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Maak gebruik van een gratis 
half uur bespreking!

Bel voor een afspraak.Aan de Kleingouw 53 zit sinds 
jaar en dag ‘de Nieuwe Bakke-
rij’. Deze zit hier al heel lang, 
het bedrijf is al opgericht in 
1935 op het huidige adres aan 
de Kleingouw. Toch komt daar 
aan het begin van het nieuwe 
jaar een einde aan. 

“Vanaf mijn 15e jaar tot en met 
mijn 65e jaar heb ik met veel ple-
zier altijd hard gewerkt bij de 
bakkerij. Na 50 jaar brood uitrij-
den en verkopen vanuit de winkel 
is het genoeg geweest. Samen 
met mijn vrouw ga ik genieten 
van ons pensioen. Juist omdat ik 
het met zoveel plezier gedaan 
heb, wil ik stoppen nu het nog 
leuk is.”

Gestart als knecht
Piet vertelt over de begintijd: “Er 
was toen nog geen supermarkt. 
Al het brood kwam bij de bakker 
vandaan. Ik begon als 15 jarige als 
knecht met het uitbezorgen van 
brood. Op Andijk waren in die 
tijd wel 3-4 verschillende bakkers 
actief. Kees Kooiman was de ei-
genaar en in die tijd mijn baas.”

Het dorp
Piet de Vries startte als vervanger 
van de eerdere bakkersknecht 
Wim Ridder. “Het was hard wer-

ken, maar leuk om te doen. An-
dijk was toen nog echt alleen een 
dorp met slechts de lintbebou-
wing. Plan Zuid was er nog hele-
maal niet. Met de auto reed ik 
alle adressen af. Soms legde ik het 
brood zelfs voor mensen in hun 
vriezer. Of ik legde het brood bij 

mensen in hun broodtrommel. 
De deur op slot doen, dat kende 
men bijna nog niet!”

Overname Nieuwe Bakkerij
Na een jaar of vijf gaf Kooiman 
(toen 62) aan te willen stoppen 
met werken. Piet gaf aan het be-
drijf wel over te willen nemen. “Ik 
was toen 21 jaar en had verkering 
met zijn huidige vrouw. “Als we 
de naam ‘de Nieuwe Bakkerij’ 
zouden laten bestaan zag Kooi-
man af van commissiegeld, iets 
wat we anders hadden moeten 
betalen voor o.a. het klantenbe-
stand. Dus bleef het tot op de dag 
van vandaag ‘de Nieuwe Bakkerij’ 
heten.”

Bezit: auto-krat-mes
“In 1975 werd ‘de Nieuwe Bakke-
rij’ officieel van ons. Ook trouw-
den we in 1975 en werd ons 
huisadres de Kleingouw 53. 
Doordat ik niet wist of het brood 
bezorgen zou slagen, werd beslo-
ten via de notaris dat mijn aan-
deel in de bakkerij bestond uit 

één ventauto, twee messen en 
wat broodkratten. Het huis werd 
privébezit, dus als het niet mocht 
lukken dan konden en bleven we 
wel in het huis wonen. Mijn 
vrouw was al kraamverzorgster 
en dat bleef ze doen ook nadat we 
getrouwd waren. Dat ‘de Nieuwe 
Bakkerij’ vanaf 1975 tot nu toe 
zijn bestaansrecht had hebben 
wij zelf ook nooit verwacht. Ge-
lukkig mochten wij bij vele huis-
houdens het brood- en koekwerk 
en gebak bezorgen in het dorp. 
Daar zijn wij tot op de dag van 
vandaag dankbaar voor.”

De winkel
In de tijd van Kooiman was er de 
broodbezorgingen en een winkel. 
Piet vertelt: “Ook wij hebben 
eerst alleen de broodbezorging 
gedaan en de winkel pas later er-
bij geopend. Nadat de kinderen 
op het voortgezet onderwijs za-
ten, zijn wij de huidige winkel er 
bij gaan doen. Ik deed dan de 
broodbezorging en mijn vrouw 
was actief in de winkel. We wil-

den niet eerder een winkel heb-
ben, want met een jong gezin en 
de lange werkdagen was dat ge-
woon geen doen geweest. Nu 
komt er dus aan al die drukte een 
eind. Zowel de bezorging als de 
winkel, we stoppen ermee.”

Over en sluit
De laatste dag dat de winkel open 
zal zijn is op 31 december 2019. 
Dit is tevens de laatste bezorg-
dag. Op 2 januari 2020 is de offi-
ciële sluitingsdatum. “Dan is het 
echt over en uit.”

‘De Nieuwe Bakkerij’ stopt ermee

Piet en Truud de Vries stoppen op 2 januari met de bakkerij. Foto: Koos Dol/De Andijker

De winnaar van de puzzel is bekend! 
Het is Corrinna Grupstra.

De puzzel kan door u opgehaald worden op het 
kantoor van de Andijker. Belt of mailt u ons 
voor het maken van een afspraak.

Er werd bij veel huishoudens bezorgd. Eigen foto

De Andijker rond de feestdagen
De 'Kerstuitgave' van De Andijker verschijnt woensdag 18 december 

Materiaal aanleveren: vandaag, 11 december 2019.

Op woensdag 25 december verschijnt er geen Andijker.

De krant van week 1 verschijnt op dinsdag 31 december, 
materiaal aanleveren uiterlijk vrijdag 27 december 2019, 12.00 uur

Woensdag 11 december 2019 • week 50 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



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

Zondag 15 december 10.00 
uur: 3e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor ; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Verlangen naar betere 
tijden”.
De collecte is voor de onkosten, 
die gemaakt worden voor het 
kerstfeest.
Dank daarvoor. 
Dinsdag 17 december 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk.
Zondag 22 december: geen vie-
ring.
*Zondag 15 december is er om 
16.30 uur in de kerk in Wervers-
hoof weer de Interkerkelijke 
Kerstzangdienst m.m.v. het kerk-
koor van Zwaagdijk o.l.v. Jan 
Commandeur. Pastor G. Scholten 
van de Protestantse Gemeente 
uit Andijk zal de overweging ver-
zorgen. Na afloop is er een deur-
collecte.
Iedereen van harte welkom!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties, kopij 
en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur 
info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

  

Iedereen bedankt voor de hartelijke belangstelling rond 

het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder 

We zullen haar missen, maar hopen de rode  
draad uit haar leven verder te volgen.  
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.  
 

Kerkdiensten, 15 december 

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Staat. M.m.v. Sound of Prais. Derde advent

Gereformeerde Gemeente

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Dhr. Kees van Lenten uit Oudendijk

 Organist: Wim Broer

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Jeugddienst

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jan Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur 15-12 Arno van Engelenburg

De jaarlijkse Interkerkelijke Ker-
zangdienst, georganiseerd door 
de plaatselijke Raad van Kerken, 
is dit jaar 2019 op zondag 15 de-
cember, ’s middags om 16.30 
uur.
Deze Kerstzangdienst is in de St. 
Werenfriduskerk, Dorpstraat 73 
te Wervershoof.
Het kerkkoor van Zwaagdijk zal 
o.l.v. Jan Commandeur de kerst-
zang verzorgen en de samenzang 
ondersteunen. De pianiste is Ma-
riette de Graaf – Duin.

De samenzang is met orgelbege-
leiding door Arnold de Greeuw.
We luisteren naar het kerstevan-
gelie. De kerstoverweging wordt 
verzorgd door pastor Gert Schol-
ten van de Protestanste Gemeen-
te van Andijk. Na afloop wordt er 
een deurcollecte gehouden voor 
een goed doel.
Als christenen van verschillende 
kerken bent u van harte welkom 
in deze kerstzangdienst!
Raad van Kerken: Andijk, Onder-
dijk, Wervershoof en Zwaagdijk

Interkerkelijke kerstzangdienst 2019

In memoriam

JOHAN
15-12-09                                                             15-12-19

Ik mis je vriendschap, je gezelligheid, 
de gesprekken die we hadden in de kas en op het land.
Tijd heelt alle wonden zeggen ze, maar dit gaat lang duren.
Je was een prachtmens.

     Leen

Marcia Bamberg. Foto aangeleverd

Zondag 22 december sluit Mu-
ziekvereniging Excelsior volgens 
goed gebruik het jaar weer af met 
het:  MIDWINTERCONCERT.
Dit jaar met medewerking van: 
zangeres Marcia Bamberg.
Marcia is een gepassioneerde 
veelzijdige zangeres en vocal-
coach die haar liefde voor het 
zingen in diverse muziekstijlen 
graag met anderen deelt. Naast 
het solo-zingen is zij ook de lead-
zangeres van Swing Quartet, 
waar zij liedjes zingt in de mu-
ziekstijl van Django Reinhardt, 
de gipsyjazz.

Tijdens het concert met Excelsior 
zal zij een aantal prachtige liedjes 
zingen: zowel Kerstnummers als 

Jazz en Nederlandstalig repertoi-
re o.a. A Happy Winterholiday, 
Lullaby of Birdland maar ook 
Omarm me.
Excelsior verrast u met o.a.: Uk-
rainian Bell Carol, Saint Louis 
Connection en natuurlijk met 
White Christmas. Het wordt een 
verrassend, feestelijk concert in 
diverse muziekstijlen om zo 
heerlijk in de Kerstsfeer te ko-
men.
U bent welkom in een gezellig 
versierd Cultura. Aanvang is om 
15.00 uur en de toegang is € 7,50. 
Dit is inclusief een kopje koffie of 
thee.
Kaartverkoop is via www.excelsi-
or-andijk.nl. 
Tot 22 december!

22 december Midwinterconcert Excelsior

Gewijzigde openingstijden!
Het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint is van 
maandag 23 december 2019 
t/m zondag 5 januari 2020 
alleen in dringende gevallen 

op afspraak geopend!

Nieuws of tips?
info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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Andrea van Langen

Tentoonstelling 100 jaar 
vrouwenkiesrecht 

In 2019 hebben vrouwen 
100 jaar stemrecht. Tot 1919 

mocht geen enkele vrouw 
naar de stembus, tot 1956 (!) 
was de vrouw ondergeschikt 

aan haar man en werd zij han-
delingsonbekwaam genoemd. 
Dat betekende bijvoorbeeld 
dat vrouwen geen bankre-
kening konden openen. In 
Nederland is vooral Aletta 

Jacobs bekend geworden als 
strijdster voor gelijke rechten. 

Maar er zijn er natuurlijk 
meer geweest, ook in onze 
regio. Daar schenkt de ten-
toonstelling 100 jaar vrou-

wenkiesrecht, die in de maand 
december in het middenge-

bouw van het gemeentehuis in 
Wognum wordt georganiseerd 

aandacht aan. Een motie 
van de gemeenteraad riep op 
hiermee aan de slag te gaan, 
daar zet ik mij graag voor in! 
Eerder was de tentoonstelling 
te zien in Stede Broec en nu 
dus ook in ons gemeentehuis. 
Op deze plaats wil ik ieder-

een bedanken die hieraan een 
steentje heeft bijgedragen. De 
officiële openingshandeling op 
11 december wordt verricht 
door de 91-jarige mevrouw 

Annie Neefjes-Stuijt uit 
Nibbixwoud. Waarschijnlijk 

de oudste Medemblikse dame 
die politiek actief geweest 

is. Met recht een voorloper 
dus. Kunnen we na 100 jaar 

achterover gaan leunen? 
Laten we eens naar de cijfers 

kijken. In onze gemeente-
raad zijn 6 van de 27 raads-
leden vrouw. Vanaf 2011 is 
dit aantal ongeveer gelijk 

gebleven. In het College van 
B&W zijn de vrouwen iets 
beter vertegenwoordigd 2 
van de 5 Collegeleden zijn 
vrouw. Kijken we naar het 
aantal vrouwelijke wethou-
ders dan zijn het er in heel 

West-Friesland 8. Vrouwelijke 
burgemeesters hebben we in 
West-Friesland niet (meer). 
Wat mij betreft is er dus nog 
werk aan de winkel. Politiek 

en zeker gemeentepolitiek 
gaat immers over zaken die 
ons allemaal aangaan. Het 
begint met bewustwording, 
ook bij de jeugd. Dus breng 
in december met uw man, 

de buurvrouw, de kinderen 
of de kleinkinderen eens een 

bezoekje aan deze tentoonstel-
ling in de hal van ons gemeen-
tehuis: van harte aanbevolen! 

Andrea van Langen, 
wethouder.

Zondag 15 december: 

MTB Vooroevertocht 
Inschrijven vanaf 08:30 uur bij de kantine van VVW, 
start tussen 09:00 en 09:30 uur. 

Kosten:  7 euro voor niet NTFU- /niet KNWU-leden 
 6 euro voor NTFU- /KNWU-leden*
 2 euro voor kinderen van 8-12 jaar*  
 Valhelm verplicht! 

Houdt onze websites* in de gaten voor de laatste updates.  

*Kijk voor meer informatie op: www.mtbwervershoof.nl 
of op de Facebookpagina ‘MTB Wervershoof’. 

GRATIS INLOOP 
Elke zaterdag in Andijk 
tussen 8:30-14:30 uur 
na afspraak.

Voor meer informatie 
www.mantelovertoom.nl

Dit jaar is Astrid Ottenhoff weer 
op pad gegaan om een bijzonder 
persoon ‘ in het zonnetje’  te zet-
ten. Zij heeft gekozen om me-
vrouw van Gelder te verrassen 
met een kerstschaal vol lekkers 
oa. zelf gebakken cake en een 
prachtige bos lelies! Mevrouw 
van Gelder krijgt elke dag het 
Parool van Astrid, wat zij erg 
waardeert  “Ik wilde graag iets 
terug doen in deze gezellige tijd! 

Op de thee bij mevrouw van Gel-
der is altijd heel gezellig. Zij is 99 
jaar en kan nog gezellig met je 
kletsen We kijken uit naar de zo-
mer van 2020 waarin zij de fan-
tastische leeftijd van 100 hoopt te 
bereiken!“
Ik wens u allemaal Fijne feestda-
gen en een voorspoedig 2020!

Astrid, die vele krantjes in Andijk 
bezorgd!

Mevrouw van Gelder was blij verrast. Foto aangeleverd

Mevrouw van Gelder 
het zonnetje in huis bij Sorghvliet

Wij willen u informeren over 
de situatie van 2000 auto’s 
waarop  snelheidsmetingen 
zijn gedaan. In november en de 
eerste week van december zijn 
er snelheidsmetingen verricht 
in diverse 30 km. zones in An-
dijk. Hiervoor hebben wij van 
Veilig Verkeer Nederland de 
lasergun tot onze beschikking 
gehad. De controles zijn in de 
middaguren gedaan. Locaties 
vanaf 15.00 tot 17.00 uur zijn 
gekozen op nabijheid van 
school, winkels, fietsverkeer en 
voetgangers.

De tendens is dat er 95% door 
automobilisten in de zones,  
boven de snelheidslimiet van 
30 km. rijd. Uitschieters zijn 
gemeten Kleingouw Bangert 
76 km., Buurtjes Kerk 71 km., 
Middenweg Deka 54 km., 
Kleingouw ’t Wapen 77 km., 
Dijkweg Grootweg LIDL 71 
km.

Een 30 kilometerzone zou dus-
danig ingericht moeten zijn dat 
er snelheid beperkende maat-
regelen zijn, visueel en obsta-
kels. Zodat een hoge snelheid 
eigenlijk niet meer mogelijk 
kan zijn. 
Het is ook niets nieuws. Het is 
algemeen bekend dat er maar 
weinig mensen 30 kilometer 
rijden in deze zones. Deze zo-
nes zijn er niet voor niets, ze 
zijn met zorg uitgekozen, juist 
vanwege de fietsers en overste-
kende voetgangers. Een pas-
sende oplossing hebben we 
niet,  behalve het nog maar 
eens onder de aandacht te 
brengen en de bestuurders op 
hun  verantwoordelijkheid qua 
snelheid te wijzen en vooral op 
de kwetsbaarheid van fietsers, 
schoolgaande kinderen en 
overstekende voetgangers. 

Veilig Verkeer Nederland; 
afd. Andijk: Dhr. M. de Graaf

Snelheidsmetingen Andijk

Bier. Het gouden vocht spreekt 
altijd tot de verbeelding. Ook 
als je liever iets anders drinkt. 
De bierbrouwers van stads-
brouwerij Radboud weten dat. 
Zij brengen de mystieke sfeer 
graag dicht bij huis. Via de ei-
gen gebrouwen bieren die je 
nuttigt in menig café en restau-
rant in de regio of in het proef-
lokaal van de brouwerij. Op 12 
december brengen zij hun ver-
haal én het bier naar OVW Café 
in café ’t Fortuin. Kom ook en 
geniet mee.

Op 31 maart 2017 opende Stads-
brouwerij Radboud de deuren 
naar een brouwerij, proeflokaal 
en kookstudio. Terug van wegge-
weest want al in 1554 werden 
onder de kasteeltorens van Rad-
boud restanten van een brouwe-
rij gevonden. Decennia later telt 
Medemblik liefst zes brouwerij-
en. Begin 19e eeuw zijn ze alle-
maal verdwenen. Tegenwoordig 
draait de stadsbrouwerij weer op 
volle toeren en brouwen zij di-
verse eigen speciaalbieren. 

Nieuw management
In 2018 zijn twee nieuwe direc-
teuren aangesteld: Martin Kroe-
zen en Patrick Terwee. Onder 
hun management zet de brouwe-

rij de bieren verder in de markt. 
Bij supermarkten en bij veel ho-
reca binnen de Gemeente Me-
demblik en zelfs daarbuiten. Ook 
bij Hèt Café van Wervershoof en 
’t Kerkje en Cultura in Andijk zijn 
de bieren van stadsbrouwerij 
Radboud verkrijgbaar.

Eigen bieren
Bert Boon die sinds 1 jaar als ac-
countmanager bij de Brouwerij 
betrokken is. ‘Wij maken speci-
aalbieren en benadrukken de di-
versiteit aan smaken van ons 
100% natuurlijke bier. Radboud 
de eerste, Lord Murray, Kwaaie 
Pier. Stadsbrouwerij Radboud 
ontwikkelt steeds meer soorten 
eigen bieren die je natuurlijk als 
eerste kunt drinken in het proef-
lokaal. ‘Het bier wordt gebrou-
wen waar je bij zit. Dat maakt de 
beleving zo compleet. Lokaal, 
kleinschalig, gezellig. We bieden 
een echt West-Fries sfeertje.’

Kom van deze sfeer én het bier 
proeven op donderdag 12 de-
cember. Het OVW Café start om 
18.00 uur in ’t Fortuin aan de 
Dorpsstraat 190 te Wervershoof. 
Ben je geen lid van de onderne-
mersvereniging, maar wel geïnte-
resseerd? Kom vrijblijvend ken-
nismaken. De toegang is gratis.

OVW Café 12 december: het ver-
haal van stadsbrouwerij Radboud

Morgenavond in ‘t Fortuin. Foto aangeleverd
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching 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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Op donderdag 19 en vrijdag 20 december 
sluit het Martinuscollege het kalenderjaar 
af met haar traditionele kerstviering. Lek-
ker eten en gezelligheid met elkaar, maar 
ook goede muziek! The Pretty Boys hopen 
met hun Christmas Special de zalen weer 
plat te spelen.

Matthe Venneker liep al langer rond met 
het idee om binnen het Martinuscollege 
meer met muziek te gaan doen. Hij is le-
raar en op school draait hij zijn lessen en 
bereidt ze voor. Hij houdt zijn administra-
tie bij, schuift aan bij vergaderingen en 
heeft ouderavonden en studiedagen. 
,,Maar je wil ook wel eens iets anders doen 
dan alleen je werk”, geeft hij aan. ,,Af en toe 
ga je op excursie een lekker dagje weg, 
maar toch wilde ik er nog iets naast.” 
Zo zijn The Pretty Boys geboren. 

Smaakte naar meer
Nadat hij in de zomer van 2018 samen met 
zijn collega Maarten Jong een akoestisch 
optreden gaf op de bruiloft van vakbroe-
der Sander de Vries, smaakte de muziek 
naar meer. Matthe en Sander spelen gitaar 
en vroegen Maarten of hij weer vaker wil-
de zingen. ,,We wisten dat ie ja zou zeg-
gen,” vertelt Sander, ,,hij is namelijk zo’n 
pronkerige Dandy en die wil maar wat 
graag frontman spelen.”
Maarten beaamt dit: ,,There’s only room 
for one hysterical Diva in this band!!” zegt 
hij lachend. Met muzikaal genie Jonas Ver-
donschot achter het keyboard en leerling 
Erik Visser als drummend wonderkind 
waren The Pretty Boys compleet. 

Een jaar later: een groeiende fanbase en 
gevulde aula’s met een enthousiast pu-
bliek, die keihard gaan op vrolijke pop-
rocksongs. Daarnaast is er wekelijks veel 
gezelligheid in hun oefenruimte La Mai-
son Pretty Boy. De mooie bubbel van het 
muzikantenbestaan is een heerlijke ma-
nier voor The Boys om energie op te doen 
na een dag leraar spelen in het burger-
mansleven.

The Pretty Boys Christmas Special
Als huisband van het Martinuscollege 
worden zij voor vele optredens gevraagd: 
diploma-uitreikingen, jubilea, afscheid 
van collega’s en de afsluiting van het 
schooljaar in juli. Het is dus geen verras-
sing dat de band ook tijdens de kerstvie-
ring optreedt. Met hun The Pretty Boys 
Christmas Special verzorgen zij zelfs 
meerdere optredens op een avond. 
,,En dan de volgende morgen weer,” zegt 
Jonas. ,,Het is wel spannend, want het 
voelt als een mini-tour. Maar aan de an-
dere kant: daar hebben onze invloeden 
The Beatles, Oasis en The Kik ook nooit 
moeilijk over gedaan. Heerlijk, muziek 
maken!”
  
Spannend
Voor leerlingen is de kerstviering op 
school natuurlijk een hele belevenis, maar 
ook een beetje spannend. Flikkerend 
kaarslicht in het donker, terwijl je van je 
kerstontbijt of –diner op school geniet. Je 
wilt niet teveel laten blijken dat je het leuk 
vindt, want dat is niet stoer voor je klasge-
noten. Niet stoer voor haar…ze zit bij haar 

vriendinnen, gezellig te keuvelen. Even 
gaat ze staan, snijdt een stukje kerststol. 
Keek ze nou jouw kant op? Of toch naar 
die gast, naast je? Je weet het niet en voor 

je het door hebt ben je per ongeluk ver-
liefd. 

Gelukkig spelen The Pretty Boys.

Mooie Jongens rocken de kerst

We worden voor vele optredens gevraagd. Foto: aangeleverd.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 50 Pagina 4



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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.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.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- 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 

 

 

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

... Engelse Bulldog Nola 

vandaag 8 jaar is geworden?

... Louw en Ina Bos- 

van Dalfsen 12 december 

50 jaar getrouwd zijn?

... u op een zaterdag, gratis 

gele rozenstruiken uit de tuin 

op Hoekweg 25 mag spitten, 

wel graag even melden aan de 

voordeur.

... deze erg lekker ruiken 

en erg lang bloeien?

... volgende week de ‘Kerst’ 

Andijker verschijnt?

... de tuin van ons kantoor 

op de schop gaat?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Dinsdag 3 december kwam post-
bode Tineke een speciale brief op 
Basisschool De Bangert bezor-
gen. Op de envelop stond een 
adventskrans waarbij 1 kaarsje 
brandde, zelfs de postbode 
“brandde” van nieuwsgierigheid 
om te weten wat er in de enve-
loppe zat.

In de speciale enveloppe zat een 
grote kaart met de tekst “Waar is 
de ster?“ Geen afzender en geen 
toelichting. Al pratende met de 
kinderen dachten we toch dat het 
iets met kerst te maken moest 
hebben en misschien ook wel 
met de ster van Bethlehem?

Juf Jacquelien lichtte een puntje 
van de sluier op door de kinderen 
te vertellen dat ze de advents-
krans en de Andijker goed in de 
gaten moeten houden. Deze 
boodschap leidt tot iets, maar 
wat…..

Voor iedereen die nu ook nieuws-
gierig is geworden; kerstavond, 
24 december 19.00 uur, heeft de 
kerstgezinsvieringgroep weder-
om een leuke, eigentijdse viering 
in elkaar gezet.

Net als vorig jaar, willen we graag 
dat het een viering voor en door 
kinderen wordt. Dus iedereen uit 
Andijk, Onderdijk of Wervers-
hoof, die op wat voor bassischool 
dan ook zit, mag zich opgeven 
om mee te doen met deze kinder-
viering. Geef je op bij jacquelien-
haakman@gmail.com

We oefenen maandag 23 decem-
ber om 13.30 uur in de R.K.-kerk 
van Andijk.

Voor een ieder ander die niet 
mee wil of kan doen, die nodigen 
wij van harte uit om deze bijzon-
dere viering met ons mee te vie-
ren.

De afgelopen week was er sprake 
van onrust in Andijk door het 
onaangekondigd sluiten van de 
pinautomaat van ABN AMRO bij 
het winkelcentrum. Het blijkt 
niet duidelijk te zijn of dit een 
tijdelijke maatregel is of dat de 
pinautomaat helemaal verdwijnt.
We spreken met Arend, Richard 
en Marleen. Zij zijn zelfstandig 
adviseur van RegioBank en de 
vaste aanspreekpunten bij Vrolijk 
fd aan de Kleingouw. Arend; “We 
konden meteen merken dat er bij 
ons op kantoor meer geld werd 
opgenomen dan gebruikelijk en 
we kregen meer vragen van men-
sen die nog geen klant zijn. Het is 
bij veel Andijkers onbekend dat 
je met een RegioBank pinpas 
overal kunt pinnen tot € 1.000 
per dag. En bij ons kantoor kun je 
zelfs aan de balie geld opnemen 
en storten.”

Wordt er nog zoveel contant be-
taald dan? Richard; “We merken 
al jaren dat contant geld minder 
wordt gebruikt door de mogelijk-
heid van pinnen, betaalverzoeken 
en het snel overmaken met In-
stant Payments. Maar dat neemt 

niet weg dat veel mensen het nog 
erg prettig vinden om wat cash 
geld achter de hand te hebben. 
Een dorp waar geen pinautomaat 
meer is raakt daarmee een voor-
ziening kwijt en dat vinden wij 
erg jammer.”

Gaat RegioBank nu een pinauto-
maat plaatsen in Andijk? Arend 
“Daar kunnen we nu nog geen 
uitspraak over doen. Als dat al gaat 
gebeuren zal het waarschijnlijk 
een zuilautomaat worden die in 
een winkel kan worden geplaatst. 
Maar eerst willen we de ontwik-
kelingen afwachten. We zullen dit 
uiteraard goed in de gaten houden. 
En we moeten afwachten wat de 
impact is voor onze klanten. Ieder-
een met een RegioBank betaalre-
kening kan elke werkdag bij ons op 
kantoor terecht voor opnames en 
stortingen.”

Verwachten jullie een flinke toe-
loop van klanten? Marleen: “Af-
gelopen week hadden we al wat 
meer drukte en ik denk dat dat 
wel door gaat zetten. We merken 
al jaren dat er veel onvrede is bij 
klanten van andere banken. Maar 

we gaan voornamelijk uit van 
onze eigen kracht en met onlangs 
weer een 9,3 in het onderzoek 
van de Consumentenbond heb-
ben we een mooi compliment 
gekregen van onze klanten.”

Kunnen jullie wat meer vertellen 
over overstappen naar RegioBank? 
Richard: “We zijn ondertussen ex-
pert in het begeleiden van de over-
stap van een andere bank. Door de 
Overstapservice kan dit zonder 
rompslomp. Je hoeft met deze gra-
tis service niet zelf overal je nieuwe 
rekeningnummer door te geven 
maar regelt dit met één handteke-
ning. En je kunt zelfs je pincode 
aanpassen waardoor het niet no-
dig is een nieuw nummer uit je 
hoofd te leren!”

En jullie blijven wel in Andijk? 
Arend: “Ons kantoor zit hier al 
meer dan dertig jaar en is altijd 
blijven groeien. We hebben vorig 
jaar een tweede vestiging van 
Vrolijk fd geopend in Enkhuizen 
omdat we daar ook veel vraag 
zien naar een bank in de buurt. 
We kunnen dus zeker bevestigen 
dat wij in Andijk blijven.”

Klanten geven 
ons een:

Algemeen

9,3

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

Bron: Consumentenbond juni 2019

Open ook een
betaalrekening bij de
bank met de hoogste

waardering.

Verdwijnen pinautomaat Andijk
Bij RegioBank blijft opnemen en storten mogelijk

Juf Jacquelien lichtte een puntje van de sluier op. Foto aangeleverd

 “Waar is de ster?“

Het aanleggen van de voorgeno-
men Peutertuin in De Weid kan 
op veel lokale steun rekenen! De 
vrijwilligers van De Weid zijn 
druk geweest met het aanschrij-
ven van fondsen en bedrijven. 
Blijkbaar worden de plannen ge-
waardeerd want diverse bedrij-
ven hebben inmiddels een dona-
tie gedaan en ook het West-Fries-
landfonds heeft een toezegging 
gedaan! “Andijk kan weer trots 
zijn op de ondernemers” zeggen 
Linda Wubbolts en Elwin Hou-
wen van het bestuur van De 
Weid. “Er zijn drie sponsormoge-
lijkheden afhankelijk van de do-
natie. Kleintje, Dreumes en Super 
Peuter. Met de donatie realiseren 
we een leuker zwembad voor de 
allerkleinsten. Met de airtrampo-
line en glijbaan voor de wat ou-
dere jeugd die we de afgelopen 
jaren hebben gebouwd is het nu 
de beurt aan de peuters en kleu-
ters. Het schiet flink op maar we 
hebben nog wel wat bijdrage no-
dig”. Bedrijven en fondsen die 

sponseren worden natuurlijk 
vermeld in het zwembad. “Dat 
sponsorbord is ook weer gespon-
sord; top!” lachen Linda en Elwin. 

Sloopwerk tegelwand eindelijk 
klaar
Intussen gaat het zware werk ook 
gewoon door. De kopse wand bij 
de startblokken is inmiddels he-
lemaal kaal en het puin is afge-
voerd. Best een hele klus. In het 
vroege voorjaar start het tegelen. 
Omdat dit specialistisch werk is 
zullen de vrijwilligers een flink 
deel van dit werk uitbesteden aan 
professionals.

Ook vrijwilliger worden?
Positieve sfeer, blijde zwemmers, 
kinderen, senioren, zon en ple-
zier om je heen; waarom niet? 
Doe het gewoon in 2020! info@
deweid.nl.

Sloopwerk gereed, voorjaar verder. Foto aangeleverd

Peutertuin; veel steun van 
Andijkse bedrijven en fondsen
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• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 

Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

DECEMBER
Vrijdag 13 december
• KBO, Kerstmiddag m.m.v The Dutch Vocals, Sarto 13.30 uur.
• SCROOGE door Andijker Toneel & Sursum Corda, 20.00 uur 

Dorpshuis Centrum
Zaterdag 14 december
• Kerstmarkt Wervershoof, 14.00 tot 20.00 uur
• SCROOGE, Andijker Toneel & Sursum Corda, 20.00 uur Cultura
Zondag 15 december
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel, Aanvang 15.00 uur, € 17,- 
• Dutch Country College Dancers dansmiddag. 

Dorpshuis Sarto, aanvang: 13.30 uur
• More Sixties - Met The Thunderbirds  Sarto. Aanvang  15.00 uur.
Dinsdag 17 december  
• KVG Andijk, Kerstavond. Sarto, 18.00 uur
Woensdag 18 december 
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstavond. Samen eten en na de 

pauze: Elise Ney harp en zang. 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 21 december
• Koppelkolven in Cultura - Aanvang 13.00 uur
Zondag 22 december
• Midwinterconcert Excelsior, 15.00 uur, Cultura
• Kerstbrunch in Sarto vanaf 12 uur.
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 25 december
• Double U Bean bij Club Jazz&Pop in Cultura
Donderdag 26 december
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Zondag 29 december 
• Koppelklaverjassen aanvang 19.15, Café Pension t Ankertje

JANUARI 2020
Woensdag 1 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura met “FolkertJan” Aanvang 16 uur
Vrijdag 3 januari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zondag 5 januari
• Traditionele nieuwjaarsborrel met The Blue Devils. Sarto Andijk,  

aanvang 15.00 uur en vrij entree.
Zondag 12 januari   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

en trainer gespecialiseerd in de aanpak van eenzaamheid. 
Dorpshuis, 19:45 uur.

Zondag 26 januari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 31 januari
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

FEBRUARI
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Jaarvergadering en Bingo. Dorps-

huis, 19:45 uur. 
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 23 februari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 februari
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 8 maart
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Gezamelijke avond met de Vrou-

wen van Nu Andijk –West. Dorpshuis, 19:45 uur. 
Zondag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Vrijdag 27 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Vrijdag 3 april
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot
Zondag 5 april
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur. 
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura

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

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 18 
december aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particulie-
re Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

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

Particuliere wensen: 
Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (€18,-). Deze bedragen 

gelden bij contante betaling. Wanneer we een fac-

tuur sturen komen er €2,50 administratiekosten bij.

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

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

 

 

 

 

“De Nieuwe Bakkerij”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Het is na 50 jaar ‘de Nieuwe Bakkerij’ mooi geweest.
Zoals u heeft kunnen lezen stoppen wij met de winkel 

en het bezorgen van brood, koek en banket.
Heel veel mooie en ook verdrietige momenten 

hebben wij vele jaren met u gedeeld.
Wij zijn nog open t/m 31 december 2019.

Mocht u nog cadeaubonnen hebben kunnen die 
tot en met 31 december worden ingeleverd.

Speciale aanbieding 
van zaterdag 14 t/m dinsdag 31 december:

4 krentenkadetten voor €1,40
1 klein jodekoekje (6 pers.) €5,50

Brunch

| Sarto-Andijk | Bangert 4 |0228-591613 |06 103 507 46 |
| www.sarto-andijk.nl | Info@sarto-andijk.nl |

Prettige feestdagen!

Zondag  22 december 
Sarto Kerstbrunch

Met o.a. soepen, diversen soorten brood, beleg, 
salades, brownie’s, soesjes, eieren, roerei, 

koffie, thee en Jus d’orange

Vanaf 12.00 uur  
Volwassenen € 16,50 (Kinderen van 4 tot 13 jaar  

€ 9,50 en van 0 tot 4 gratis)

Inclusief welkomst cocktail
Reserveer nu aan de bar/ per mail/telefoon

Oud papier:  Zaterdag 14 en 28-12.
Restafval:  Dinsdag 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 13-12 

Meer informatie op hvcgroep.nl
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De formatie ‘The Thunderbirds’  
is ontstaan in het begin van de 
jaren zeventig. The Thunder-
birds hebben al op alle gere-
nommeerde podia opgetreden.

Zij speelden met vele bekende 
(inter)nationale sixties bands, 
maar ook als begeleidingsband 
van diverse grote artiesten. Zon-
dag 15 december bent u welkom 
in Sarto Andijk voor Sixties 
Again met The Thunderbirds. Ze 
spelen muziek in de sfeer van de 
jaren 60 en 70, zoals Rock'n Roll, 
Country en Indo-rock. Op het 

repertoire staan nummers van 
o.a. Elvis, Chuck Berry, Buddy 
Holly en Creedencee.  Fijne mu-
ziek om op te dansen of gewoon 
lekker naar te luisteren. Aanvang: 
15.00 uur. Entree € 5,-

Hoogtepunten
Eén van de hoogtepunten was het 
begeleiden van de bekende Ne-
derlandse Roy Orbison vertolker 
Ad Swart bij een optreden voor 
de Belgische tv-zender VTM. Ja-
ren lang hadden The Thunder-
birds een bijzondere band met 
Engeland. Eigenlijk een soort 

Roll-on Roll-off relatie. Ze heb-
ben namelijk een aantal seizoe-
nen met groot succes opgetreden 
op de veerboot tussen Hoek van 
Holland en Harwich!

Passie voor muziek
Met veel uithoudingsvermogen 
en passie voor de muziek heeft 
bassist en oprichter Rob Innemee 
The Thunderbirds tot op de dag 
van vandaag in stand gehouden. 
The Thunderbirds bestaan nu uit: 
Rob Innemee Bas/Vocals, Ton 
Adams Lead Vocals, Paul  Munck 
Leadguitar/Vocals, Ton Beckers 

Drums, Bart Bartstra Keyboards/
vocals, Ben Bouman Rythmguitar 
en Michiel Bouwmeester Sound 

Engineer. Stuk voor stuk zijn het 
zeer ervaren muzikanten met een 
lange staat van dienst.

Sixties Again in Sarto Andijk

The Thunderbirds spelen zondag 15 december in Sarto Andijk.  Foto aangeleverd.

Zondagmiddag 15 december a.s. om 14.30 
uur winterconcert “Over de Muur” in de 
G. Majellakerk in Onderdijk. Samen met u 
ons publiek herdenken we de Val van de 
Berlijnse muur, dit jaar 30 jaar geleden. 
Met stemmige muzieknummers herden-
ken we dat vrijheid voor iedereen niet 
vanzelfsprekend is. Een warm en sfeervol 
concert, passend in de warmte van de de-
cembermaand.
 
Tegen een fantastisch decor begint het 
concert met het beklemmende gevoel dat 
de Muur er staat, je bent ingemetseld en je 
wilt gehoord worden, en wat kun je dan 
beter zingen dan Hey You en The Wall van 
Pink Floyd. We laten het er niet bij zitten, 
we gaat de strijd aan, we gaan vechten te-

gen het onrecht want tenslotte zijn we al-
lemaal een mens die los wil komen van die 
plaats en tijd.
 
Na de pauze zullen we de muur verder af-
breken, onze geliefden weer in de armen 
sluiten en zullen we onze wereld helen. 
Hey brother want de wereld is tenslotte 
van iedereen. Teveel hints naar geweldige 
koornummers, maar u als publiek mag ook 
mee genieten met prachtige samenzang 
nummers die van grote schermen kunnen 
worden meegezongen.
Met dit concert steunt Four Winds de 
Kerstactie West-Friesland, die kinderen 
uit gezinnen die onder armoedegrens le-
ven met Kerst iets extra’s geven.
Alle informatie op www.fourwinds.nl.

Winterconcert “Over de muur”, 15 december a.s.

Anoek Harder, 23 jaar, woont sa-
men met haar vriend in Anna 
Paulowna en is geboren en geto-
gen in Andijk. Zij deelt over haar 
leven, hoe zij lange tijd niet het 
gevoel had zichzelf te kunnen 
zijn. Ze was aan het overleven en 
luisterde alleen maar naar haar 
hoofd. Dit leidde tot een burn-
out en depressieve gevoelens. Nu 
voelt ze weer dat ze leeft. Hoe ze 
dat heeft gedaan? Door haar hart 
te volgen. Ze neemt je mee in 
haar verhaal… 

Lees verder op: 
www.pandapauwer.nu/
over-pandapauwer/ Anoek Harder. Foto aangeleverd

Het blog van Anoek
Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel 
is  op zat. 14 dec. 2019  open voor publiek 
van 19.00 tot 22.00 uur. 
Bezoekers kunnen in de koepelruimte 
door de grote telescopen bij helder weer  
naar het heelal gluren;  de maan met zijn 
kraters te zien. Door de grote telescopen 
kan met eigen camera of mobiele telefoon 
een foto van de maan gemaakt worden.    
Op het dakterras van Orion staan ook een 
aantal telescopen opgesteld waar publiek ’s 
avonds bij helder weer doorheen kan kij-
ken om te turen naar de maan, sterrenho-
pen en sterrennevels, waaronder de Ori-
onnevel en de Pleiaden. Er wordt boven-
dien uitleg gegeven over sterrenbeelden. 
In het planetarium worden met een speci-
ale planetariumbeamer een aantal mooie 
presentaties gegeven over het heelal en de 

ruimtevaart. Ook wordt een overzicht ge-
geven van sterrenbeelden. Verder kan er 
ingezoomd worden op de maan, planeten 
en de actuele sterrenhemel.
In de expositieruimte is er van alles te zien 
en te beleven over sterrenkunde, ruimte-
vaart en geologie. Er worden  diverse na-
tuurkundige proefjes gedaan; er is uitleg  
over de breking van licht, statische elektri-
citeit en magnetisme. Tot slot kan er geke-
ken worden door microscopen en een in-
teractief reisje worden gemaakt door het 
heelal via het grote touchscreen. 
Vrijwilligers van Orion zijn aanwezig om 
uitleg en informatie te geven. De toegang 
voor de sterrenwacht is gratis en er hoeft 
niet van tevoren te worden aangemeld. 
Meer info op: www.volkssterrenwachtori-
on.nl, Veilingweg 21b in Bovenkarspel.

Reis door het heelal tijdens de kijkavond bij Orion
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