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www.mantelovertoom.nl
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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Iedere 2e zondag van december is 
het Wereldlichtjesdag.
Wereldwijd wordt stil gestaan bij 
alle kinderen die zijn overleden. 
Dit jaar is dat op zondag 13 de-
cember in ’t Kerkhuys in Span-
broek

Juist in deze bijzondere tijd wil-
len we verbinding maken met 
allen die het gemis van een kind 
ervaren. Via een livestream orga-
niseren Ritueelbegeleiders Mia 
Koelemeijer, Yvonne Heddes, 
Daphne Scholtens, Marjon van 

Baar en Karin van ’t Klooster 
deze avond. Net als voorgaande 
jaren worden de namen van onze 
kinderen gezongen, branden we 
een kaarsje en luisteren we naar 
troostende woorden. Jeanet 
Beerepoot, Jac en Mels Ruiter 

zullen de avond muzikaal onder-
steunen.

Wilt u deze avond verbinding 
met ons maken?
Dan kunt u de naam van uw over-
leden kind aan ons doorgeven via 
onderstaand mailadres of tele-
foonnummer. Zijn of haar naam 
wordt deze avond gezongen ter-
wijl er een kaarsje wordt aange-
stoken. Na aanmelding krijgt u 
een paar dagen van tevoren de 
link van de livestream toege-
stuurd. De avond begint om 
18.30 uur.

Hoewel we dit jaar niet fysiek bij 
elkaar kunnen zijn, organiseren 
we op afstand een warme en lief-
devolle bijeenkomst.  Zo blijven 
we de namen noemen van alle 
kinderen die gemist worden, zijn 
we op afstand met elkaar verbon-
den en gaat er rond 19.00 uur een 
golf van licht over de wereld.
yvonne@yris-ursem.nl  
06 51 60 55 62   

Verbinding op afstand: Wereldlichtjesdag 2020

Daphne, Mia, Karin, Marjolein en Yvonne. Foto aangeleverd

Achter de schermen werd na-
tuurlijk al wel een tijdje over-
legd en voorbereid,  maar de 
definitieve ja kwam toch nog 
plotseling en onverwacht. Zo 
gebeurde het dat op vrijdag 28 
november het personeel werd 
ingelicht, dat ‘Bakker Koning’ 
de bakkerswinkel in Andijk 
overnam en reeds per 1 decem-
ber zou open gaan.

“Gelukkig hebben we hier te ma-
ken met een topteam!” prijst de 
winkelaccountmanager Sandra 
den Haan zich gelukkig. “De eer-
ste dag wilde ik graag als op tijd 
aanwezig zijn om iedereen te ont-
vangen, zodat we even konden 
kennismaken. Tot mijn vreugde 
werd ik ontvangen door het vaste 
team van 5 dames, die reeds ston-
den schoon te maken, op te rui-
men en mij welkom heten.”

Ambachtelijk lekkers
Bakker Koning is een familiebe-
drijf dat al meer dan 70 jaar 
brood en banket verzorgd. “Wij 
maken alles naar eigen recept, in 
de eigen bakkerij in de Goorn. 
Onze bakkers maken de heerlijk-
ste broden, er is volop keus. Ook 
de gebakjes en de taarten in de 
winkel zijn heerlijk, vers en bie-
den een grote variatie lekkers. De 
producten worden verdeeld over 
de twaalf winkels in heel West-
Friesland.”

Proeven en proberen
Ze hebben heel veel verschillen-
de producten en voor ieder wat 
wils in de ruime vitrine. “We la-
ten onze producten altijd graag 
proeven aan de klanten. Door de 
coronaregels is dat nu even niet 
mogelijk, dus trakteren we u op 
heerlijke geuren en blijft het ver-
der even bij kijken. Proeven kan 
nu thuis, dus neem gerust eens 
een halfje brood van een andere 
soort mee en vertel ons wat u er 
van vond!” Zodra het weer veilig 

kan, zullen er regelmatig proef 
mogelijkheden zijn in de winkel.

De maatregelen 
Ook bakkerij en de winkel ontko-
men niet aan de maatregelen 
rondom het virus COVID-19. 
‘We werken veilig en houden re-
kening met elkaar. We dragen 
mondkapjes, om onszelf en u te 
beschermen.” Wie goed kijkt her-
kent de vertrouwde gezichten 
achter de balie wel. “Het perso-
neel is allemaal gebleven en we 

zijn daar heel dankbaar voor. Zij 
kennen de klanten, de plek hier in 
het winkelcentrum en zetten zich 
vol enthousiasme in voor deze 
nieuwe uitdaging.”

Hou je taai
Juist in deze rare tijd wilt u wel-
licht even laten weten dat u aan 
iemand denkt, ook al is langsgaan 
even niet mogelijk Wilt u iemand 
blij maken en iets lekkers toestu-
ren? Dan kunt u bij Bakker Ko-
ning terecht voor de actie ‘Hou je 

Taai’. Op www.metliefdevande-
bakker.nl vindt u alles wat u no-
dig hebt om een taaihart, ouder-
wets met de plank gemaakt, te 
bestellen en te versturen. U kunt 
het hart ook nog voorzien van 
een persoonlijke boodschap. 

Iets te vieren
Hoewel een grootste opening 
even niet mogelijk is in deze tijd, 
staat de vitrine vol taarten en ge-
bak. “Weer helemaal terug in het 
assortiment, alles om een klein of 
groter feestje te vieren! Uiteraard 
verkopen we ook zeer smakelijke 
taai, speculaaskoek en banketsta-
ven, kransen en letters. Ook 
heerlijk zijn de stollen en straks 
de oliebollen, die wilt u niet mis-
sen. Iets lekkers maakt van elk 
moment een feestje, toch?”

Bakker Koning onverwachts in Andijk gekomen

Bij Bakker Koning vindt u heerlijke broden, volop gebak en allerlei ander lekkers. U wordt geholpen door 
de vertrouwde gezichten van o.a. Gerie en Astrid. Tekst en foto: OdB 

Nieuws/tips?
Mail ons op: 

info@andijker.nl

Kerstzangdienst 
Werenfriduskerk
Door de corona(regels) heeft de 
Raad van Kerken van Onderdijk, 
Wervershoof, Zwaagdijk-oost en 
Andijk, besloten om dit jaar de 
kerstzangdienst niet door te laten 
gaan.
We vinden het jammer.
Er komen vast weer betere tijden.
We hopen u volgend jaar in de-
cember te verwelkomen bij de 
kerstzangdienst, die we al jaren 
organiseren.
We wensen u gezegende kerstda-
gen en een goed en gezond 2021
Namens de Raad van Kerken
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Daar buiten op afspraak

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk

Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 13 december 10.00 
uur: 3e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker.
Met muzikale ondersteuning van 
de Vriendenkring.
De collecte is voor bestrijding van 
alle kosten. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Dinsdag 15 december 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk. Welkom.
*Nog steeds kunt u iets meene-
men voor de Voedselbank. Dank 
daarvoor.
*Pluk de dag en denk om elkaar!

AANLEVEREN KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij 
en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Onze lieve heit & mem, opa & oma

Jaap & Fia Visser
zijn vandaag, 9 december

Van harte gefeliciteerd,
veel liefs,

50 jaar getrouwd!

Judith, Britt & Pim, Maud

Tjeerd & Leonie,
Tim, Sep, Moos en Lévy

Egbert & William

Nora

Dijkweg 218a, 1619 JB, Andijk

Warm, liefdevol en troostend waren  
de vele reacties na het overlijden van  

mijn lieve man en onze dierbare  
broer, zwager en schoonzoon

 PieterWim
 Het heeft ons hart geraakt.

Magda Keesman-Kooiman
Familie Keesman
Familie KooimanAndijk, december 2020

Ze wilde 80 worden en dat is gelukt.

Het overlijden van haar zoon Eric begin dit jaar en de 
opeenstapeling van haar gezondheidsproblemen hebben ertoe 

geleid, dat ze haar strijd heeft opgegeven.

Vandaag is overleden mijn geliefde echtgenote, 
onze moeder en schoonmoeder, oma en omi

Hennie Bakker-Kruis
Bovenkarspel, 5-11-1940                               Andijk, 1-12-2020

 Andijk Cor Bakker

 Lutjebroek Wilma Veenbrink-Smit
  Cees Veenbrink

 Bovenkarspel Jacqueline Kloosterman-Smit
  Ed Kloosterman

 Abbekerk Eric Smit †
  Marijke Smit-Groot

  Klein- en achterkleinkinderen

Gedeputeerde Laanweg 70, 1619 PB Andijk

Op woensdag 9 december hebben wij 
in besloten kring afscheid genomen van Hennie.

FAMILIEBERICHTEN
Hij had nog zoveel plannen
Hij wilde nog zoveel doen

Maar het mocht helaas niet zo zijn
Wat blijft zijn de mooie herinneringen

Zijn humor, creativiteit en veelzijdigheid 
zullen wij nooit vergeten

Met intens verdriet hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man en maatje, zorgzame liefdevolle vader, 

onvergetelijke zoon, broer, zwager en oom

Teunis Vis
- Ton - 

Gouda,                                                                                       Andijk,
4 september 1960                                                      3 december 2020

Anita Mombarg
Bram

Ma Vis

Ma Wiegers

Betty en Michel
Gerda en Adrie
Jolanda en Jacco †
Hans

Neefjes en nichtjes

Dijkgraaf Grootweg 8, 1619 BV Andijk
Wij hebben Ton dinsdag 8 december in besloten kring begeleid naar zijn 
laatste rustplaats op begraafplaats Essehof te Nieuwerkerk aan den IJssel.

Met veel verdriet nemen we afscheid van onze bevriende buurtgenoot                                          

TON VIS
We zullen hem missen en wensen Anita en Bram heel veel sterkte. 

    Nanne en Annemarie                                                             
    Ryan en Ilse
    Ronald en Myrna
    Robert en Henriette
    Dennis en Marilyn
    Anne en Heidi
    Rolf en Heleen 
    en kinderen

Geschokt en verdrietig nemen we afscheid 
van onze fijne buurman en vriend                                                  

TON VIS
We wensen Anita en Bram veel sterkte nu ze zonder Ton verder moeten. 
  
     Rolf en Heleen
     Liesbeth 
     Janneke 
     Hein                                                                                           
Andijk, december 2020

Met groot verdriet moeten wij veel te vroeg afscheid nemen van 

TON VIS
Ton was sinds 2010 actief en betrokken als voorzitter van het 

Oranje Comité Andijk. Wat zullen we zijn lieve, rustige en positieve 
persoonlijkheid ontzettend missen. 

Wij wensen Anita, Bram en naasten alle kracht 
om dit grote verlies te kunnen dragen. 

 Dorothy  
 Maureen  
 Myrna  
 Rick  
 Marjolein  
 Annet 

Met het overlijden van  
Ton Vis 

hebben we afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde
voorzitter, artistiek lid van de Schilderclub. 
We gaan een aimabel persoon missen.

 
Anita en Bram, veel sterkte bij dit verlies.

Beste mensen,
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en bezoekjes 
tijdens mijn periode van revalidatie in Nicolaas in Lutjebroek. 
Het was hartverwarmend!

Ik zal niet terugkeren naar De Dijkwachter. 
Mijn nieuwe adres is Omringlocatie Gezinspaviljoen, 
Sorghvlietlaan 50, 1619 XB Andijk, kamer 17.2.
 
     Lies de Jager

De diaconie van de Gereformeer-
de Kerk wil ook dit jaar weer        
kerstpakketten inzamelen voor 
onze medemens.

U kunt uw kerstpakket inleve-
ren bij:
Annelies Schuurman, 
Ged. Laanweg 62, Andijk.
Tel: 591824

Carina van Dokkum, 
Het Eiland 4, Wervershoof.
Tel: 582259
Gelieve na 18.00 uur.

Wij hopen met deze actie weer 
heel veel mensen/gezinnen  
blij te kunnen maken.
Doet u mee?
Hartelijk bedankt!

Kerstpakketten actie 2020

Sinds 1 december woont Richard van Corler 
op de Sorghvlietlaan 80, 1619 XC Andijk.

Oude adres: Ibislaan 17, 1619 VP Andijk.
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Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Sinds 7 december 1995 is Elly 
Entius in dienst van kapsalon ’t 
Buurtje. Ze heeft eerst nog een 
jaar op de Dr. d’Arnaudstraat ge-
werkt en daarna  is ze meever-
huisd naar het Voorstuk op An-
dijk. Daar werkt ze inmiddels al-
weer 24 jaar bij de kapsalon. 

Bekend gezicht
“Elly is na al die jaren bij ons na-
tuurlijk een bekend gezicht. Ze 
heeft een grote vast klantenkring 
opgebouwd. In die 25 jaar heeft 
ze al heel wat modellen geknipt, 
van kort en lang en er tussenin. 
Ook heeft ze vele coupes voor-
zien van een nieuwe kleur. Ze is 
ook altijd lekker bezig geweest 
met het volgen van cursussen en 
workshops om de nieuwste tech-
nieken aan te leren en de trends 
te blijven volgen,” vertelt eigena-
resse van de kapsalon Mary van 
der Gracht.

Op de fiets
Elly Entius woont in Venhuizen. 
Al jaren  komt ze op de fiets naar 
haar werk en zo heeft ze al flink 
wat kilometers op de teller staan. 
“Ook kilometers haar zijn er in-
middels door haar vingers ge-
gaan. We hopen dat ze nog heel 
wat jaren bij ons blijft!”

Jubileum voor kapster Elly Entius

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS 
HALF UUR 
BESPREKING?
BEL ONS!

André Meester

Datacenters en het 
IJsselmeer.

In Hollands Kroon woedt 
op dit moment een strijd om 
meer datacenters te facilite-

ren.
De bestaande datacenters van 

Microsoft en Google heb-
ben zich de groene stroom, 
die opgewekt wordt in de 

Wieringermeer,  al toegeëi-
gend. 

De nieuwe datacenters die de 
gemeente wil toestaan -inmid-
dels onder groot protest van 

de bevolking – willen natuur-
lijk ook groene stroom.
Het is niet toevallig dat 
Rijkswaterstaat met het 

plan van Cor Buitendijk het 
IJsselmeer wil ombouwen 

tot een gebied waar middels 
windmolens en zonne eilan-

den groene stroom opgewekt 
gaat worden.

Naar welke gebruiker(s)  
gaat die stroom toe?

Cor Buitendijk is geen 
doorsnee burger, want hij is 
projectleider geweest van de 
zandsuppletie voor de kust 

van Zuid-Holland. Hij heeft 
ook nog steeds nauwe con-

tacten met adviesbureaus op 
het gebied van grootschalige 

ruimtelijke ingrepen. Een 
doorgewinterde ex functio-

naris dus en dit soort functi-
onarissen weten soms hoe je 
met wat sjoemelen gevoelig 
liggende onderwerpen toch 

weet te verkopen aan de goe-
gemeente. 

Ik kan dit natuurlijk niet 
hard maken,  maar het is wel 

heel toevallig hoe de lijnen 
lopen.  Er wordt al gemar-

chandeerd met de oppervlak-
tes die in de verschillende 

ontwerpen getoond worden. 
In het plan van Cor 

Buitendijk staat: 275 hectare 
zonnezandbanken bij Andijk  
waarvan op 200 hectare zon-

nepanelen staan. 
Ter vergelijking: de zonne-
weide aan de Gedeputeerde 

Laanweg in Andijk is 12 hec-
tare. De eilandjes op de teke-

ningen van Cor Buitendijk 
staan bij lange na niet op de 
juiste verschaalde oppervlak-
tes afgebeeld. Op die manier 
worden de eilanden bedui-

dend kleiner voorgespiegeld 
dan ze in werkelijkheid 

moeten gaan worden. En zo 
wordt het als zoete koek ver-

kocht. 

André Meester
Fractievoorzitter,

BAMM

Beste klanten, 

Sorry voor de late berichtgeving 
maar door omstandigheden hebben wij besloten om afstand 
te doen van de winkel in Andijk. 

Wij willen u bedanken voor uw jarenlange klandizie en 
wensen bakkerij Koning vele voorspoedige jaren toe!

Wij gaan door als Broodmeesters in het Streekhof 
in Bovenkarspel en in de Kersenboogerd in Hoorn. 
Waar u van harte welkom bent! 

 
 Hopelijk tot ziens,  
   
 Michel Stevers
 Broodmeesters (Bakkerij Stevers)    

Kerkdiensten, zondag 13 december

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur ds. J. Staat. Derde Advent. Dienst gericht op tieners.  
 M.m.v. Destination Call
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Voorganger: Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

Iedere woensdag is De Kapel open van 10.00 - 12.00 uur
voor muziek, bezinning en stilte.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk  
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Reserveren verplicht op: reservering.deweg@gmail.com 
10.00 uur Arno van Engelenburg
www.deweg.eu

Elly Entius. Foto aangeleverd.

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

A.s. zaterdag 12 en zondag 13 de-
cember is er  in Andijk op het in-
dustrieterrein, een gezellige kerst 
garage verkoop. Ben je op zoek 
naar aparte kerstdecor, een leuke 
kandelaar, halsketting, die mooie 
dekschaal voor op het kerstdis, 
dan zou je het zomaar bij ons kun-
nen vinden. We doen op beide 
dagen de deur open van 10 tot 15 
uur. Naast een verwarmde hal en 
units, draait huis dj Hennie zijn 
singeltjes met veel kerst van de 50, 
60 en 70er jaren, en komt Jolanda 
zo nu en dan een live deuntje 
meezingen. Wij zetten buiten bij 

de deur mandjes neer, die jullie 
kunnen gebruiken om al die leuke 
items te verzamelen. Zijn de 
mandjes op, dan even wachten en 
graag een mondkapje dragen. U 
kunt ons vinden op de Industrie-
weg  tussen Roman tweewielers 
en Manshanden trekkers. An-
dijk,  t.o. de Lidl, waar door witte 
borden met MARKT naar de 
juiste locatie wordt verwezen. We 
hebben voldoende parkeerplaat-
sen. We zien u graag op Industrie-
weg/dijkbox. Wij wensen u een 
gezonde kerst en rustige jaarwis-
seling.

Dit weekend kerst garage verkoop
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

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.

Hij doet al vele jaren hetzelfde 
werk. Nog steeds met hetzelfde 
plezier!” Auto’s met schade weer 
zo oplappen dat ze als nieuw te-
rug geven en kunnen worden aan 
de eigenaar. “Het geeft me vol-
doening en plezier.”

Ron Karreman vertelt: “Ik spreek 
de laatste jaren veel mensen die 
geen vrije keuze meer blijken  
hebben, waar en door wie ze hun 
autoschade laten repareren. Dit 
komt door de zogenaamde ge-
stuurde polissen, die meestal net 
iets goedkoper zijn en daardoor 
dus aantrekkelijk lijken. Echter, 
zie ik vooral de keerzijde: de te-
leurgestelde gezichten als ik de 
reparatie niet mag uitvoeren van 
de verzekeraar.”

Bepaal zelf wie herstelt
Veel verzekeraars willen dat u uw 
auto laat repareren bij een scha-
deherstelbedrijf waar zij (prijs)
afspraken mee hebben gemaakt. 
Dat noemen we schadesturing of 
een gestuurde polis. Daarmee 
komen de eisen en wensen van 
die (schadeherstel)bedrijven en 
de verzekeraar  voorop te staan. 
Ron: “Terwijl ik vind dat de wen-
sen van de klant voorrang verdie-
nen.” Autoverzekeringen kunnen 
behoorlijk van elkaar verschillen. 

Aan te raden is in elk geval een 
autoverzekering af te sluiten met 
een vrije reparateurkeuzes, zodat 
je bij schade zelf kunt bepalen 
wie de schade herstelt.”

Weer als nieuw
Ron Karreman Autoschade repa-
reert schade aan uw auto. “Een 
ongeluk zit in een klein hoekje. 
Het kan iedereen gebeuren. Ie-

dereen komt een keer aan de 
beurt. Een paaltje over het hoofd 
gezien, een (kleine) aanrijding. 
Altijd jammer als de auto er niet 
meer uitziet zoals voorheen.” Hij 
maakt de schade die aan uw auto 
is ontstaan, zodat er na de repa-
ratie niets meer van te zien is.

Alles in eigen hand
Ron doet alles zelf, hij heeft een 

eenmansbedrijf. “Dat heeft als 
voordeel dat ik zeker weet dat het 
goed gebeurt, want ik regel alles 
van begin tot eind. Het heeft ook 
als voordeel dat ik daarom zelf 
kan bepalen met welke materia-
len ik werk. Ik wil mijn kwaliteit 
hoog houden. Daarom werk ik 
met o.a. lakken van goede kwali-
teit. Zodat ik een goede garantie 
kan geven dat de lak ook mooi op 

glans blijft. Door middel van 
goede feedback van o.a. mijn le-
veranciers, kunnen we deze kwa-
liteit waarborgen. Het mooiste 
deel van mijn werk is wellicht 
nog wel het retourneren van de 
auto aan de eigenaar. Dat geeft 
voldoening, de emoties van ie-
mand die zijn auto na het maken 
van schade weer als nieuw terug 
ziet.”

Andere spuitklussen
Natuurlijk kunt u bij Ron Karre-
man ook terecht voor het spuiten 
van motoren of een radiator of 
zelfs een hele keuken. Momen-
teel is hij bezig met een serie 
heftrucks nalopen en opknappen 
voor een collega-ondernemer. 
“Dat zijn leuke zaken ter afwisse-
ling. Er is heel veel mogelijk, als u 
net mooier wilt dan zelf schilde-
ren. Kom vrijblijvend langs voor 
persoonlijk advies of informatie.” 

Contactgegevens
Ron Karreman autoschade, Han-
delsweg 7, 1619 BJ Andijk. Tele-
foonnummer 06- 218 322 62 of 
e-mail info@ronkarremanauto-
schade.nl. 

Openingstijden maandag t/m 
vrijdag: 8:00 tot 17:45 uur. Zater-
dag en zondag gesloten.

Schadeherstel of iets in een nieuwe kleur, 
stap bij Ron Karreman door de deur

 “Goedkoop blijkt soms duurkoop, zorg dat u op de juiste manier verzekerd bent!” Tekst en foto: OdB
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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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.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
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.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

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl
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Wist u dat...
… u deze week nog uw kerst-

wens in kunt sturen voor in de 
Andijker van 23 december? 

… familieberichten zonder 
extra kosten ook in kleur 

geplaatst kunnen worden?

… ook de Murillolaan 
een 30 kilometer zone is?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 
worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-
len naar info@andijker.nl?

... er weer heel veel honden-
poep op de stoepen ligt?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Bij aankoop van een horloge 
of een sieraad 

ontvangt u tijdelijk een cadeaubon!

Actie geldig van 
14 t/m 24 december 2020

Achter het vakantie park ‘het 
Grootslag’ lag dit grote kraan-
platform genaamd de SSP van 
62.2 meter lang en 53.8 meter 
breedte met een diepgang van 2.3 
meter. Vanaf de Beldersweg was 
deze al goed te zien en stak be-
hoorlijk boven de dijk uit. Het 
platform is in bedrijf bij van Oord 

Marine Ingenuity voor het wind-
molenpark Friesland. Vanaf de 
dijk is ook het windmolenpark in 
de Wieringermeer goed te zien. 
Men vroeg zich af of dit al te ma-
ken heeft met de drijvende zon-
nepanelen voor onze kust, die 
kans acht ik heel klein omdat het 
nog in de ontwerpfase zit. 

Ingezonden/Column

Ik kijk soms door een verrekijker. Niet om te gluren, hoor ;-) Maar 
om naar vogels te kijken, of naar de maan. De verrekijker maakt 
wat klein is groot. Wat ver weg is komt dichtbij.

Heb je wel eens de verrekijker omgedraaid en door de grote glazen 
gekeken? 
Fascinerend hoe diezelfde verrekijker grote dingen klein maakt. 
Die berg dichtbij lijkt op een molshoop ver weg.

Je kan op twee manieren tegen je leven aankijken. 
Je kunt je zorgen naar je toehalen, ze hoe langer hoe groter laten 
worden. 
Je ziet dan alleen nog corona of andere narigheid.
We kunnen de kijker ook omdraaien. 
Dan worden de dingen kleiner. Dan komt er afstand van de zor-
gen. 
Je ziet dat er ook mooie dingen zijn.

Wij hebben alle reden om de verrekijker om te draaien en afstand 
te nemen van onze zorgen. 
Omdat wij een God in hemel hebben die ons in het oog houdt. 
Mag ik een bijbeltekst aanhalen? ‘U mag uw zorgen op God afwen-
telen, want U ligt hem na een het hart.

En als je dan toch op de ‘gewone manier’ wil kijken door je verre-
kijker, richt hem dan op de ster van Bethlehem. 
Als je goed kijkt zie je dat God 
liefdevol met zijn verrekijker 
naar ons kijkt. 
Onder miljoenen heeft Hij ook u 
in ’t oog.

Ds.Koos Staat

Verrekijker

Zonsondergang op zondag 6 december. Foto: Boukje Bloemendaal

Langs de weg... zonsondergang

Kraanplatform. Foto: Douwe Greydanus

Torenhoog

De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op woensdag 23 december.

Materiaal aanleveren uiterlijk 
dinsdag 15 december 2020 voor 12.00 uur.
Op woensdag 30 december verschijnt de laatste Andijker van dit jaar, 
materiaal aanleveren uiterlijk vrijdag 25 december 2020, 12.00 uur

Op woensdag 6 januari 2021 verschijnt de eerste Andijker van 2021, 
materiaal aanleveren uiterlijk vrijdag 1 januari 2021, 12.00 uur

De kantoren van de Andijker en Dijkprint zijn gesloten van 
donderdag 24 december tot en met zondag 3 januari 2021.

Uw kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die 

dit jaar uitkomt op woensdag 23 december 
aanstaande, kunt u als vanouds weer uw 

Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 11 december) 
aangeleverd worden op 

info@andijker.nl of op Industrieweg 1.
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INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

• Dorpshuis Centrum. Elke woensdag onze midweekbreak en elke 
vrijdag onze weekafsluiters.

DECEMBER
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 12-12.

LET OP: vanaf 9 november is de ophaaldag gewijzigd!

Kijk op hvcgroep.nl voor de juiste ophaaldag!

Plastic:  Maandag 28-12.

Restafval:  Maandag 14-12. 

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 

opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 11-12. 

www.hvcgroep.nl

bakkerdehouthandel.nl
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. *Vraag altijd naar de voorwaarden. Maximaal 1 afkortzaag per klant. Bij blokhutten en buitenverblijven alleen indien compleet 

geleverd. Aanbiedingen gelden niet op lopende orders/offertes. 
Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uurG
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VANDAAG GEKOCHT,
MORGEN LEKKER KLUSSEN!

HELEMAAL HOT!
DOE-HET-ZELF TRAPRENOVATIE
ZWARTE TREDEN, INDUSTRIËLE LOOK

NU: 

695,-

MOOIE AFWERKING!
PLAFOND/WANDLIJSTEN EN PLINTEN
VOOR ELK INTERIEUR EEN PASSEND

VANAF: 

2,49
P/M

PAST BIJ ELK INTERIEUR!
MULTIGARANT® VLOERDELEN
ROBUUST EIKEN, 190MM BREED

PAST BIJ ELK INTERIEUR!
PVC CLICK VLOERDELEN
MET GEÏNTEGREERDE ONDERVLOER

NU: 

29,95
P/M2

NU: 

21,95
P/M2

INDUSTRIËLE LOOK!
SCHUIFDEUR RAILS
DIVERSE MODELLEN

VANAF: 

79,-

OOK AL LAST VAN KERSTKRIEBELS?
Wil je ook heerlijk tafelen met de kerst? En je tafel het 
pronkstuk van je woning laten zijn? Ga dan voor een 
stoere en robuuste Acacia tafel met een blad van 50mm 
dik. Bij ons kun je je eigen blad uitkiezen, ook heb je de 
keuze uit diverse modellen stalen poten om de tafel he-
lemaal naar eigen smaak af te maken. 
 DIVERSE MATEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

stoere en robuuste Acacia tafel met een blad van 50mm 

NU OF NOOIT! OP=OP!
ACACIA TAFELBLADEN
BLADDIKTE 50MM

VANAF: 

209,-

VANDAAG 
BESTELD, 

MET KERST 
LEKKER 

TAFELEN!
VANDAAG GEKOCHT,

MORGEN LEKKER KLUSSEN! 10 JAAR GARANTIE

Bezoek eens onze showroom, die straalt bij 
binnenkomst direct detail en kwaliteit uit. De 
nieuwste collecties worden gepresenteerd 
in 15 bijzonder ingerichte stijlkamers, elk 
met hun eigen verrassende sfeer. In ie-
dere kamer ligt een andere mooie hout-
en vloer en is sfeervol ingericht met de 
mooiste kasten, de stoerste tafels, prach-
tige leren en sto� en stoelen en is aange-
kleed met de leukste woonaccessoires. Hier 
doe je pas echt boordevol inspiratie op en koop 
je de leukste cadeaus voor jezelf of voor ie-
mand anders. Onze medewerkers staan voor je 
klaar met een goed en eerlijk advies. Zo kom je 
bij Bakker altijd tot het beste en mooiste resul-
taat! Tot ziens in onze showroom!

LEKKER WONEN MET BAKKER

Ook dit jaar keken de (over/groot)ouders ernaar uit: 
kinderen, klein- en achterkleinkinderen: het hele 
gezin zou komen schoentje zetten bij Opa en Oma. 
En natuurlijk de volgende dag vroeg in de ochtend 
weer bij elkaar, kijkend of Sint en Piet wat hadden 
gebracht. Wat een feest.

Maar een dag voor dit prachtige schoentjezetritueel 
in deze familie komt Opa Piet onverwacht te over-
lijden. Genietend van de voetbalwedstrijd van zijn 
favoriete club Feyenoord tegen CSKA Moskou op 
de TV stopt opa Piet zijn rood/witte Feyenoord 
hart plotseling met kloppen. Terwijl de wedstrijd 
doorgaat, staat voor zijn vrouw, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen de wereld stil. Verslagenheid 
alom, maar ook heel veel kracht. Kracht, omdat er 
ook veel dankbaarheid is om de vele jaren samen. 

In alle hectiek en verdriet plopt ineens het schoen-
tjezetritueel naar voren. Oma Jannie besluit zonder 
enige aarzeling resoluut dat dit gewoon door moet 
gaan! Zonder twijfel had opa Piet dit ook gewild. 
Immers hebben zij zelf,  na het overlijden van hun 
zoon Jeroen in 2014, ook steeds hun best gedaan te 
blijven kijken naar de mooie kanten van het leven. 
Dit ondanks het gat wat in hun hart was geslagen 
door het grote verlies. 

Juist daarom besloot oma Jannie zonder twijfel, dat 
de schoenen gewoon konden worden gezet. Maar 
dan wel bij opa’s kist. 

Zo liet oma Jannie zien, dat er naast het verdriet om 
de dood, er ruimte kan zijn om toch te genieten van 
de gewone dingen van het leven. En ook dat dit juist 
de verbinding met elkaar versterkt in een intense 
tijd.

Ik zag hierin een liefdevolle en ontroerende manier 
waar ‘rauwe rouw’ zachter werd gemaakt. Een wijze 

oma die zo haar kinderen, klein- en achterkleinkin-
deren een levensles meegaf door de dood te verbin-
den met het leven dat ook door mag gaan. 
Ondanks al het verdriet en de verslagenheid werden 
dus alle schoenen gezet. En dit jaar rondom de kist 
van opa. 

Opa Piet stierf op 83 jarige leeftijd. Hij had een rood/
wit Feyenoord hart, maar bovenal klopte zijn hart 
met liefde en trots voor zijn vrouw Jannie, met wie hij 
bijna 61 jaar was getrouwd, zijn kinderen, kleinkin-
deren en inmiddels al 5 achterkleinkinderen. 

Carla Basjes, december 2020
info@carlabasjes.nl

Deze column/blog is uiteraard geschreven met toe-
stemming en in samenspraak met de nabestaanden.

Schoen zetten bij de kist van opa Piet

De schoentjes gevuld. Foto aangeleverd.

Onrust bij de heer de Wit. Zijn 
column vraagt wat verduidelij-
king. Onder andere iemand van 
de SP heeft de ellende boven 
tafel gebracht die de toeslagen-
affaire heeft veroorzaakt, en 
maakte duidelijk dat minister 
Wiebes een selectief geheugen 
heeft. Dat is geen “duid” in het 
zakje doen. Kennelijk is energie 
uw specialiteit bij de Provincia-
le Staten, wel vallen over een 
energiepark in Andijk, en het 

fiasco in de Hollandse kroon 
onbesproken laten. En ook even 
geen standpunt over de aantas-
ting van een monumen-tale dijk 
hier ter plaatse. U zegt het al: 
dat regelen u en ik wel even met 
elkaar???? De kiezers liepen 
misschien wel weg van uw par-
tij, moe van alle niet nageko-
men beloftes van Rutte. Geen 
heldere taal in deze bijdrage, de 
ANDIJKER onwaardig. Ernst 
Julius Franken jr. Andijk.

Lezers schrijven...
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John Stavenuiter wist op zijn 
14e al dat hij het slagersvak in 
wilde. Jarenlang deed hij dit 
werk dan ook met veel plezier. 
“Door persoonlijke omstandig-
heden heb ik er helaas tijdelijk 
een punt achter moeten zetten. 
Maar het bleef kriebelen en dus 
heb ik ‘de messen opnieuw ge-
slepen’ en ben nu weer volop 
aan de slag. Wél op een heel 
andere manier dan hiervoor.”

“Mijn slagerij vindt u namelijk 
alleen online. Alles is te bestellen 
via Facebook en Whatsapp of u 
stuurt een e-mail. Met ruim 40 
jaar ervaring kan ik ook via deze 
digitale kanalen zorgen dat u aan 
een uitstekend en smaakvol stuk 
vlees komt, om verder zelf te be-
reiden op de door u gewenste 
manier. Gewoon in de braadpan, 
de oven, het gourmetstel of de 

barbecue, er is heel veel moge-
lijk.”

Bestelformulier hier
John heeft zoveel verschillende 
vleessoorten soorten om uit te 
kiezen, dat er voor een ieder wat 
wils te vinden is op de bestellijst. 
Al jaren heeft John een bestelfor-
mulier voor ‘kerstvlees’. Je wilt 

misschien eens iets anders pro-
beren dit jaar? Of kiest u juist 
voor iets heel vertrouwds? “Met 
kerst bestellen mensen vaak een 
grotere portie omdat de hele fa-
milie komt dineren,” vertelt John. 
“Dit jaar zal de keuze wellicht op 
kleinere porties vallen, omdat we 
kerst in kleine groepen vieren. 
Geen probleem!”

Liever BBQ-en
“Niks mis met een gezellige gour-
metavond of fonduen, maar ver-
geet de barbecue niet. Ook ’s 
winters kunt u prima uw vlees 
klaar maken op de BBQ. Volop 
tips om het hele jaar te kunnen 
genieten van die bekende smokey 
smaak.” Bent u nog niet helemaal 
vertrouwd met barbecueën of 
gaat er zelf wel eens iets mis? 
Ook voor een BBQ-workshop 
kunt u bij John terecht. Kijk voor 
meer info over vlees en work-
shops op  de website www.smo-
keyjohnny.nl.

Bizar lekker
Wie kwaliteit wil en een echte 
genieter van goed vlees is, zal 
smullen van de spareribs van 
John. “Daar krijg ik zo veel reac-
ties op! Bizar lekker noemen de 
klanten het.” John vervolgd: “Een 

goed en eerlijk stuk vlees, dat 
goed wordt bereid, daar kan ik 
zelf ook echt van smullen. Kwali-
teit is belangrijk.”

Online bestellen
Via Facebook is John goed te be-
reiken. Kijk op zijn eigen pagina 
via de link https://nl-nl.facebook.
com/john.stavenuiter. Ook op 
Facebook sites als ‘Je bent een 
Andijker als..’ en  ‘Je bent een 
Wervershover als…” plaatst hij 
met regelmaat leuke acties en 
aanbiedingen. 

Liever bestellen via whatsapp? 
Gebruik dan tel 06-25 49 45 69 
om uw bestelling door te geven. 
Ook via de e-mail kunt u het lek-
kerste vlees op tafel krijgen. 
Dan stuurt u uw bericht aan 
jstavenuiter@quicknet.nl.

Smullen van een goed stuk vlees

John Stavenuiter. Tekst: OdB/ Eigen foto.

Gourmetschotels. Eigen foto Spareribs. Eigen foto

BBQ. Eigen foto

Gourmet de luxe

Kogelbiefstuk
Kogelbiefstuk gemarineerd
Varkenshaas gekruid
Kipfilet
Kipfilet gemarineerd
Mini Hamburger
Shoarma

Prijs 7.00 per persoon
 

Ossenhaas
Kogelbiefstuk
Stukje rosbief
Rib-eye
T.bone steak
Entrecote
Runder rollade
Carpaccio rollade
Toscaanse rollade
Gevuld met spinazie
Rauwe ham, kaas

Filet rollade
Varkenshaas
Schouder rollade
Fricandeau
Spare ribs

Kiprollade
Kipshoarma

Kipfilet

Voor de BBQ liefhebber
 
Rib- eye
Bavette
Short ribs
Procureur
Buikspek
Picanha
Speenvarken
Cote de boeuf

Prijzen: 
                                       per 100 gram

Ossenhaas                  3,99
Kogelbiefstuk              2,59
Rosbief                       1,90
Rib-eye                        2,49
T.bone steak                 2,30
Runder rollade  vanaf     2,00
Varkenshaas  (kop)      1,09
Varkensrollade  vanaf   1,09
Kip rollade    Aktie    0,85

U kunt uw bestelling doorbellen/appen of schriftelijk bij ons in de brievenbus: Industrieweg 3.

U kunt uw bestelling ophalen op donderdag 24 december, tussen 10.00 en 14.30 uur.

Als u vragen heeft bel ons gerust op: 06 25 49 45 69

Naam   : .................................................

Telefoonnummer : .................................................

Tijd van afhalen : .................................................

                     Soort              Aantal    Gewicht
                            pers. 

ROLLADE

RUNDVLEES

VARKENSVLEES

GOURMET
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