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Dit jaar mocht IJsclub de Toemer 
een bedrag van maar liefst  
€ 658,95 ontvangen namens de 
Rabo ClubSupport. Een zeer wel-
kom bedrag dat ingezet gaat wor-
den voor het opwaarderen van 
het clubhuis en verder ook de 
aanschaf van duurzame LED ver-
lichting rondom de ijsbaan mo-
gelijk maakt.

“Natuurlijk is dit bedrag niet vol-
doende om alles aan te schaffen, 
maar het geeft zeker een zetje in 
de rug. We zijn dan ook heel 
dankbaar dat we dit mooie be-
drag hebben mogen ontvangen,” 
aldus de beide Pieten. “De ener-
gierekening kan flink omlaag als 
we de LED-lampen aansluiten. 
De contributie voor de leden kan 
mede daardoor ook komend jaar 
gelijk blijven aan eerdere jaren.”

Investeren in de toekomst
In 2019 werd al geïnvesteerd in 
nieuwe schaatsrekjes voor de 
jeugd. Het bedrag hiervoor werd 
toen bij elkaar gelopen door deel-
nemers aan de Tulpenwandel-
tocht.  Door deze rekjes hoeven 
er geen stoelen meer gebruikt te 

worden. Nu dan de nieuwe ver-
lichting, met oog op de toekomst 
duurzaam en energiezuinig. “Het 
belangrijkste wat we nu dan op 
korte termijn nog wensen is 
vorst!”

IJsvloer
Piet: “We hopen dat het dit jaar 
toch echt eens gaat vriezen en dat 
er snel een ijsvloer ligt op de An-
dijker ijsbaan ’De Toemer’. Zodat 
de schaatsrekjes in gebruik geno-

men kunnen worden en de jeug-
dige schaatsertjes veel plezier 

beleven aan het (leren) schaat-
sen.  Met de nieuwe verlichting 
aan en ruimte genoeg om onder-
ling afstand te houden, hopen we 
dit jaar weer flink wat uren 
schaatsplezier.”

Lid worden? Graag!
Samen kunnen we zorgen dat de 
clubs op ons dorp deze periode 
vol onzekerheden toch doorko-
men. Bent u nog geen lid, maar 
wilt u dit wel worden? Dan kunt u 
zich via de site aanmelden of tele-
fonisch contact opnemen met de 
heer P. de Vries (0228-591556) of 
A. v/d Veek  (telnr 593737). Ook 
kunt u ons vinden op www.ijs-
club-andijk.nl.

Namens IJsclub Andijk: Fijne 
feestdagen en een vorstelijk 
nieuwjaar gewenst!

IJsclub Andijk dolblij met Rabo ClubSupport

Piet de Vries (l) en Pieter Mantel zijn als vrijwilligers regelmatig op en rondom de ijsbaan te vinden.  
Tekst en foto: OdB

Eric van der Molen heeft een kast voor het 
huis staan waar mensen spullen in kunnen 
doen, vanuit bijvoorbeeld een kerstpakket. 
“Op diverse (social) mediakanalen komen 
positieve reacties en de kast begint al lek-
ker vol te raken”, aldus Eric. 
 
Het idee
“Alex Miedema heeft de kerstpakkettenbi-
bliotheek bedacht en het leek mij wel een 
idee om dit ook in Andijk te gaan starten.” 
Eric vertelt dat hij Alex al jaren kent en dat 
Alex zich, samen met zijn vrouw, inzet om 
het leven te verduurzamen. “Ik kwam het 
idee van de kerstpakkettenbibliotheek op 
zijn Facebookpagina tegen en ik vond het 
een mooi initiatief. In kerstpakketten zit-
ten vaak dingen die men niet gebruikt en 
hoe mooi is het als je daar een ander blij 
mee kan maken?” 
 
Gemeenschap
Eric woont nu twee jaar in Andijk, na acht-
tien jaar in Amsterdam gewoond te heb-
ben. “Ik wilde mij inzetten voor de ge-
meenschap en kon niet echt een goed plan 
bedenken. Ik zag dit concept bij hem en 
vond het een geweldig, duurzaam idee 

waarmee je de buurt, minderbedeelden 
maar ook mensen die geen kerstpakket 
krijgen, kan helpen.” Eric heeft, met toe-
stemming en hulp van Alex, deze kast om-
getoverd tot de kerstpakkettenbibliotheek.

Voor iedereen
“Er ligt al veel in de kast, mensen in Andijk 
en omstreken zijn gul met doneren”. Eric 
vertelt dat de ‘bieb’ voor iedereen is en dat 
men zich niet bezwaard hoeft te voelen 
om er wel wat uit te halen en er niet iets in 
te doen. “Dit is juist voor mensen die het 
goed kunnen gebruiken, zo helpen we el-
kaar een handje!” De meeste donaties zijn 
etenswaren, maar non-food producten 
zijn ook van harte welkom. “Er heeft al een 
paar schoenen en een stel koffiemokken in 
gestaan, die ondertussen al een nieuwe ei-
genaar hebben.”

Tot en met het nieuwe jaar
Tot vlak na de jaarwisseling kunnen men-
sen hier nog spullen neerleggen, ruilen of 
meenemen. De overgebleven spullen gaan 
naar de voedselbank of naar de kringloop. 
“Zo komt het alsnog op een goede plek 
terecht!”

 
Vanwege het ontbreken van een koeling, 
heeft Eric beperkt houdbare producten 
liever niet in de kast; net als producten die 
tegen de houdbaarheidsdatum aanlopen. 

 
De bieb staat op Meander 55 te Andijk en 
is dag en nacht toegankelijk en u bent van 
harte welkom om iets te doneren en er iets 
uit te halen!

Kerstpakketten bibliotheek in Andijk; voor iedereen!

Eric van der Molen met zijn gezin bij de kerstpakkettenbibliotheek. Foto Hoekstra

De kantoren van de Andijker 
en Dijkprint zijn alleen op afspraak geopend  
van woensdag 16 december tot en 
met zondag 17 januari 2021.

Woensdag 16 december • week 51 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN 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

Zaterdag 19 december 19.00 
uur: 4e weekend van de Advent.
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa. Met muzikale onder-
steuning van de Vriendenkring.
De collecte is voor bestrijding van 
alle kosten. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vanwege strengere maatrege-
len kunnen de vieringen rond 
Kerstmis helaas niet doorgaan.
Alleen is er op Kerstavond in de 
kerk een inloop van 20.30-22.00 
uur. Welkom. De intenties van die 
avond gaan naar a.s. zaterdag 19 
december en die van 1e Kerstdag 
gaan naar de Oudejaarsviering.

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

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

Kerkdiensten, zondag 20 december
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. S. Alblas sr. te Bedum. Vierde Advent. 
 M.m.v. kinderkoor Joy
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Geen dienst in De Kapel. Er is een vlog gemaakt, 
 die u via de website kunt zien.
 www.pg-andijkwervershoof.nl

 Voor de dienst van 1e kerstdag moet u zich opgeven.
 Telefoon: 0228-592957 

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

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk zaterdag 19 december 
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. kapelaan J.A. Correa, de Vriendenkring  

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

Ons verdriet is nog heel erg groot, 
maar de wijze waarop iedereen heeft meegeleefd tijdens 

de ziekte en toch nog onverwachte overlijden 
van onze lieve en zorgzame man en vader 

Ton Vis 
heeft ons veel steun gegeven. 

Wij willen iedereen heel erg bedanken voor alle lieve woorden, 
kaarten, appjes en het lekkere eten. Dit doet ons erg goed! 

Liefs Anita en Bram

Ik wil iedereen bedanken voor al het medeleven en de steun 
welke ik heb mogen ontvangen na het overlijden van mijn 
grote liefde 

Monique Zeeman Bakker 
Alle kaartjes, telefoontjes en bloemen 
heb ik zeer op prijs gesteld.

    Arie Bakker
    Jenny en Monique

Sinds vrijdag 11 december is de 
nieuwe single van Johan Keeman 
uit, getiteld ‘De Wereld Weer In 
Kaart’. Het is een stevig pop/rock 
nummer met veel energie en een 
mooie boodschap: samenkomen, 
elkaar vinden. Waren de num-
mers op zijn laatste EP ‘Thuis’ 
meer akoestisch en in kleinere 
bezetting, op deze single is zijn 
band weer prominent aanwezig. 
Hij schreef het nummer samen 
met producer Emile den Tex, 
geen onbekende in de Neder-
landse muziek scene. Het num-
mer is opgenomen in Wedgeview 
Studios en de studio van Ernst 
van Dusseldorp, die ook de mix 
heeft gedaan. Voor de vocalen 

was Keeman in MI5 Studios in 
Hoorn. De koortjes zijn gedaan 
door Marieke Dollekamp (oa 
Mell & Vintage Future, Marco 
Borsato). Het nummer is vanaf 
vrijdag te beluisteren op alle 
streaming platforms, waaronder 
Spotify, en op EP verkrijgbaar bij 
Knijn, Uptown Records Hoorn 
en via www.johankeeman.nl
  

Nieuwe single Johan Keeman

Ik heb, samen met mijn gezin, 
een mooi leven gehad.

Verdrietig, maar dankbaar dat hij ondanks alles toch van het 
leven heeft weten te genieten, hebben wij afscheid moeten 
nemen van mijn lieve man, onze pap, allerliefste opa en 
overgrootvader

Frans Koomen
echtgenoot van Riet Koomen - Dekker

* 8 september 1934 † 14 december 2020

 Riet

 Wil en Sietske
  Björn en Nathalie
   Lynn, Ryan
  Ilona en Joney
   Levi, Julie

 Miranda en Martien
  Kirsten en Roel
  Nick

 Judith en Johan
  Bart en Trijntje
  Noëlle 
Middenweg 44A

1619 BN  Andijk

Frans is thuis. 
In verband met de Covid-maatregelen vindt er geen 
condoleance plaats. We vinden het echter fijn als u ons een 
kaart met een condoleance of herinnering stuurt. 

Het afscheid vindt donderdag 17 december 
in besloten kring plaats.

Ingezonden/Column

Simon Carmiggelt schreef ooit over een meisje van vijf dat haar 
schoen had gezet voor de haard. ‘Kom eens gauw helpen!’ riep 
haar vader even later voor de grap, ‘Ik heb Sinterklaas bij zijn 
been!’ De vader stond bij het vuur, uit alle macht trekkend aan 
een laars die uit de schouw kwam. Hij tuimelde achterover met 
een hoge laars in zijn hand. ‘Sint is me ontsnapt,’ hijgde vader, 
‘maar zijn laars heb ik!’

Het kind liep verschrikt naar moeder. Die luisterde naar het ver-
haal en zei: ‘Wees maar niet bang, papa maakte maar een grapje; 
de echte Sinterklaas is allang dood.’ Het was heel wat voor dat 
kind om te horen. ‘En de ooievaar?’ vroeg het kind. ‘Dat is ook 
maar een grapje,’ zei moeder, die in één moeite door schoon 
schip wilde maken. ‘De ooievaar brengt de kinderen niet. Je komt 
gewoon van mij.’ ‘O’, zei het meisje, toen ze van haar moeder een 
nachtzoen kreeg op haar peinzend gezicht.‘Maar mama’, vroeg 
het meisje. ‘Ja?’  ‘En God, bestaat die ook niet echt?’ ‘God bestaat 
echt’, zei de moeder. 

Zou het meisje dat nog geloven? En jij? 
Juist daarom werd het Kerst. God laat 
onmiskenbaar zien dat Hij echt bestaat. 
Ga straks maar kijken in de stal van 
Betlehem. Je zult een Kind vinden in doe-
ken gewikkeld met de naam Immanuel: 
God met ons.

Ds. Koos Staat

Echt?

Vol bewondering en respect hebben we afscheid 
moeten nemen van onze buurman
 

Frans Koomen
 
Ondanks zijn ziekte bleef hij positief in het leven staan.
Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte.
 
     De buren
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EN DAN IS ER ‘ZOMAAR’ EEN CONFLICT

Een conflict is er natuurlijk nooit zomaar uit het niets. 
Dan is er meestal al heel wat gezegd en gezwegen. 
Een man een man een woord een woord, 
met Westfriezen kan je daar vrijwel altijd wel van op aan, 
helaas is het toch soms list en bedrog,
dan ben je blij als de zaken zwart op wit staan. 
Een contract is een contract, 
zodat niet onterecht wat van jou is, van je af wordt gepakt. 
Let op, wat van het internet is geplukt, is niet altijd waterdicht. 
Zorg dat je nergens van kan worden beticht!

(Pre)Mediaton
Het zou natuurlijk het mooiste zijn als conflicten kunnen worden 
voorkomen. Dat kan lukken als men bereid is met elkaar te praten 
en vooral ook naar elkaar te luisteren. Dit laatste is het moeilijkste. 
Ieder zit met zijn haar eigen frustraties en als de ander zegt wat er 
dwars zit, zit men vaak in de eigen gedachten hiervoor. Tijdens de 
mediaton proberen we het gezamenlijke belang te vinden en te kij-
ken hoe we van daaruit kunnen werken naar oplossingen die voor 
alle partijen aanvaardbaar zijn. 
Ons kantoor is gespecialiseerd in familie-, echtscheidings- en nala-
tenschapsmediation.

Gratis half uur bespreking
Reserveer nu in januari een gratis half 
uur bespreking op kantoor. Wanneer 
heeft u voor het laatst naar uw testa-
ment gekeken? Was dit voor 2013, 
dan is het aan te bevelen of deze te 
laten beoordelen. We maken tijdens 
de afspraak een gratis globale bereke-
ning van de verschuldigde erfbelasting.
Mantel & Voors Notarissen en Mediators – Andijk 
0228-592224 – Benningbroek 0229-591264   

De kerstwandeling komt er aan
en zal door Andijk West heen gaan
Al lopen we tegen de klok in
Dan heeft iedereen het naar het zin

De route loopt vanaf de kerk langs de Bangert, 
...zien we daar de herders bij nachten?
brugje over, dan Voorstuk door waar de 3 koningen wachten
Steek over naar Dirk Jonker verder de dr. d’Arnaudstraat door
Einde rechts, is het Het Kindje dat ik nu hoor?

Bij de Krimper gaan we links naar Singerspad, 
de schaapjes staan parmant
we zien mooie lantaarns aan de kant
Kijk eens rond, en sla af naar de straat van Land
hoor een engel zingen en lieve mensen houd afstand

Einde Landstraat links af, Doumastraat in
Maar dan weer rechts naar Kees Veer
Loop naar school, hoor iemand zingen en ga naar binnen
is daar een vrouw met schapenwol aan het spinnen?

Via de andere kant de school uit, richting Kleingouw
aan het einde van de straat komt de herberg in zicht.
zou daar plaats voor allen zijn?
Denk je dat de herbergier voor ons zwicht?
Of vinden we ons geluk weer in de kerk
en ligt daar het kindeke teer en klein?

Kerstavond vanaf een uur of zeven
gaan we het hopelijk allemaal in goede gezondheid beleven
Volg de lantaarntjes, tel de schapen tijdens het pad
Dan hopen wij dat iedereen straks een vredevol, 
gezond kerstfeest heeft gehad
De lantaarntjes zijn voorzien van een batterij
De Lidl heeft die aan ons gesponsord, 
dat maakt je toch heel blij!!!
Al wil u andere jaren weer genieten van onze organisatie
Dan is in de kerk van harte welkom uw vrijwillige donatie

Route Kerstwandeling rk kerk

 
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

Adriaan een 8 mm Projector 
zoekt? 06- 13960815

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of

vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

Te koop gevraagd: Thilot hand-
zaaimachine, eenrijer of meerrijer. 

06-27628220

Ook voor het jeugdschaatsen wa-
ren het rare tijden. Maar met de 
nodige aanpassingen hebben we 
het seizoen toch af kunnen ma-
ken.
57 kinderen uit Andijk, Onder-
dijk en Wervershoof stonden ie-
dere zaterdag ochtend weer en-
thousiast  te wachten. Na het in-
scannen van de QR code moch-
ten we de Alpa Tours bus in en 
reden we naar de ijsbaan in 
Hoorn toe. Snel de schaatsen on-
derbinden en zodra de toeter 
ging, konden we het ijs op en aan 
de les beginnen. Slalom schaat-
sen, met 1 hand op de rug, rem-
men en andere leuke spelletje zijn 
ideaal om het schaatsen aan te 
leren. En natuurlijk mag schipper 
mag ik over varen als afsluiting 
van de les niet ontbreken. 
Helaas dit jaar geen wedstrijdjes 
of een Sinterklaas les, hopelijk 
komt hij volgend jaar wel weer. 
Afgelopen zaterdag was de laat-
ste les en het diploma schaatsen. 
Wat hebben jullie een vooruit-
gang gemaakt de afgelopen we-
ken.
 

Sommige kwamen als een bambi 
op het ijs en schaatsen nu zelfver-
zekerd rond. Wat is dat toch 
mooi om te zien. Jammer dat de 
ouders niet mochten kijken op de 
baan.
Er zijn weer hele mooie cijfers 
behaald. Iedereen van harte gefe-
liciteerd met jullie diploma! 
De uitreiking was dit jaar in de 
kantine van de ijsclub in Wer-
vershoof, natuurlijk geheel “co-
rona proof”.
Ook wil ik alle trainers bedanken 
voor hun inzet. Want zonder vrij-
willigers geen vereniging!
 
Ook hadden we dit jaar 3 jonge 
aspirant trainers; Janneke, Lois 
en Nikki, jullie zijn toppers!  
Alle kinderen zijn fan van jullie! 
We kunnen terugkijken op een 
mooi seizoen, komen jullie vol-
gend jaar weer! 
En wilt u leuke foto’s of filmpjes 
zien? kijk dan op onze facebook 
pagina: jeugdschaatsen-AOWZ.  
 
Namens jeugdschaatsen AOWZ 
Marco Huisman

 

Diploma’s voor AOWZ jeugdschaatsers!

Roodborstje. Foto: Douwe Greydanus

Tuinvogel

U heeft het mogelijk ook op ge-
merkt dat als u in de tuin aan het 
werk bent er een roodborstje vlak 
bij zit te kijken. Ze zijn erg 
nieuwsgierig en goed van ver-
trouwen zodra u even weg bent 
dan gaat deze de plaatsen bezoe-
ken naar iets eetbaars waar u net 
nog bezig was. De hele zomer 

niet in de tuin gezien maar nu 
een geziene gast die komt te 
overwinteren uit noordelijke 
streken. U kunt ze ook lokken 
door ongekookte havermout of 
zadenmix te voeren hangwel 
even bij uw kat de bel om vanwe-
ge hun jachtgedrag. Douwe 
Greydanus.

Ria Manshanden

Datacenters 
Hollands Kroon

Al enkele jaren is onze 
gemeente druk bezig met de 
energietransitie. Dat vinden 

we als GroenLinks een goede 
zaak. We moeten zoveel moge-
lijk van de fossiele brandstof-
fen af om de klimaatdoelen te 
halen en onze gemeente heeft 
grote ambities m.b.t. de CO2 

reductie. Dat doen we niet 
alleen, dat doen we samen 

met Westfriesland d.m.v. het 
Westfries Energie Kompas ( 

WEK ) en gemeenten in de kop 
van Noord-Holland d.m.v. de 
Regionale Energie Strategie ( 
RES ). Op deze wijze zijn wij 
direct betrokken bij het beleid 
van gemeenten in de regio als 
het hierover gaat. Al in 2019 

hebben we een motie ingediend, 
samen met PW 2010 en PWF, 
met de strekking dat er regio-
nale afspraken gemaakt dienen 

te worden over het aantrek-
ken van  bedrijven die mega 
hoeveelheden energie nodig 

hebben. Deze motie heeft het 
niet gehaald. Later hebben wij 
bij de vaststelling van de RES 
een tweede poging gewaagd. 

Wederom haalde de motie het 
op een stem na niet. De steun 

hiervoor groeide echter wel. De 
strekking van deze motie was : 
We verwachten van burgers en 
bedrijven dat ze overschakelen 
op duurzame energie en dat ze 

zuinig omgaan met energie. Om 
hiervoor draagvlak te behouden 
zullen we een duidelijk signaal 
aan Hollands Kroon moeten 

afgeven dat hun beleid m.b.t. de 
datacentra niet kan. Microsoft 
heeft namelijk een claim gelegd 
op de groene energie van het 

windmolenpark Wieringermeer, 
zodat zij de groene duurzaam-

heids vlag kunnen laten wappe-
ren, terwijl dit park duizenden 

huishoudens van groene energie 
had kunnen voorzien. Tijdens 
de algemene beschouwingen 
afgelopen november hebben 

we hier ook nog aandacht voor 
gevraagd; ook wij moeten er 

voor waken dat internationale 
bedrijven een claim gaan leggen 
op onze grond en water posities 
( bv. voor zonneweiden ) voor 

de productie en het gebruik van 
groene stroom. Wel de lasten en 
niet de lusten? Dat kan natuur-

lijk niet. 

Een goed en vooral gezond 
2021!

Ria Manshanden, 
GroenLinks Medemblik    

ria.manshanden@ 
raadmedemblik.nl                                                                    

                                          
www.GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/GLMedemblik                                                                           

Een paar weken geleden kreeg ik van de mevrouw van drogisterij 
Vroegop een aantal platen. Het zijn platen welke vroeger aan 
een kalender hebben gezeten van de spaarbank Westfriesland. 
Ze vertelde mij dat er een meneer een tijd geleden op de bank 
voor in de hal van de supermarkt had gezeten deze te bekijken. 
Later, toen de meneer weg was, lagen de platen er nog. Zou hij 
ze vergeten zijn, of gewoon neergelegd voor de liefhebber?  
Bent u ze kwijt? Neem contact op met: 
Hessel de Greeuw, hdegreeuw@quicknet.nl

Van wie zijn deze platen?
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Jubileumactie!

5-jarig jubileum bij RE/MAX
Elke nieuwe klant in

december en januari krijgt 
een ballonvaart voor twee 

personen cadeau

Janneke Suurendonk
06-82439691

Betrouwbaar, oprecht 
&

enthousiast!

AANKOOP- EN VERKOOPBEGELEIDING
 JANNEKESUURENDONK@REMAX.NL -  06-82439691

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

“Natuurlijk heb ik me ingeschreven”, 
antwoordt Harry de Roest (69) op de 
vraag of hij zich al heeft opgegeven voor 
de reünie. “Weliswaar is het feestje pas 
over anderhalf jaar maar ik ben er graag 
bij.” In 1982 was hij als klassenleraar 
verbonden aan één van de drie toenma-
lige VWO-klassen van het Marcuscolle-
ge (inmiddels Martinuscollege, red.). 
Een reüniecommissie wil precies veertig 
jaar na de examenperiode zoveel moge-
lijk van de bijna 75 jaargenoten bijeen 
brengen in café De Paus. Voor het op-
sporen van nog drie ontbrekende na-
men roepen zij de hulp in van de lezers 
van De Andijker. 

Het gaat om Mirjam Botman, Kees Schou-
ten en Ronald Baas. Van Mirjam is bekend 
dat haar vader een administratiekantoor 
bestierde in Enkhuizen. Kees Schouten 
staat op de foto als een stevige, blonde 
knaap. Ook Ronald Baas, die in de Nico 
Kolenbergstraat in Lutjebroek woonde, is 
men uit het oog verloren. De commissie 
heeft goede hoop dat deze medeleerlingen 
alsnog worden getraceerd, zodat ook zij 
kunnen worden uitgenodigd. 

Jaargenoten geëmigreerd 
De reünie wordt gehouden op zaterdag 18 
juni 2022. De reünisten hebben deze datum 
inmiddels vernomen, zodat ze bij hun (va-
kantie)plannen rekening kunnen houden 
met dit evenement. Een aantal jaargenoten 
is geëmigreerd. Yvonne David en Peter Me-

ijles wonen in de Verenigde Staten; Hedwig 
Bakker heeft een nieuw thuis gevonden in 
Nieuw-Zeeland. 

Gevarieerde groep leerlingen 
Als Harry de Roest de klassenfoto uit 1982 
bekijkt, kan hij bij de meeste gezichten 
snel een naam herinneren. “Het was een 
zeer gevarieerde groep leerlingen”, weet 
hij. “Ze kwamen uit alle hoeken van de re-
gio maar vooral Enkhuizen was goed ver-
tegenwoordigd. Dat weet ik omdat ik daar 

destijds zelf woonde.” Harry de Roest was 
geschiedenisdocent op het Marcuscollege 
en heeft daar tot zijn pensioen in 2017 ge-
werkt. “Een enkeling uit deze klas kom ik 
nog wel eens tegen. Het lijkt me leuk ook 
andere ex-leerlingen weer te spreken. Ge-
woon om te vernemen hoe het met ze is 
gegaan na het examen.”

Positieve reacties
Naast Harry de Roest zijn ook de andere 
klassenleraren Jan Niemeijer (Engels) en 

Cor Heldens (katechese, maatschappij-
leer) uitgenodigd. De reüniecommissie 
bestaat uit Nels Groot, Magda Kooiman, 
Paul Roosendaal, Klaas Deen en Koos 
Schipper. Naar aanleiding van de vele 
positieve reacties verwachten zij dat 
meer dan driekwart van de jaargenoten 
aanwezig zal zijn op de reünie. Als u hen 
kunt helpen aan het opsporen van de 
drie nog gezochte jaargenoten (die nu 
ca. 57 jaar oud zijn) kunt u reageren naar 
marcusreunie82@gmail.com. 

Opsporing verzocht: reüniecommissie  
Marcuscollege zoekt nog drie leerlingen

De VWO 6 examenklas uit 1982 waarvan Harry de Roest de klassenleraar was. Bovenste rij, v.l.n.r.: Rob Beemster, Koos Schipper, 
Peter Commandeur, Afra Vertelman, Yvonne David, Nels Groot, Stef Raven, Dirk Langedijk, Anton Wildoër, Marcel Ham en 

Gerhard van Galen. Middelste rij, v.l.n.r.: Marie-José Post, Petra Bot, Magda Kooiman, Marianne Butterman, Hans de Rooij, Arend 
van den Berg en Bert van Dijk. Voorste rij, v.l.n.r.: Paul Roosendaal, Marry Oudeman, Harry de Roest en Cor de Jong.  

Tekst: Koos Schipper. Foto aangeleverd.
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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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Schotels & Salades

Wij hebben voor iedere 
gelegenheid heerlijke schotels:

- vis;
- haring;
- salade;
- gourmet;
- gemengd;
- hapjes.

Bestel telefonisch of via onze website.
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Wist u dat...
... de jonge leden van Sursum 

Corda Lotte Haak, Dione 
Mantel en Tess Scholtens 

binnen een week zowel hun 
theorie- als praktijkmuziek-

examen Bugel A hebben 
behaald?

... er op de route van de 
Kerstwandeling al schaapjes 

te zien zijn?

... de werkgroep daar heel 
blij van wordt?

... op 18 december iedereen het 
mag weten? ... Annette Groote-

man heeft 50 jaar versleten?

...Adriaan  Remijnse een 
knieprothese heeft gekregen?

… familieberichten zonder ex-
tra kosten ook in kleur 

geplaatst kunnen worden?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 
worden geplaatst en dat u 
deze berichten door kunt 

mailen naar info@andijker.nl?

... u gewoon bloemen kunt 
blijven bestellen en laten 

bezorgen door Bloem & Plant?

De gemeente Medemblik is be-
leid aan het maken over de 
huisvesting van buitenlandse 
werknemers. In dit beleid staat 
hoe we om willen gaan met 
aanvragen die we daarvoor 
krijgen. Bijvoorbeeld hoeveel 
mensen er op een plek mogen 
verblijven, en aan welke andere 
regels dat moet voldoen.
 
We hebben nu een ontwerp van 
dat beleid klaar. Om dat beleid te 
kunnen maken hebben we ge-
sproken met buitenlandse werk-
nemers, met ondernemers en 
met kernraden. Zo hebben we 
het ontwerpbeleid opgesteld, 
waarin we alle verschillende be-
langen die er zijn hebben afgewo-
gen. 
We zijn heel nieuwsgierig hoe u 
als inwoner naar het ontwerpbe-
leid kijkt. Daarom ligt dat ont-
werpbeleid nu ter inzage. Ieder-
een die dat wil, kan de gemeente 
laten weten wat hij of zij vindt 
van de beleidsregels en welke 
suggesties hij of zij heeft om het 
te verbeteren. Dat kan door een 

zogenaamde zienswijze in te stu-
ren.
 
Zo dient u een zienswijze in
Wilt u een zienswijze indienen? 
Lees dan het beleid door. Als u 
suggesties heeft, kunt u dat laten 
weten door een schriftelijke reac-
tie in te sturen of door het formu-
lier in te vullen dat op de website 
staat. U kunt ook een mondelinge 
reactie indienen. Daarvoor moet 
u een afspraak maken. U kunt 
ook een afspraak maken om het 
beleid in te zien op het gemeente-
huis. Op www.medemblik.nl/
huisvestingwerknemers kunt u 
het beleidsdocument vinden en 
het formulier waarmee u uw re-
actie kunt insturen. U kunt dit 
doen tot 21-01-’21.
 
Hoe gaat het daarna verder?
Alle zienswijzen die we krijgen, 
bekijken we. We wegen uw reac-
tie met de andere belangen. Niet 
alles komt daarom uiteindelijk in 
het definitieve beleid terecht. 
Maar u kunt ervan op aan dat we 
alle zienswijzen serieus wegen.

Wat vindt u van het ontwerpbeleid huis-
vesting van buitenlandse werknemers?

Soroptimistclub Hoorn- een 
vereniging die zich inzet voor 
een betere positie van vrou-
wen- maakte zich tijdens de 
Orange the Worldcampagne 
2020 niet alleen sterk voor het 
zoveel mogelijk aandacht gene-
reren voor Stop Geweld tegen 
Vrouwen, maar zette zich ook 
heel concreet in voor het inza-
melen van geld voor de aan-
schaf van een personenbus 
voor het Oranje Huis in Alk-
maar. 

Het Oranje Huis van de Blijf 
Groep in Alkmaar is een op-
vanglocatie voor vrouwen uit 
West-Friesland die te maken 
hebben met huiselijk geweld en 
het Oranje Huis heeft dringend 
behoefte aan een personenbus 
voor het vervoer van vrouwen 
en kinderen van hun schuil-
adres of om cliënten naar een 

vervolglocatie te brengen. 

Op 9 december 2020 was Sor-
optimistclub Hoorn te gast bij 
het Oranje Huis in Alkmaar 
voor de ondertekening van een 
zogenaamde Vriendschaps-
overeenkomst, waarin de Sor-
optimisten uit Hoorn zich uit-
spreken om in de periode 2020-
2025 het Oranje Huis zoveel 
mogelijk te ondersteunen in fi-
nanciële en praktische zin. 

Bij het ondertekenen werd ook 
een cheque van in totaal € 
5000,-- ten behoeve van de aan-
schaf van de personenbus over-
handigd en brachten de Sorop-
timisten ook nog een kerstat-
tentie mee voor de vrouwen die 
nu in het Oranje Huis wonen.

Meer info: www.blijfgroep.nl en 
www.soroptimist.nl/nl/hoorn/

Nog even en dan is het weer zo 
ver: Gabberweek 2021! Komend 
jaar zal Gabberweek plaatsvin-
den van 21 februari tot en met 26 
februari 2021.  
Gabberweek is een week vol met 
leuke activiteiten in een groot 
deel van West-Friesland voor 
kinderen uit groep 1 en 2 (de mi-
ni’s), kinderen van groep 3 tot en 
met 8, senioren (60+), kind en 
gezin en grootouder + kleinkind.
Alle activiteiten welke dit jaar te 
doen zijn in de vele deelnemende 
gemeenten zijn te zien in de pro-
grammaboekjes welke zijn rond-
gedeeld op vele basisscholen of 
via www.gabberweek.nl De in-
schrijving start op 5 januari 2021 

en loopt tot en met 12 januari 
2021.
De Stichting Gabberweek hoopt 
dat het weer een leuke week gaat 
worden, dus schrijf je in! 

Vrijwilligers
Gabberweek wordt georgani-
seerd door en mét vele vrijwilli-
gers. Wij zijn altijd op zoek naar 
vrijwilligers die kunnen onder-
steunen bij de activiteiten voor 
jong en oud. 

Ben jij 14 jaar of ouder en lijkt het 
je leuk om je als vrijwilliger in te 
zetten voor de Gabberweek, wees 
welkom en geef je op! Opgeven 
kan vanaf nu via de website. 

Orange the World: Soroptimistclub Hoorn 
in actie voor  Oranje Huis Alkmaar

Gabberweek 2021

Nieuws of tips?
Mail: info@andijker.nl

Bel: 59 36 05

Op 15 december hebben de leer-
lingen van OBS De Piramide ge-
noten van een echt kerstdiner. 
Het kerstdiner is een initiatief 
vanuit de Ouderraad van de Pira-
mide in samenwerking met 
Dorpshuis Centrum.  

Elk jaar wordt er een kerstdiner 
georganiseerd, waarbij de hulp 
van ouders gevraagd wordt om 
gerechten te maken. Dit jaar kan 
er, gezien de huidige maatrege-
len, geen beroep gedaan worden 
op de ouders. Ouders mogen na-
melijk niet de school in komen en 
zij mogen op dit moment geen 
gerechten maken die op school 
opgegeten worden. Dus is er door 
de directie en OR een ander plan 
bedacht. Waarbij het realiseren 
van het kerstdiner in de avond 
toch wel prioriteit heeft. Want 
zoals Carla Bot, directeur van 
OBS De Piramide vertelt: ‘Het 
kerstdiner is het hoogtepunt van 
het jaar. Alle leerlingen kijken 
daar echt naar uit. In je mooiste 
kleren op school aankomen, ter-

wijl het buiten langzaam donker 
wordt. Gezellig met zijn allen in 
de klas genieten van een heerlijk 
kerstdiner!’  

De OR is verder gaan brainstor-
men over het idee en al snel werd 
aan de lokale horeca gedacht. Een 
telefoontje naar de beheerder van 
Dorpshuis Centrum was snel ge-
maakt. Dorpshuis Centrum ver-
zorgd voor alle leerlingen en het 
personeel een heerlijk kerstdiner. 
De Ouderraad neemt de kosten 
van het volledige kerstdiner voor 
hun rekening. ‘We vinden het 
belangrijk als Ouderraad om iets 
te doen voor alle leerlingen. De 
Ouderraad ziet dit als een uitzon-
derlijke situatie. Met onze bijdra-
ge kunnen wij een mooi kerstdi-
ner verzorgen voor alle leerlingen 
van onze school’ aldus Lindy 
Schipper, voorzitter van de Ou-
derraad.  

OBS De Piramide wenst iedereen 
fijne feestdagen en een gelukkig 
2021!

Leerlingen Piramide genieten van Kerstdiner door 
mooie samenwerking met Dorpshuis Centrum! 

In aanloop naar de kerstdagen, in 
dit roerige jaar, zoeken we alle-
maal naar verbinding. We heb-
ben behoefte aan contact met 
onze naasten, ook nu dat even 
niet (fysiek) kan. Om toch met 
een warm gevoel de kerstdagen 
in te gaan ‘pakken boeren en 
tuinders uit met kerst’. Een initia-
tief van LTO Noord, Boert Be-
wust en ZLTO.

‘Wij nodigen je graag uit om in de 
dagen voor kerst, in eigen omge-
ving en vanuit je eigen auto, met 
je gezin te genieten van een 
avond uit op het sfeervol verlich-
te platteland’, zegt Dirk Bruins, 
voorzitter van LTO Noord. ‘Ui-
teraard geheel coronaproef en 
volgens de RIVM-richtlijnen. Op 
www.boerenentuinderspakken-
uitmetkerst.nl zie je in één oog-
opslag wat er in jouw buurt wordt 
georganiseerd en kun je je een-
voudig aanmelden’.

Platteland in kerstsfeer
Op verschillende locaties in Ne-

derland worden op 18 en 19 de-
cember door boeren en tuinders 
activiteiten georganiseerd voor 
het hele gezin. Denk aan puzzel-
tochten, verlichte boerderijen-
routes en gezellig aangeklede af-
haalpunten (drive-throughs) om 
bijvoorbeeld streekproducten op 
te halen en alvast lokaal je kerst-
boodschappen te doen.

In de regio
Twee routes zijn uitgezet, één 
rondom Twisk en ook één in 
Drechterland. Iedere deelnemer 
krijgt een lijst van de vele kraam-
pjes langs de route. Bij sommige 
kraampjes kun je de producten 
van te voren bestellen. Op deze 
manier kan de doorstroming 
worden gewaarborgd. Ook zijn er 
verschillende kersttentoonstel-
lingen en bij diverse boeren en 
tuinders rijd je over het erf of 
door de stallen. Kortom het 
wordt een avonturen rit die ons 
nog lang zal heugen. 
Denk wel om het vooraf aanmel-
den!

Boeren en tuinders 
pakken uit met kerstJe hoeft het

niet alleen 
te doen

nietalleen.nl | #Nietalleen

WonenPlus 
Andijk gesloten 
in kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie is Wonen-
Plus Andijk gesloten van 24 de-
cember t/m 4 januari. Voor drin-
gende hulpvragen, bijv. behoefte 
aan een gesprek in deze coronatij-
den,  kunt u altijd bellen naar ons 
kantoor in Hoorn/Alkmaar. 
MEE&deWering 088-0075140
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De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op woensdag 23 december.

Materiaal aanleveren uiterlijk 
vrijdag 18 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

De kantoren van de Andijker en Dijkprint zijn alleen 
op afspraak geopend  van woensdag 16 december 
tot en met zondag 17 januari 2021.

INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

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

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 
 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 
 12 en 26 juni, 10 en 24 juli,  7 en 21augustus, 
 4 en 18 september,  2, 16 en 30 oktober, 
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 28-12, 25 januari, 22 februari, 22 maart, 
 19 april, 17 mei, 14 juni12 juli, 9 augustus, 
 7 september, 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  Maandag 11 januari, 8 februari, 8 maart, 
 zaterdag 3 april, maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 
 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 
 15 november, 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 8 januari, 5 februari, 

5 maart, 2 en 30 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Vanaf vandaag kunt u nog ge-
makkelijker uw stamboom uit-
pluizen. De gegevens over histo-
rische personen van het West-
fries Archief zijn nu ook door-
zoekbaar op www.wiewaswie.nl. 
WieWasWie is een website vol 
met digitaal ontsloten historische 
documenten met persoonsgege-
vens. Niet alleen van Westfries-
land, maar van archiefinstellin-
gen uit heel Nederland. Zo kunt u 
met één zoekopdracht niet alleen 
de gegevens van het Westfries 
Archief doorzoeken, maar ook 
die van de 24 andere instellingen. 
In het zoekresultaat staan de be-
langrijkste gegevens, zoals de 
naam, plaats en datum. Op de 
bijbehorende scan zijn nog meer 
gegevens te zien.

Honderdduizenden inschrij-
vingen, miljoenen personen
De database van WieWasWie be-
staat uit meer dan 215 miljoen 
personen en wordt geregeld aan-

gevuld met nieuwe gegevens. 
Momenteel staan op WieWasWie 
gegevens uit de burgerlijke stand, 
doopboeken, militaire bronnen, 
scheepsoldijboeken, familiead-
vertenties, slavenregisters en nog 
veel meer. Van het Westfries Ar-
chief zijn namen van personen 
uit de doop-, trouw- en begraaf-
boeken, de bevolkingsregisters, 

de notariële akten en akten van 
de burgerlijke stand toegevoegd. 
In totaal gaat het om meer dan 
425.000 inschrijvingen met daar-
in meer dan twee miljoen perso-
nen. 

Helpt u mee?
Het Westfries Archief heeft meer 
dan 2.7 miljoen persoonsnamen 
op zijn website staan. Alle namen 
van personen uit de bronnen zijn 
door vrijwilligers ingevoerd. U 
kunt op de website van het ar-
chief en op WieWasWie deze na-
men gemakkelijk doorzoeken. 

Lijkt het u leuk om mee te wer-
ken aan het invoeren van gege-
vens? Stuur dan een mail naar 
vrijwilligers@westfriesarchief.nl. 
De ingevoerde gegevens worden, 
na controle, op de website van 
het archief en op WieWasWie 
geplaatst. Zodoende kan een 
groot publiek gratis haar familie-
geschiedenis ontdekken.

Westfries Archief sluit aan bij WieWasWie

Portret van Antje Wijdenes en 
haar kinderen. Foto aangeleverd

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 

zakelijke en/of particuliere 
Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

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

Particuliere wensen: u geeft aan welke maat 
advertentie u wenst (A of B) en de tekst die 
daar in dient te staan.
 Prijs advertentie A (€10,-) 
 en advertentie B (18,-). 
 
 Deze bedragen gelden bij contante betaling. 
 Wanneer we een factuur sturen komen 
 er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst mag 
(uiterlijk vandaag, 16 december) 

aangeleverd worden op 
info@andijker.nl of op Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Foto aangeleverd
Net als ieder jaar wordt er een kerstspel gedaan, 
maar dit jaar kon het niet in de kerk en hebben we 
dus een film gemaakt. Deze film is een initiatief van 
gemeente THOMAS uit Twisk, Hauwert, Oost-
woud en Midwoud.
Omdat dit jaar alles anders gaat, is ook het kerstspel 
wat anders. Er is een moderne versie van het kerst-
verhaal gemaakt, maar hoe zal dat gaan? Keizer 
Augustus laat iedereen naar zijn geboortedorp gaan 
zodat hij kan kijken hoe veel volgers hij heeft op 
Facebook en Instagram. De romeinen zijn het zat 
en willen wel eens wat anders proberen. De engelen 
scoren een nummer 1 hit op Tiktok en de wijzen 
komen dit jaar wel op een heel andere/aparte ma-
nier aan in Bethlehem. Alles wordt geprobeerd om 
de ster te volgen en het kindje te vinden. Voor een 

exclusief interview gaat de reporter zelfs parachute 
springen. Weten hoe het afloopt? Bekijk de film op 
kerstavond. 
Met verschillende jongeren en ouderen hebben we 
vol enthousiasme een film in elkaar gezet die leuk is 
voor de hele familie. Deze film kan je zien op kerst-
avond (24 december). Als je de kerstviering van de 
kerk wilt zien + de film, dan kan je kijken op www.
kerkdienstgemist.nl bij PG Thomas (Oostwoud) 
om 19.00. Als je alleen de film wilt zien dan kan ga 
je naar www.youtube.com en zoekt naar ‘You’re a 
star: kinderkerstfeest 2020’. De film kan je kijken 
vanaf 19.30.  Alles is ook te bereiken via de website 
van PG THOMAS (www.pg-thomas.nl).
Normaal wordt er in de kerk een collecte gehouden 
voor een goed doel. Heeft u wat over voor het goede 
doel, ‘Jarige Job’ kunt u geld overmaken naar de di-
aconie: NL88 RABO 0333 0073 28 o.v.v. ‘Jarige Job’.

Jarige Job: Ieder kind verdient een verjaardag
In Nederland zijn er ieder jaar weer kinderen die 
hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis 
geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze 
kinderen door het geven van een verjaardagsbox 
t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een 
echte verjaardag, thuis én op school! Jaarlijks vieren 
inmiddels meer dan 80.000 kinderen hun verjaar-
dag met de hulp van Jarige Job!

Kinderkerstfeest 2020 online!!!
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Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

Wij zijn ook official Bovag Fietslease dealer.
Onbezorgd fietsen inclusief onderhoud en verzekering voor een vast periode vanaf € 50 per maand. 

Informeer naar de voorwaarden. 

Introductie Pegasus modellen 2021 zijn binnen.

 Eindejaarskorting!

info@dekker-tweewielers.nl  |  www.dekker-tweewielers.nl  |  www.molenaarstweewielers.nl

Pegasus Ravenne E8f
Inclusief 400 

keuze of 500wh accu (meerprijs)
Bosch active line plus middenmotor.

Schijfremmen voor en achter

Zeer complete � ets van €2799 voor €2599

Pegasus Siena 
Kleur zwart/ blauw

Inclusief gouden 400 accu
Bosch active line puls motor

Nu tijdelijk van €2499 voor €2299

Pegasus Ravenna Evo
De � ets met riem aandijving

Bosch performance midden motor.
Keuze uit 2 modellen accu’s

500 of 625 wh.

Nu vanaf €3599 voor €3399
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