
Marijtje Wierstra, spelleider 
van sjoelclub “De Skuivers” 
vertelt enthousiast over de 
dinsdagmiddag in het dorps-
huis. “Eens per week van half 
3 tot ongeveer half 5 sjoelen 
we met een gezellige groep, 
we hebben tien sjoelbakken en 
deze zijn bijna altijd allemaal 
wel bezet.” Marijtje is sinds zes 
jaar spelleider, toen ze werd 
verkozen moest ze daar even 
over nadenken maar ze doet het 
al jaren met veel plezier.  

Spelregels
Marijtje vertelt hoe zo’n middag 
op de sjoelclub eruitziet. Eerst 
wordt er een welkomstwoordje 
gehouden, waarna de afmeldin-
gen vertelt worden. Dan blaast ze 
op haar fluitje en gaan de leden 
van start. “Na vijf spellen hebben 
we pauze en drinken we koffie in 
de andere zaal en daarna doen we 
nog vijf spellen. “Omdat iedere 
sjoelbak anders is, word er na elk 
spel doorgeschoven naar de vol-
gende bak. “Het moet natuurlijk 
wel eerlijk gaan he!”

Achtendertig jaar sjoelen 
De sjoelclub bestaat nu 38 jaar 
en in september 2021 wordt het 
veertig jarig jubileum gevierd. 

Er wordt, naast de dinsdagmid-
dagen, ook ieder jaar een etentje 
georganiseerd als afsluiter van 
het seizoen. “Een paar weken ge-
leden werden we zomaar verrast 
door Sinterklaas en twee pieten, 
dat was erg leuk”, vertelt Marijtje.  
Het seizoen is altijd van septem-
ber tot en met april en de septem-
ber daarop wordt de clubkampi-
oen dan weer bekend gemaakt. 
“Vorig jaar was het een man en 
nu staat er ook weer een man aan 
kop, terwijl er maar 2 mannen lid 
zijn”, lacht de spelleider. 

Leden
De sjoelclub kan maximaal der-
tig leden hebben, er is nu nog 
plaats voor een aantal men-
sen. “Als ik een man tegenkom, 

vraag ik of hij niet wil gaan sjoe-
len”, vertelt Marijtje lachend. 
“Maar vrouwen zijn natuurlijk 
ook hartstikke welkom hoor!” 
‘”Iemand mag altijd een paar keer 
gratis meedoen en vindt men het 
niks is dat ook goed. Laatst deed 
er iemand 1 keer mee en ze zei 
meteen al dat ze lid wilde wor-
den, zo gezellig vond ze het.”

De contributie bedraagt zestig 
euro per jaar. Als u interesse heeft 
en in januari wil starten, betaald 
u uiteraard de helft van de con-
tributie.  Een keer meedoen om 
te kijken of u het leuk vindt kan 
natuurlijk ook. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Marijtje 
via 59 12 84. 

Sjoelclub “De Skuivers”,  een middag 
vol gezelligheid in het Dorpshuis.
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Bij de Andijker is het ook tijd om terug te kijken op de gebeur-
tenissen van het afgelopen jaar, zo in de laatste dagen van 2018. 
We hebben heel prettig samengewerkt met vele personen. Be-
drijven hebben hun vertrouwen in ons laten blijken. Over vele 
leuke en bijzondere hobby’s en wetenswaardigheden kon u le-
zen heel 2018. Bedankt aan allen die hun bijdrage hebben gele-
verd aan de verschijning van de Andijker.

We hebben met elkaar wekelijks een mooie krant mogen ma-
ken. We kijken deze tijd echter vooral vooruit. Tijden verande-
ren en wij veranderen mee. Sommige dingen kunnen namelijk 
nog beter, nog leuker en daarmee kunnen we het komend jaar 
ook weer wekelijks de leukste en interessante dingen op uw 
mat laten vallen.

Daarbij hebben we u wel nodig. Heeft u een leuke evenement 
gepland? Bent u die vrouw met een bijzondere hobby? De man 
die rijdt in die excentrieke auto? Dat kind met een bijzonder 
talent? Bent u dat bedrijf dat wil adverteren en een kijkje ach-
ter de schermen wil geven middels een door ons geschreven 
redactioneel? 

Dan kunt u contact opnemen met info@andijker.nl en wie 
weet zien we u dan in de Andijker van 2019. Wij hebben er in 
elk geval alweer heel veel zin in. 

Namens het team van de Andijker de beste wensen 
voor het nieuwe jaar. 

Samen maken we er iets moois van!

De tien sjoelbakken zijn bijna altijd bezet. 
Foto’s: Koos Dol/ De Andijker

Bij de sjoelclub zijn een paar mannen extra welkom.

Naast het sjoelen kan men op de dinsdag ook een kaartje leggen.
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FAMILIEBERICHTEN

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

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

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

Kerkdiensten, zondag 6 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk
 organist: Henk Vogelsang

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

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

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt

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

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 6 januari 10.00 uur: 
Driekoningen.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Gezonden”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
Nieuwjaarskoppie!
*Met Driekoningen wordt de 
kersttijd afgesloten. We kunnen 
daar met voldoening op terug-
zien. Het waren mooie vieringen 
en de kerk was prachtig versierd. 
Dit alles was mede mogelijk 
dank zij de inzet van veel vrijwil-
ligers. Heel hartelijk dank daar-
voor! Ook de tentoonstelling van 
de kerststalletjes is door vele 
mensen bewonderd.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

19 december, onze laatste avond 
van het jaar 2018. Traditioneel de 
Kerstviering en ditmaal doen we 
dat met een diner. Feestelijk ge-
dekte tafels en ook de leden heb-
ben hun best gedaan om er mooi 
uit te zien. Dat geeft toch wat ex-
tra sfeer. De verzorging is in goe-
de handen bij Peter en Mirjam 
van Cultura. Keuze uit twee soor-
ten soep met divers stokbrood. 
De zalm, varkenshaas of kip met 
garnituur vult onze magen al 
goed. Een ijsje als toetje is een 
lekkere afsluiter. 
Hierna komt het duo de Soulma-

tes met eigen spel op gitaar en 
accordeon de rest van de avond 
vullen. Uiteraard kerstliedjes 
aangevuld met van alles en nog 
wat, zoals Imagine van John Len-
non tot de twee motten van Do-
rus. Tussendoor nog koffie en 
thee met wat lekkers erbij. Ook 
hier komt een eind aan en we 
wensen iedereen fijne feestdagen 
en een gezond 2019. Deze starten 
we op 16 januari met een thee 
proeverij en als U ook eens wil 
kijken, stap dan gerust even bin-
nen voor een kennismakings-
avond.

Duo de Soulmates. Foto aangeleverd

Kerstavond Vrouwen van Nu 
Andijk West

We waren erg verrast door de vele kaarten, bloemen en het 
meeleven in welke vorm dan ook t.g.v. ons 50 jarig huwelijk.
 
Het was geweldig. We willen U allemaal hartelijk bedanken 
hiervoor. Ook wensen we U allen een gezond en gelukkig 2019.

   Albert en Geke van Dokkum-Visser   

Kwetsbaar en toch sterk 
stond je in het leven

tot de dood je overviel.
Laat de donkerte van

jouw onverwachte sterven 
voor jou nu toch rust, warmte en licht zijn
want je leven was niet altijd gemakkelijk.

We zijn heel verdrietig nu onze lieve broer,  
zwager en oom zo onverwacht is overleden

Hendrik Nierop
Henk

‘ome Henk’

28 juni 1953 25 december 2018

Piet en Annemarie Nierop-de Vries

Jannie en Piet Hoffer-Nierop

Jenny en Jan Schuurman-Nierop

Willy en Remmert Deen-Nierop

Neven en nichten

Correspondentieadres:
Knokkel 116, 1619 AX Andijk

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

I N  P L A AT S  VA N  K A A R T E N

We hebben 18 gezinnen blij ge-
maakt met een prachtig gevuld 
pakket! Ook hebben we 18 kerst-
pakketten aan het HWK gegeven. 
Deze zijn elders in West-Fries-
land uitgedeeld.
De reactie van de mensen was 

hartverwarmend en dankbaar.
Heel hartelijk bedankt voor uw 
medewerking en hopelijk mogen 
we in 2019 weer op u rekenen?

Namens de diaconie van de Gere-
formeerde Kerk.

Kerstpakkettenactie weer een enorm succes!

Zondag 6 januari 2019 is er  In 
Sarto te Andijk een Nieuwjaars 
receptie met de sixtiesband The 
Blue Devils. Een jaarlijks terug-
komend evenement waar men 
kan proosten op het nieuwe jaar.
De  sixtiesband  The Blue Devils 
bestaat inmiddels al weer 57 jaar 
en de huidige leden Jaap, Henk, 
Harrie, Joop en Dick, hebben hun 
sporen al ruimschoots verdiend. 
Dit beloofd dan ook weer enorm 
genieten van de muziek van o.a. 
Cliff and The Shadows, Elvis Pre-

sley, Buddy Holly, maar ook ZZ 
en de Maskers en The Spotnicks 
komen aan bod.
Het wordt weer een middag voor 
de echte liefhebbers van deze 
muziek in het gezellige Sarto.
Zorg dat je op tijd bent want vol 
is vol!! The Blue Devils starten 
om 15.00 uur en de toegang is 
gratis.

www.thebluedevils.nl   
Facebook: The Blue Devils - 
Sixtiesband

The Blue Devils. Foto aangeleverd

 Nieuwjaarsreceptie met 
The Blue Devils in Sarto 
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GRATIS MAGAZINE: 
VOOR NU EN LATER WINTER 2018/2019

Het magazine over schenken, erven en nalaten: 
VERKRIJGBAAR BIJ MANTEL&OVERTOOM 

NOTARISSEN

•	 Jeroen	van	Koningsbrugge:	
	 “Kind	staat	bij	geboorte	al	met	1-0	achter”
•	 22	vragen	en	antwoorden.	
	 Alles	wat	u	moet	weten	over	erven	en	schenken.

Op	aanvraag	kunt	u	bij	ons	kantoor	dit	magazine	(winkelprijs	
€	7,95)	gratis	verkrijgen	(zolang	de	voorraad	strekt).	
Vraag	nu	het	gratis	magazine	telefonisch	of	aan	via	ons	
website:	www.mantelovertoom.nl	bij	“Stel	uw	vraag”.

GRATIS INLOOP: 
08/01 Benningbroek 0229-591264 – 17/01 Andijk 

0228-592224 van 9.00-17.00 en 19.00-21.00. 

Ria Manshanden

2019 
De feestdagen zijn voorbij. 
De kerstboom staat er nog 

met naalden op de grond en 
kaarsenvet op de vensterbank. 
Het was ook dit jaar gezellig 
met een Poolse vismaaltijd 

bereid door een vriendin voor 
de avondkerkdienst en daarna 
een broodmaaltijd bij mijn zus. 

Landerige dagen tot aan de 
jaarwisseling. Traditiegetrouw 
met erwtensoep, oliebollen en 
appelflappen met om 12 uur 

de Nieuwjaarstoost en daarna 
de dijk op. In de wijde omtrek 
zijn daar tot in Medemblik toe 
vuurwerk spektakels te zien en 

te horen. De feestelijkheden 
worden afgesloten met een lan-
ge Nieuwjaars wandeling met 
daarna de resten erwtensoep. 
Onwillekeurig gingen de laat-
ste tijd mijn gedachten uit naar 
een meneer uit Abbekerk, die 
tijdens de afgelopen verkiezin-
gen in maart op mij afkwam en 
me vertelde hoe bang hij ieder 
jaar weer was dat een vuurpijl 
op het rieten dak van z’n boer-
derij zou belanden en de boel 
in de fik zou gaan en naar een 
vriendin die ieder jaar weer 
een probleem had met haar 
niet te kalmeren hond. Dan 
heb ik het nog niet eens over 
de vele jaarlijkse verwondin-

gen. Ongetwijfeld de keerzijde 
van dit vuurwerkspektakel. 

We hebben daarom vlak voor 
het kerstreces van harte een 

motie van Gemeentebelangen 
gesteund om het gebruik van 
vuurwerk verder te reguleren. 

De motie haalde het, zij het 
sterk afgezwakt. Een grote 

deel van de raad zag hier toch 
het begin van het einde in van 
een mooie traditie. Voor ons 

moeilijk te begrijpen, want wat 
is er leuk aan afgebrande stop-

boerderijen, gestreste huis-
dieren en verminkingen aan 

gezicht en handen. Wat over-
bleef is dat naast de gebrui-
kelijke informatie m.b.t. het 
veilige gebruik, de gemeente 

buurtinitiatieven voor de 
jaarwisseling van 2019-2020 
gaat faciliteren. Dit door o.a. 
aankondigen in de Medem-
blikker te doen. Dus mocht 

u volgend jaar ideeën hebben 
m.b.t. vuurwerkvrije zones,bv. 
bij kinderboerderijen, of bij u 
in de straat, de gemeente zal 
dit van harte omarmen. Een 
gezond en gelukkig 2019 ! 

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinksmedemblik.

nl, facebook.com/
GLMedemblik                            

Zaterdagmiddag 22 december 
vulde de kolfbaan in Cultura zich 
met de deelnemers aan de kop-
pelkolfwedstrijd. Ook onze col-
lega kolvers uit Venhuizen waren 
uitgenodigd; zij waren met vijf 
heren aanwezig.

We hebben er met twintig kop-
pels een heel gezellige middag 
van gemaakt. Deze keer speelden 
we “de beste bal” , wat niet direct 
voor iedereen duidelijk was; dit is 
een spelvorm, waarbij de beste 
positie van de bal van een van de 
leden van het koppel  door allebei 
de kolvers mag worden benut 
voor de volgende klap.

Na drie ronden voor alle spelers 
hadden we een tussenstand, 
waarbij de eerste vijf koppels wei-
nig voor elkaar onderdeden. Er 
werd door de één wat fanatieker 
gekolfd dan door de ander, maar 
de intentie van een goed resultaat 
was zeker aanwezig. Nu is het bij 
het kolven zo, dat de meest fan-
tastische slagen worden afgewis-
seld door minstens zo prachtige 
poedels. Gezien het prijzenpak-
ket van deze middag was het ze-
ker de moeite waard om serieus 

werk te maken van het kolven.

Na nog eens drie ronden kolven 
hadden we rond half zes een 
eindstand. Hierbij bleek, dat de 
tussenstand halverwege toch 
flink was gewijzigd. Het bestuur 
had voor de prijsuitreiking weer 
eens een andere variant bedacht. 
Door deelname van een fors aan-
tal niet kolvers leek het een goed 
idee om ook de onderste deelne-
mers in de eindrangschikking een 
prijs toe te kennen. Zo mochten 
de vier hoogst geklasseerde kop-
pels in de uitslag als eerste hun 
prijs in ontvangst nemen. Daarna 
werden de laagste vier koppels 
ook in de prijzen gezet.

Met deze prijsuitreiking kwam er 
een einde aan een zeer gezellige 
middag kolven, waarbij we in een 
sportieve strijd een aantal niet 
kolvers kennis hebben kunnen 
laten maken met onze sport. 
Mocht u nieuwsgierig geworden 
zijn naar onze sport, meldt u dan 
aan bij onze vereniging en wordt 
lid van Onder Ons.

Kolven een sport van vroeger 
voor mensen van nu!

Koppelkolven een mooie en 
sportieve happening!

Zondag 13 januari 2019 houden 
wij weer ons traditionele Nieuw-
jaarsconcert en wel in Cultura 
aan de Kleingouw 113 in Andijk.

In dit nieuwe jaar zijn wij verze-
kerd van een mooie en zeer mu-
zikale middag met medewerking 
van “Die Tïroler Klammsteiger”. 
Zij brengen originele, traditione-
le èn moderne volksmuziek uit de 
Alpen ten gehore.
De Egerländers zullen zich ook 
niet onbetuigd laten en hebben 
weer diverse nieuwe nummers 

ingestudeerd onder de bekwame 
leiding van kapelmeester Jaap 
Beets.

In de pauze is er ten bate van de 
verenigingskas een loterij met 
vele prijzen en prijsjes. De entree 
is gratis en het concert begint 
om: 13:30 uur

Wij willen u van harte uitnodigen 
om dit concert bij te wonen.

Graag tot zondag 13 januari aan-
staande. De Egerländer Kapel

Nieuwjaarsconcert 
Egerländer Kapel

We laten ons onderweg ver-
rassen tijdens deze nieuwjaar-
wandeling, kris, kras door het 
Streekbos. Met vogels uit het 
hoge noorden of kleurige pad-
denstoelen die goed vorst kun-
nen verdragen. Bloeit er al wat 
of is al het groen in winterrust? 
Een bos in de winter is niet saai, 
aan gezonde en omgewaaide 
bomen is veel te zien. Zijn bo-
men zonder blad toch nog te 
herkennen? Bloeit de hazelaar 
al? Samen buiten is ‘anders kij-
ken voor beginners’ en beleef je 
gewoon meer.

Ga dan mee op zondag 6 januari 
om 14.00 uur met twee IVN-gid-
sen. Verzamelplaats is het IVN 
in het Streekbos Paviljoen in Bo-

venkarspel. De gratis wandeling 
wordt aangepast aan de weers-
omstandigheden en de deelne-
mers, volwassenen én grotere 
kinderen. Laarzen aandoen is wel 
zo handig.

In het Streekbos zijn allerlei 
soorten overwinterende vogels 
op zoek naar voedsel. Met wat 
geluk zijn er groepen rondzwer-
vende staartmezen te zien, han-
gend aan de elzenproppen, maar 
soms alleen maar te horen. Het 
winterkoninkje is een echte win-
terzanger, zijn geschetter is dui-
delijk anders dan dat van het hel-
der klinkend roodborstje. Beide 
vogels zie je meestal alleen, het 
zijn nogal eigenwijsjes, maar o zo 
leuk om te zien.   

Roodborstje. Foto: Toos Brink

Levenslust in winterrust
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STAAT 
ER EEN 

GOED DOEL 
IN HUN 

TESTAMENT?

KIND STAAT VAAK
BIJ GEBOORTE AL
MET 1-0 ACHTER’

‘

JEROEN VAN
KONINGSBRUGGE

22 VRAGEN EN 
ANTWOORDEN 
ALLES WAT U MOET 
WETEN
OVER ERVEN EN 
SCHENKEN
VRIJWILLIGERS HOUDEN
FRANSE TIJD LEVEND

DE OUDSTE KROEGEN
VAN NEDERLAND

MEENEEM-
EXEMPLAAR

GRATIS
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Al bijna 20 jaar is Tessa Hoogendoorn-
Ligthart de trotse eigenaresse van LNC 
Huidverbetering. Voor alle problemen, 
groot of klein is er een oplossing. Van 
problemen zoals een gevoelige huid en 
pigmentvlekken tot huidveroudering, 
rimpels en huidverslapping). Om 2019 
goed te beginnen heeft LNC, aan de 
Krokus 22 in Andijk, meerdere acties 
voor een stralende en gezonde huid en 
ook voor het IPL definitief ontharen.

Officieel huidspecialist
Tessa is haar bedrijf gestart als huidverzor-
ging. Ze kwam erachter dat dit niet haar 

passie was. Ze zag dat een huid veel meer 
nodig had en er veel meer mogelijk was en 
wilde van huidverzorging naar huidverbe-
tering gaan. Sinds 2009 is ze officieel huid-
specialist en heeft ze alle opleidingen en 
cursussen gehaald en gevolgd. En omdat 
de ontwikkelingen nooit stil staan doet ze 
dit nog steeds, want op het gebied van 
huidverbetering ben je nooit uitgeleerd. 

Huidmeting 
“Vanaf ons 20ste levensjaar worden alle 
huidprocessen minder en dit kunnen we 5 
jaar later al in onze huid zien”, legt Tessa 
uit. Voorkomen is dan ook in dit geval na-

tuurlijk beter dan genezen. “Wij raden 
onze klanten aan om elke drie maanden 
een huidmeting door ons te laten uitvoe-
ren om de aanpak te bepalen, zodat we de 
huid in balans krijgen en ook in balans 
kunnen houden”. De huidmeting wordt 
gedaan met een camera die in de huid kijkt 
en hierbij de tekorten en problemen aan-
geeft. De werkstoffen die de huid mist 
worden aangevuld en na een aantal maan-
den worden de resultaten al duidelijk 
zichtbaar. 

Ontwikkelingen 
Op het gebied van huidverbetering staat 
één ding centraal: Wie zijn huid niet rei-

nigt en beschermd met professionele pro-
ducten, komt niet ver op het gebied van 
huidverbetering. En dit geldt natuurlijk 
niet alleen voor de vrouw, maar ook zeker 
voor de man. In de afgelopen jaren is de 
mannenkring enorm gegroeid. 
Kortom, aan je huid werken is zeker geen 
‘getut’. Dit komt onder meer omdat de ont-
wikkelingen steeds verder gevorderd zijn. 
Hierdoor zijn de oplossingen van huidpro-
blemen steeds makkelijker geworden”, 
vertelt Tessa. “En door middel van het ge-
bruik van de juiste producten met de juiste 
werkstoffen is de huid in balans te krijgen 
en worden resultaten geboekt en behou-
den”. 

LNC Huidverbetering voor de stralende vrouw en de stoere man! 

Tessa in haar salon aan de Krokus 22. Foto: KD/De Andijker

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

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

ACTIES: 
Winterbehandeling:
Een liftende gezichtsbehandeling waarbij u 2 serums en een toilettas voor 
thuis cadeau krijgt. Deze behandeling is tijdelijk in te plannen van 125 voor 95 
euro, duur 90 minuten. 

IPL definitief ontharen:
De oplossing voor ongewenste of ontsierende haren op het lichaam en het ge-
zicht. In het eerste kwartaal van 2019 geldt er 50% korting op de tweede zone. 

Meten is weten
Wij organiseren elk kwartaal de LNC huidadviesdagen. Dit doen wij halver-
wege ieder seizoen en is dit kwartaal van 11 t/m 16 februari. 

De huidmeting is gratis en hierbij ontvangt u een vrijblijvend advies. Ook bij 
de MEET & TREAT behandeling doen wij een huidmeting. Kom uw tekorten 
meten want METEN = WETEN, en samen kunnen we zorgen voor een betere, 
stralende en jeugdig uitziende huid. Mocht u een product aanschaffen dan 
krijgt u in deze week van ons een goodiebag cadeau. 

Boek de winterbehandeling of één van de andere behandelingen online 
op onze website: www.lnchuidverbetering.nl 

of neem contact op met 06-37314148. 
Ook voor meer informatie zijn wij online en telefonisch bereikbaar.
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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

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

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

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

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

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

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

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!

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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

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

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...

... brievenbussen met vuurwerk 

opblazen een hoop geld kost?

... niet alle bezorgers 

(waaronder die van de 

Andijker) het idee achter een 

nee/ja-sticker begrijpen?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... het magazine Voor nu en 

later gratis is te verkrijgen 

bij notariskantoor Mantel en 

Overtoom?

... deze rubriek niet voor 

commerciële doeleinden 

bedoeld is?

... de brievenbus van de 

Klamptweid door vandalen 

voor de tweede keer onklaar is 

gemaakt?

... diverse straatnaambordjes 

in ons dorp door viezigheid 

bijna onleesbaar zijn?

 
Andijkertjes

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

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

 

Met een schone lei beginnen, 
vergeving ontvangen en verge-
ving geven is het thema van de 

avonddienst van 6 januari in 
de Gereformeerde kerk aan de 

Middenweg. Aanvang: 19.00 uur.

De actie reanimatiecursusma-
rathon voor Serious Request 
georganiseerd op 21 december 
door de gemeente en gemeen-
teraad heeft €1730 opgeleverd. 
Maar liefst 60 mensen hebben 
tijdens de actie leren reanime-
ren. 

Vrijdagmorgen rond half negen 
kwamen 3FM dj’s Sander Hoog-
enhoorn en Eva Koreman aan 
bij het gemeentehuis in Wog-
num. Het laatste stukje naar het 
gemeentehuis mochten ze van 
chauffeur Maurice meerijden in 
een ambulance van Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord. Ze 
werden bij het gemeentehuis op-
gewacht door loco-burgemeester 
Harry Nederpelt en konden reke-
nen op een warm welkom. 

In het gemeentehuis was vrijdag 
van alles te beleven voor Serious 
Request, Er werd geld opgehaald 
voor het doel: Reanimeren in 
Nederland. Tijdens de reanima-
tiemarathon kon iedereen die 

dat wilde in twee uur leren reani-
meren. De deelnemers ontvin-
gen na afloop een certificaat als 
bewijs van hun zojuist opgedane 
vaardigheid. De 60 mensen die 
deelnamen aan de reanimatie-
marathon konden het geleerde 
meteen in de praktijk brengen. 
Ambulancemederwerkers Mau-
rice en Nick gaven reanimatiede-
monstraties waarbij de cursisten 
de reanimatie opstartten en de 
ambulancedienst de reanimatie 
van hen overnam.

Ondertussen lagen 3FM dj’s lek-
ker te slapen in de pub van het 
gemeentehuis. 

Om 20.00 uur zwaaien we San-
der en Eva weer uit met een op-
treden van BiG GiG en maakte 
burgemeester Frank Streng de 
opbrengst van de actie bekend. 
De reanimatiemarathon heeft € 
1.730 opgebracht voor het Rode 
Kruis. Zij gaan het geld beste-
den aan reanimatiecursussen en 
AED’s.

Actie Serious Request gemeente 
Medemblik levert €1730,- euro op

In de maanden januari en febru-
ari zijn er tal van praktische cur-
sussen bij de Baptisten Gemeente 
Enkhuizen te volgen. Een kleine 
greep uit het brede assortiment:
Het leven van Jozef:
Met behulp van een werkboekje 
gaan we met elkaar het leven van 
Jozef bestuderen in vier avonden. 
Cursusleider: Johan de Boer
Marriage course:
In een ontspannen setting prak-
tisch werken en nadenken over 
jullie huwelijk.
Dit gebeurt in zeven avonden.
Cursusleiders: Teun en Ingrid 
Klaver

De Parenting Children Course:
Dit  is een opvoedcursus voor 
ouders die elkaar willen inspire-
ren en motiveren in de opvoe-
ding van hun 0 tot 10-jarige 
kind(eren). De cursus is geba-
seerd op christelijke principes, 
maar is relevant voor iedere 
ouder, ongeacht burgerlijke staat, 
culturele achtergrond of levens-
overtuiging
Loop je rond met vragen over 
opvoeding? Vraag je je af hoe jij je 
kinderen kunt stimuleren in hun 
ontwikkeling? Wil je weten hoe 
je belangrijke waarden integreert 

in de opvoeding? Ben je op zoek 
naar een juiste balans tussen los-
laten en grenzen stellen? Dan is 
Parenting Children Course echt 
iets voor jou!
Cursusleiders: Robert en Corrie 
Tolsma

De Heilige Geest:
Cursus in vijf avonden over het 
werk van de Heilige Geest.
Het werk van de Heilige Geest 
is belangrijk voor elke christen. 
Wie is Hij, hoe kun je de Heilige 
Geest ontvangen, wat wil Hij 
allemaal door ons heen doen. Is 
de Geest nog net zo krachtig als 
in de tijd van de Bijbel? 
De Heilige Geest wil met ons aan 
het werk, ben jij beschikbaar?
Cursusleider: Cees Hanemaayer

Al deze cursussen worden 
gegeven op dinsdagavonden 
in het gebouw van de RSG, 
Boendersveld 3 te Enkhuizen.
Voor opgave en meer informatie; 
zie de site: www.baptistenenk-
huizen.nl

Of u kunt contact opnemen met 
Cees Hanemaayer:
ceeshanemaayer@gmail.com
06-36143392

Cursusmaanden bij de Baptisten 
Gemeente Enkhuizen

Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel 
13 januari 2019

De Egerländer Kapel geeft weer haar traditionele 
nieuwjaarsconcert met medewerking van 

Die Tiroler Klammsteiger, met volksmuziek uit de Alpen.

Cultura Andijk, Kleingouw 112-113, aanvang 13:30 uur.

Entree gratis, in de pauze is er een verloting 
ten bate van de verenigingskas.

Als je op de fiets stapt dan heb je 
vaak een stevige wind tegen.
Maandag 24 december kwam het 
zonnetje er bij terwijl de tempe-
ratuur op liep tot 6 graden boven 
nul.
Ook de wind liet het afweten 

waardoor er een rimpelloos ge-
heel in de sloten ontstond.
Hierdoor kwam dit plaatje er re-
delijk goed uit aan de Harde-
grondweg.
In de top een zwarte kraai maar 
ook gespiegeld in het water.

Tekst en foto Douwe Greydanus

Zaterdag 29 december speelde 
Excelsior voor een volle zaal in 
Cultura het laatste concert in de 
reeks van het jubileumjaar.
‘Highlights’ een mix van num-
mers die in het afgelopen jaar ge-
speeld zijn en nieuwe nummers 
die volgend jaar verder ook op de 
lessenaar komen.

Het programma kende een 
mooie opbouw van de nummers. 
Bolero en Ceasar & Cleopatra 
waren oude bekenden. De Deci-
bels hebben ook van zich van hun 
beste kant laten zien en menig-
een was verrast van wat ze nu al 

kunnen spelen. Want samen mu-
ziek maken is mooi om te doen! 
Hierna werd het vervolgd met 
een mix van Bigbandmuziek: 
Putting on de the Ritz, jazz: Misty 
met solo van Siem Visser en film-
muziek: Roll Tide. Te veel om op 
te noemen van dit bomvolle pro-
gramma.
Janina Greven droeg haar steen-
tje bij  met nummers als Valerie, 
Skyfall, Mesmerized en River 
Deep Mountain High.
Na afloop was er nog een gezelli-
ge nazit met DJ Rens Nooter.
Een mooi afsluiter van een nog 
mooier jubileumjaar!

Een mooie afsluiter van het jubileumjaar! Foto aangeleverd

Geslaagd concert Excelsior

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

Thuis komen.
Het begon heel onschuldig, met 
het vergeten waar je net iets 
neer gelegd had en zijn kinderen 
plaagden hem er soms mee: je 
wordt ouder vader. Maar wat 
later stond hij in een winkel en 
wist echt niet meer wat hij wilde 
hebben. En toen hij nog later de 
weg naar huis niet meer terug 
kon vinden, werd het ernstig.  
Omdat zijn vrouw al een aantal 
jaren geleden was gestorven, 
kon hij volgens zijn kinderen 
niet meer alleen wonen. Dus 
werd het huis verkocht, de op-
brengst verdeeld onder zijn vier 
kinderen, anders ging de belas-
ting er toch maar mee vandoor 
en hij belandde in een verpleeg-
tehuis.
Toen verdwenen de zinnen, ook 
al omdat niemand tijd had om 
met hem te praten en de men-
sen om hem heen ze ook al 
kwijt waren. Tenslotte verdwe-
nen de woorden en hij herkende 
de mensen meestal niet meer. 
De kinderen die in het begin 
nog trouw waren gekomen, zei-
den tegen elkaar dat het niet 
veel zin had om op bezoek te 
gaan, omdat je toch geen con-
tact meer had. Een kleinzoon 
kwam af en toe nog en pakte 
dan een fotoalbum om naar 
beelden van vroeger te kijken 
samen met opa. Maar niemand 
wist of hij daar nog iets van her-
kende.
Toen werd het kerst en dat is 
een wonderlijk feest, want ie-
dereen verwacht iets bijzon-
ders, maar niemand weet eigen-
lijk wat. En het is en goede ge-
woonte om dan  toch op bezoek 

bij je vader te gaan. Maar alle 
kinderen hadden iets bijzonders 
en in gezamenlijk overleg werd 
besloten dan maar na oud en 
nieuw te gaan. De oude man 
had immers toch geen besef van 
de dagen meer. En zo verzon 
iedereen een excuus om niet te 
hoeven gaan.

Wat de oude man ook kwijt ge-
raakt was, af en toe kwamen er 
herinneringen van vroeger naar 
boven en dan kon hij tevreden 
glimlachend in zijn stoel zitten. 
Hij was weer jong en had van 
een wilgentak een boog ge-
maakt en was de Slibbert inge-
lopen om pijlen van het riet te 
zoeken dat daar groeide. Hij 
maakte er dopjes van een vlier-
tak op zodat ze beter schoten. 
Er waren vogels en groene plan-
ten tussen het riet en de zon 
scheen en het was mooi weer.    
Hij hoorde de klok van de Oos-
terkerk en dat betekende dat het 
vijf uur was. Tijd om naar huis 
te gaan. Hij klauterde over de 
dijk en liep naar de smederij 
waar hij woonde. Onderweg 
kwam hij de buren tegen en 
maakte een praatje. Toen hij 
thuis gekomen was deed hij de 
deur van de kamer open. Zijn 
vader en moeder zaten al aan 
tafel en zijn broer en zusje ook.  
De stoel naast die van zijn broer 
was nog leeg.
“Je bent mooi op tijd Jan “, zei 
zijn moeder en hij schoof aan 
tafel en keek tevreden in het 
rond. Wat was het toch altijd 
gezellig thuis, hij bofte maar.

Toen ze hem de volgende mor-
gen vonden was zijn gezicht 
helemaal ontspannen. Kerst 
vierde hij nu ergens anders……

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Mijn naam is Burak Gökhan, 28 jaar, ben ge-
trouwd en heb een dochtertje van 1 jaar 
oud. Ik ben woonachtig in Medemblik. Na 
een aantal jaren gewerkt te hebben in Andijk 
bij een schildersbedrijf (2006 tot en met 
2014) begon het steeds meer te kriebelen om 
een schildersbedrijfje voor mijzelf te begin-
nen. Dat ik in dan uit eindelijk in 2014 ben 
begonnen als eenmanszaak Schildersbedrijf 
Gokhan (SBG). Waarbij ik eigenlijk helemaal 
niet bekend mee ben in mijn eigen mooie 
stadje Medemblik.

Mijn behaalde diploma’s in de tussentijd 
vanaf 2006 t/m 2012:
* leerling schilder niveau 2
* Gezel niveau 3
* Ondernemers opleiding niveau 4 (MBO)

Mensen kunnen contact met mij opnemen 
over onderhoud aan hun woning. Ik ben zeer 
ervaren/gespecialiseerd in onder andere:
*  Binnenschilderwerk
*  Buitenschilderwerk

Het heeft allemaal even ge-
duurd, maar dat was van te vo-
ren bekend. Nu is de VW T1 van 
de familie Annie en Hans La-
kenman uit Lutjebroek klaar 
om de weg op te gaan. “Hele-
maal tip top in orde en het is 
echt een plaatje geworden,” 
stralen zij trots.

Het busje werd in de zomer van 
2013 verscheept van Brazilië naar 
Vlissingen. In december van dat 
jaar kwam de T1 naar Hans in 
Lutjebroek. “Deze bus is voor mij 
een stukje nostalgie. Mijn vader 
Klaas Lakenman had een taxibe-
drijf en zijn eerste busje was een 
VW Samba en daar is het allemaal 
mee begonnen. Het is geweldig 
dat ik deze VW T1 nu in mijn be-
zit heb.”

Roestbak
De oude foto’s laten de staat van 
het busje van destijds zien. De 
mooie lijn van onder andere de 
ramen aan de achterkant, die de 
rondingen volgen zijn daarop 
zichtbaar. Verder is er vooral 
roest te zien. “Er moest heel veel 
gebeuren. De restauratie was tijd-
rovend en heel ingrijpend. Het 
heeft me dan ook drie jaar en 7 
maanden gekost om hem in de 
huidige staat te krijgen,” lacht 
Hans. “Maar nu mag hij er zijn 
ook, wat een plaatje!”

Externe hulp
Hans klust zelf veel en vaak aan 
auto’s, maar bij deze klus moest 
hij verstandig zijn en ook wat uit-
besteden. “De bus moest volledig 
gestript en gerestaureerd. Dat 
betekende onder andere nieuwe 

vloeren, nieuwe deuren, de motor 
reviseren en nieuwe bedrading. 
Verder moesten er vele kleine 
onderdelen vervangen. Gelukkig 
heb ik hulp gehad, want anders 
was het nooit af gekomen ben ik 
bang.” Het strak maken, spuit-
werk, de bedrading vernieuwen 
en de nieuwe bekleding zijn uit-
besteed.

RDW keuring
De eerste keuring bij de RDW liep 
niet helemaal volgens plan en er 
moest een herkeuring komen. Het 
probleem zat in de cijfers van het 
chassis. “Eén cijfertje was door het 
laswerk slecht leesbaar geworden, 
dat was het hele probleem. Maar 
wel een flink probleem! De volle-
dige herkeuring nam uren in be-
slag en bracht aardig wat spanning 

mee. Als de VW T1 niet goedge-
keurd zou worden was al het werk 
voor niets geweest. Dat zou een 
grote teleurstelling zijn.” Zes uur 
lang moesten Hans en Annie zich 
vermaken in Zwolle voordat zij 
bericht kregen dat zij zich konden 
melden bij de technische recher-
che. Daar kwam het verlossende 
woord, de bus is goedgekeurd en 
mag de weg op!

Leerproces
“Van deze herkeuring hebben we 
wel veel geleerd. Een goede tip 
voor iedereen die aan zo’n project 
wil gaan starten: laat de auto eerst 
keuren op het chassisnummer en 
de aankooppapieren voordat je 
aan de restauratie begint. Dat kan 
een hoop ellende schelen. Bij ons 
liep het gelukkig goed af, maar 

wat is de teleurstelling groot als je 
na zo’n project merkt dat alles 
voor niets is geweest. Dat willen 
we iedereen graag besparen!”

Bijzondere eerste rit
De bus was precies op tijd klaar 
en goedgekeurd om dienst te 
doen als bruidsauto voor een wel 
heel bijzonder echtpaar. Zoon 
Niels had de primeur en haalde 
op 18 augustus 2017 zijn bruid 
Suzanne op in deze schitterende 
en speciale VW T1 van zijn vader 
Hans. “Dubbel feest, een schitte-
rende combi en een stralende 
huwelijksdag en dat was Hans 
aan te zien. Hij straalde van oor 
tot oor.”

Te huur en te koop
Wie ook graag een bijzondere 
auto zou bezitten of zou willen 
huren kan bij de familie Laken-
man terecht voor informatie. “We 
rijden graag met de diverse Li-
mousines die we hebben staan, 
voor bruiloften, jubilea en natuur-
lijk straks weer bij de eindgala’s 
van de diverse eindexamenkandi-
daten. Maar we hebben ook een 
Cadillac limousine te koop, dus 
wie op zoek is?”

De VW T1 van Lakenman kan de weg op

Hans en Annie Lakenman stralend van trots in hun VW T1. Tekst: OdB. Foto: Koos Dol/De Andijker

*  Wanden/plafond sauzen/spuiten
*  Glaswerk
*  Scan/vlies/Behangwerk
*  Houtrot reparaties

Speciaal voor de lezers van de Andijker 
hebben wij een leuke actie:

Vanaf 1 januari 2019 t/m 30 maart 2019 
geven wij een korting van 10% 
op het binnen-schilderwerk.

Specialist in binnenschilderwerk!
Deuren, kozijnen, plinten en trap-werk-
zaamheden. Wanden en plafonds (sauzen/
spuiten) en of behangwerk.

Voor meer info of voor het maken van een 
afspraak/offerte: Burak Gökhan
Bottelierstraat 31, 1671 JT Medemblik

T:  06-48 76 43 24
W:  www.facebook.nl/schildersbedrijfgokhan
E:  schildersbedrijf.gokhan@hotmail.com

Schildersbedrijf Gökhan
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Café Restaurant ’t Fortuin, Dorpsstraat 190, 1693 AK Wervershoof  - www.ovw.nl

JANUARI 2019
Zaterdag 5 januari
• Nieuwjaarsborrel Dorpshuis Centrum, 20.00 uur
• Nieuwjaarsborrel Café Pension t Ankertje 

met Bluesville 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
Zondag 13 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerlander Kapel, Cultura. 13:30 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.
Vrijdag 25 januari
• 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.
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
• 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.
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 zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Woensdag 20 maart
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop in Cultura
Vrijdag 29 maart
• 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.

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 

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

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 17 april
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00 

uur, Cultura
Woensdag 23 april
• LSBO-Zonnebloem, Dagtocht naar Het oude ambachten en 

Speelgoedmuseum in Ter Schuur, Gem. Barneveld. Dorpshuis 
Centrum en Sarto, 09.30 uur Organisator is Zonnbloem.

Vrijdag 26 april
• 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.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.

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

Oud papier  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:  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

Vrouwen van Nu 
afd. Andijk-Oost
Op dinsdag 18 december hadden we onze 
kerstavond. Er was een geweldig aantal 
dames die hierbij aanwezig waren. De 
opening was met een kerstgedicht. Daarna 
kregen we een heerlijk diner, bestaande uit 
voorgerecht, hoofdgerecht en ijs toe.
Toen mocht Karin Wildoër zingen met 
begeleiding van Cor Wabeke. Karin en 
Cor zijn min of meer collega’s, zij ver-
pleegkundige en hij arts. Zo hebben ze el-
kaar ontmoet. Hun muzikale talenten ble-
ken goed bij elkaar te passen en ze treden 
regelmatig op. Karin zong hele mooie 
luisterliedjes over de liefde. Daar gaat het 
met kerst over, de liefde van God en de 
liefde van de mensen voor elkaar. Ze wis-
selde dat af met meer bekende kerstlied-
jes. Karin heeft een heel mooie stem en 
het is toch wel bijzonder dat we op Andijk 
zo’n zangeres hebben. We hebben erg ge-
noten. Aan het eind van de avond werd 
ons prettige feestdagen gewenst en kregen 
we het programmaboekje voor 2019 mee 
naar huis met een leuke attentie.     GDD

Praat en denk mee over de trends die er zijn op het 
gebied van leven, wonen en werken. Het heeft di-
rect invloed op uw ondernemerschap. Alix Konijn, 
accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank West-
Friesland, gaat er op 10 januari graag met u over in 
gesprek. U bent van harte welkom tijdens het eerste 
OVW Café van 2019 in Wervershoof.

West-Friesland is een regio met een grote diversi-
teit aan interessante en innovatieve bedrijven. Zij 
springen in op regionale, landelijke en zelfs interna-
tionale trends. Ook Rabobank volgt de trends op de 
voet om ondernemers bij te staan in hun ontwikke-
ling. Alix Konijn benadrukt dat het nooit eenrich-
tingsverkeer kan zijn. Hij nodigt ondernemend 
West-Friesland uit om de dialoog aan te gaan.

Wat heeft de ondernemer nodig?
Alix: “Het is belangrijk dat wij weten wat er speelt in 
de markt. En daar hebben we input voor nodig. 
Naast het signaleren van trends is het belangrijk om 
te weten wat ondernemers nodig hebben. Wat willen 
jullie weten? Waar liggen behoeftes, waar liggen kan-
sen en hoe kunnen we die samenbrengen? Dergelijke 
vragen beantwoorden we graag samen met u.”

Digitalisering en verduurzaming
De markt is voortdurend in beweging. Dat biedt 
mogelijkheden die vaak niet direct zichtbaar zijn. 
Alix deelt met u waar de bank naar kijkt. “Thema’s 
zoals digitalisering en verduurzaming komen vaak 
voorbij. Ook als ondernemer kunt u er niet om-
heen. Wij kunnen er van alles over zeggen, maar 
veel interessanter is het te ontdekken wat het voor u 
betekent en wat u nodig heeft.”

In dialoog
Alix vertelt deze avond ook over zijn persoonlijke 
ontwikkeling. Over de veranderende rol die de bank 
heeft in het algemeen en voor hem in het bijzonder. 
Ook hierover gaat hij graag in gesprek. “Wij nodi-
gen u uit om met ons mee te denken. Alleen samen 
komen we verder en kunnen wij maatwerk bieden.”

Presentatie en netwerken
Het OVW Café start om 18.00 uur in ’t Fortuin aan 
de Dorpsstraat 190 te Wervershoof. Bent u geen lid 
van de ondernemersvereniging, maar wel geïnteres-
seerd? Kom vrijblijvend kennismaken. Naast de pre-
sentatie is er volop ruimte voor vrij netwerken en 
kunt u genieten van het buffet. Graag tot ziens!

Alix Konijn. Foto: Pieter Prins

Presentatie Rabobank West-Friesland, Alix Konijn
OVW Café 10 januari: Over trends en de dialoog met de ondernemer

www.andijker.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Deze biljartmiddag van woens-
dag was het zwaar bewolkt, dit 
woord konden we ook gebrui-
ken voor de onderlinge par-
tijen die we beiden hadden 
gespeeld in café de Welkomst in 
het pittoreske dorp Onderdijk. 
We hebben nu even rust en 
komen in het nieuwe jaar op 
sprtieve wijze onze partijtje 
weer vvrolijk onderling spelen. 
Deze biljartmiddag was voor C.J. 

Verhoogt drie en G.P. Grent 6 
punten. Verder wensen wij die 
de Vlieringboys een warm hart 
toedragen een zalig uiteinde en 
een voorspoedig 2019. 
De slotzin is: “Het is veel belang-
rijker om geïnteresseerd, dan 
interessant te zijn.”

Sportgroeten van 
G.P. Grent
Aflevering 1185
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