fijne dagen gewenst! 
Bedankt voor een mooi jaar! 

Tot ziens in 2019! 
 
 

w w w . c a s a c r e a h a n d m a d e . n l
Shop online met 10% korting met de code: feestdagen

Wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2019.

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

De medewerkers van 
Dorphuis en Café Sarto 
wensen iedereen vrolijke 
en gezellige feestdagen.

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!
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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) 

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2018 - week 51 Pagina 37



Wij wensen jullie fijne feestdagen 
en een gezond 2019

Kinderdagverblijf ‘t Dijkje
Notaris Steenpoortestraat 55
0228 - 59 11 02

Bso de Groene Dijk
Sportlaan 1
0228 - 78 40 01

Wij wensen u een veilig 
en gezond 2019

Autobedrijf

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

Bestuur en fractie wensen een 
ieder hele fijne kerstdagen 

en een gezegend nieuwjaar toe.

VEILING DORPSHUIS
HET BESTUUR EN DE AANGESLOTEN 

VERENIGINGEN VAN 
STICHTING VEILING DORPSHUIS

WENSEN IEDEREEN

FIJNE KERSTDAGEN 
EN EEN IN ALLE OPZICHTEN
VOORSPOEDIG 2019 TOE.
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Oud papier  Zaterdag 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 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:  Maandag 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 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.
Woensdag 19 december
•  Vrouwen van Nu West, na de gezamenlijke maaltijd treden voor 

ons op “Duo Soulmates”. Cultura, 20.00 uur
Donderdag 20 december
• Ouderensoos, Doprshuis Centrum, 12.00 uur
Vrijdag 21 december
• Top 2000 Quiz, Doprshuis Centrum
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 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
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 16 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-West, vanavond alles over ons kopje 

thee, door Michel Lensen. 20.00 uur, Cultura
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.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Jaarvergadering en na de pauze 

BINGO. 20.00 uur, Cultura
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
Vrijdag 15 en zaterdahg 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
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.
Vrijdag 5 april 
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum 

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

Op eerste kerstdag, 25 december 
is er kindje wiegen in de katho-
lieke kerk van Andijk. Het kindje 
wiegen zal om 13.00 starten en 
ongeveer een half uur duren. Tij-
dens dit gezellige samenzijn zul-
len wij het kerstverhaal naspelen 
en meerdere bekende kerstliede-
ren zingen.

Op vrijdag 21 december zullen 
wij om 14.00 gaan oefenen. 
Mocht uw kind graag mee willen 

doen, dan kunnen ze vrijdag naar 
de kerk komen. Of zij kunnen 1ste 
kerstdag gewoon aansluiten in 
het verhaal. Mocht je zelf ver-
kleedkleren hebben, trek deze 
dan aan. De dag zelf zal er een 
kist met herders-, schaaps-, enge-
len- en hondenkleren zijn.
Iedereen is welkom, dus neem je 
vader, moeder, broer, zus, opa, 
oma, tante, oom, buurman, buur-
vrouw, neefjes en nichtjes mee!! 
Tot 25 december.

Kindje wiegen

Wij wensen u een 
heel mooi 2019 toe!

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

Het team van Omring Wijkverpleging Andijk-Wervershoof 

staat in 2019 weer voor u klaar om al haar cliënten goede 

en warme zorg te bieden.

Arthur behoeft eigenlijk geen verdere introductie 
meer, want hij heeft al regelmatig opgetreden bij 
Jazz&Pop in Andijk. Maar voor wie hem toch nog 
niet kent: Arthur Ebeling is gitarist, zanger en com-
ponist en een van de meest opvallende en charisma-
tische muzikanten in Nederland, die een groot pu-
bliek verdient maar de intimiteit en het contact met 
zijn toehoorders prefereert. Geboren en getogen in 
Amsterdam reist hij met zijn oranje Gretsch 6120 
Nashville de wereld rond. Regelmatig op tour in 
Engeland en de VS, bezocht Rusland, Brazilie en 
Spanje. Maar net zo lief is hij thuis in hometown 
Amsterdam waar dan ook geen kroeg meer te vin-
den is waar Ebeling niet gespeeld heeft. Arthur’s 
muziek is door hemzelf wel omschreven als ‘Happy 
Blues’. Het is een unieke, herkenbare, tijdloze en 
pakkende mix tussen rauwe en onbevlogen rhythm 
‘n blues, rock ‘n roll, country-blues - in een jazzy 
sausje. Met Ray Charles deelt hij zijn soul, met Tom 
Waits zijn rauwheid en met Eddie Cochran zijn 
rock ‘n roll. Maar bovenal is Ebeling zichzelf: een 
meedogenloze zessnarenbezweerder met zijn mu-
zikale hart op de juiste plaats.
Deze kerst neemt hij zijn muzikale maatje contra-
bassist Peer Wassenaar mee en als drumster Chaja 
van der Heide.
Aanvang: 22.00uur; Deur open 21.00uur; Entree  
€ 7,50 en Donateurs/65+ € 5,-
Onder 25 jaar gratis entree neem wel je IDbewijs 
mee!

Dus rond je kerst goed af met een lekker bandje en 
kom op 25 december bij Club Jazz&Pop in Cultura 
Andijk

Arthur Ebeling. Foto aangeleverd

Dinsdag 25 december bij Club Jazz&Pop in Cultura
“Arthur Ebeling Band”
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DJ’s 3FM Serious Request: Lifeline komen naar
Medemblik, Opperdoes, Twisk en Wognum!

De hele dag tot 21:00 muziek, workshops en meer in het gemeentehuis in Wognum
Alle activiteiten, informatie en inschrijven: medemblik.nl/seriousrequest

Haal in korte tijd je reanimatie certi�caat tijdens de 

Reanimatie marathon
vrijdag 21 december tussen 08:00-20:00

Dit is een gezamenlijke actie van de 
verschillende politieke partijen en 

de gemeente Medemblik

Of organiseer een eigen actie, en wie weet komen de dj's
vrijdag ochtend 21 december bij jou langs!
Aanmelden: 3fm.nl/kominactie

Bij de Citroen collectie van van Edwin Groen aan de Gedeputeerde Laanweg in Andijk 
staat deze oude Peugeot D3A te koop. Van deze bestelwagen werden vanaf 1950 tot en 

met 1965 76.00 exemplaren geproduceerd. Foto: PL/De Andijker

Langs de weg...

Sneeuw in Andijk, 
Zondag 16 december 2018, Foto’s Koos Dol
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