
Kerst op schitterende nieuwe plek voor 
paardenopvang de Paardenhoefjes 

De vrijwilligers van de Paardenhoefjes zorgen goed voor hun vriendjes. Tekst en foto’s: OdB.

De Paardenopvang de Paarden-
hoefjes vindt u sinds begin no-
vember in Andijk aan de Vleet-
weg. Zij vangen paarden op die 
verwaarloosd zijn en ook zijn 
zij de opvangplek voor paarden 
waar de eigenaar niet langer 
voor kan zorgen. 

“Wij helpen de paarden, indien 
nodig, er weer bovenop en pro-
beren ze te herplaatsen als ze 
voldoende opgeknapt zijn. Wan-

neer herplaatsing voor bepaalde 
paarden niet mogelijk blijkt, blij-
ven deze bij ons en worden ze 
verzorgd door onze vrijwilligers.”

Schrijnend en mooi tegelijk
In 2019 startte Anna da Silva met 
de opvang. “De vraag naar een 
opvang als deze in Noord-Hol-
land bleek groot. Inmiddels staan 
er bij de stichting bijna 20 paar-
den en blijven de aanvragen bin-
nen stromen,” vertelt Anna. 

“Enerzijds heel schrijnend, an-
derzijds mooi dat er op deze ma-
nier een plek voor deze paarden 
is. Samen met een groep van 
ruim 10 vrijwilligers die allemaal 
het beste met de paarden voor 
hebben, genieten de paarden van 
het gezelschap van elkaar en van 
de aandacht van de vrijwilligers.” 

Herplaatsen
“Wij proberen alle paarden te 
herplaatsen. Dit herplaatsen 

doen wij met een adoptiecon-
tract, waar een terugbrengclau-
sule staat opgenomen. Deze 
clausule houdt in, dat wanneer de 
nieuwe eigenaar niet langer de 
mogelijkheid heeft om voor het 
paard te zorgen, het paard weer 
terugkomt in de opvang. Dit om 
te voorkomen dat het dier in het 
handelscircuit terechtkomt.”

Moeilijk keus
Er zijn heel veel redenen te be-

denken waarom iemand niet 
meer voor zijn paard kan zorgen. 
De keus om een paard van de 
hand te doen is nooit makkelijk. 
“Wij vinden dat elk paard een 
goede plek verdient en zullen 
voor elk dier uiterste best doen 
het liefdevol op te vangen en te 
bieden wat het nodig heeft.”

Gelukt
Het paard Farza is slechts één van 
de succesverhalen van ‘de Paar-
denhoefjes. “Zij kwam bij ons met 
ruim 20% ondergewicht. Haar 
doffe vacht liet duidelijk zien, dat 
zij al lange tijd voedingsstoffen 
tekort kwam. 
(vervolg op pagina 9)

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

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

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Prettige feestdagen namens 
het team en de bezorgers 

van de Andijker
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Het was afgelopen jaar voor iedereen een uitdaging om overeind 
te blijven, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.

We wensen u en uw naasten een jaar volop kansen en mogelijkheden. 
Geniet van de festiviteiten zodra ze weer mogen!

Bij de Andijker vieren we in het voorjaar van 2021 in elk geval 
het 100-jarig bestaan van de krant. 
Viert u met ons mee! Speciale edities en bijzondere teksten zullen de 
geschiedenis en de toekomst op een mooie manier laten herleven. 

Dit jaar hebben onze bezorgers geen kaartjes ontvangen om u, de 
bewoners van Andijk, prettige feestdagen te wensen. We willen in deze 
tijd het risico van verspreiding van het virus zo laag mogelijk houden.

Fijne feestdagen en op naar een geweldig 2021!

    Team en bezorgers de Andijker

Martinus de Vries
06-10-1939                                                            19-12-2020

Sinds jaar en dag bracht Martinus de Andijker naar onze vaste be-
zorgers. Bij weer en wind en met veel plezier deed hij dit alle weken 
van het jaar.

Het transport van de kranten kwam wel eens wat later naar Andijk 
dan was beloofd. Martinus onderhield zelfs het contact met de 
chauffeur die de Andijker naar zijn huisadres bracht. Zo wist hij 
hoe laat hij de stapels kranten kon verwachten. Drukte alom op de 
Middenweg, als de trailer met kranten stopte om daar uit te laden. 

Een telefoontje: Martinus voelde zich niet 
fit genoeg om de krant van 16 december 
uit te rijden. Na een test op Corona volgde 
een ziekenhuisopname. 
In het ziekenhuis vertelde hij nog, dat hij 
het extra dikke Kerstnummer van de An-
dijker ging uitrijden.
Totdat ons afgelopen zaterdag het bericht 
bereikte, dat Martinus was overleden.  

Martinus, bedankt voor je inzet en 
interesse, we gaan je missen.

Namens het team van de Andijker



FAMILIEBERICHTEN

Jouw leven moeten wij loslaten,
in ons leven houden we je vast.

Onverwacht moeten wij afscheid nemen  
van onze dierbare, kleurrijke zus en tante

Anna Kooiman
Annie

Dochter van Piet Kooiman en Pietje Groot, beiden in herinnering

* 10 maart 1943 † 15 december 2020

Nel en Durk
Aafie en Meindert †
Wim † en Tine †
Ida † en Piet †
Gea en Jan †
Joke en Jan
Bram en Emmy
Nanne en Annemarie

Neven en nichten
Correspondentieadres:
N.Dijkstra-Kooiman
Sorghvlietlaan 120
1619 XZ Andijk

Het afscheid en de begrafenis hebben  
inmiddels plaatsgevonden op zaterdag 19 december jl.

Heel veel dank aan alle toppers van verzorgingshuis St. Jozef  
te Wervershoof voor de fantastische liefdevolle zorg en aandacht 
voor Annie. Dankzij jullie heeft zij hier drie prachtige jaren gehad.

Er zijn geen vieringen in onze parochiekerk,
maar toch wordt het wel Kerst!
Wij wensen u allen goede Kerstdagen,
gezondheid en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Welkom en tot ziens als het weer kan!
Pas goed op uzelf en elkaar!

Parochieraad Andijk

De vieringen op 1e Kerstdag en Oudejaarsavond kunt u 
volgen via: www.dmlsound/werenfridus

FAMILIEBERICHTEN

Zaterdag werden wij opgeschrikt door het bericht dat 

Martinus de Vries
is overleden.

We gaan een vertrouwd gezicht 
en zijn bezoekjes aan de redactie missen.

We wensen Aja, de kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte toe.

   Peter en Tina Ligthart
   Team en bezorgers van de Andijker

Dag ‘Broer’

Lieve Martinus
Als vriendin van je zus Ada kwam ik veel bij jullie thuis. 
Je noemde mij ‘mijn zussie’ en dat is altijd zo gebleven! 
Ik zal het blijven koesteren.

Dankjewel voor je betrokkenheid en gezelligheid.

We wensen Aja en haar gezin veel sterkte.

   Je ‘zussie’ Trienke en Piet Mantel

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Daar buiten op afspraak

28 December a.s. zijn onze ouders, opa en oma

Rob & Gré Venekamp-Klopper 
60 Jaar getrouwd.

Ondanks dat dit Diamanten huwelijksfeest niet gevierd kan wor-
den gaan wij er met onze familie toch een mooie dag van maken.

Pa en Ma van harte gefeliciteerd!
John & Simone

Jeroen & Mireille
Lonneke, Maaike & Roan

Adres: Molenweg 46 - 1619 EV Andijk

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

Als parochieraad Andijk hebben 
we de beslissing moeten nemen 
eerst tot 19 januari 2021 geen 
vieringen te houden.
Moeilijk, maar in deze tijd toch de 
veiligste oplossing denken wij.
Dus ook geen vieringen met 
Kerst en Oud- en Nieuwjaar. Heel 
erg jammer!
Wel blijft de kerk beschikbaar 
voor evt. uitvaartdiensten.
We hopen dat er begrip is voor 
deze situatie.

Met dank voor alle inzet en voor-
bereidingen waar men al zo mee 
bezig was. Dank ook voor het 
meedoen aan de actie voor de 
Voedselbank. Het ingezamelde is 
daar gebracht.

De vieringen vanuit Wervershoof 
op 1e Kerstdag 10.00 uur, door 
Esther Sjerps en Ben Droog, en 
Oudejaarsavond 19.00 uur, door 
pastor Sjaak de Boer, kunt u vol-
gen via livestream: 
www.dmlsound.nl/werenfridus.

Ondanks alles wensen wij u toch 
mooie Kerstdagen en alle goeds 
en gezondheid voor het nieuwe 
jaar! Pas goed op u zelf en op el-
kaar!

Waar Kerstmis echt om gaat blijft 
gelukkig wel!

Parochieraad Andijk

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

De mens wikt, God beschikt

Dankbaar voor al het goede dat hij voor ons en vele anderen
heeft betekend, moeten wij vrij onverwacht afscheid nemen 

van mijn lieve man, onze trotse vader en te gekke opa

Martinus Leendert de Vries
Gouden kruisdrager van de Nijmeegse Vierdaagse

6 oktober 1939 19 december 2020

Hij had een rotsvast vertrouwen in zijn Heiland

Aja de Vries-van Grootheest

Ingeborg en Harold Groot-de Vries
Renate
Esther

Michel de Vries en Marieke Singer
Jop

Ronald en Monique de Vries-Bloemendaal
Madelief
Enzo

Prinses Marijkestraat 48, 1619 BX Andijk

Vanwege de huidige omstandigheden vinden de dankdienst voor 
het leven van Martinus en de begrafenis plaats in besloten kring. 
De dienst voorafgaand aan de begrafenis kunt u live meeluisteren en 
kijken via www.gereformeerdekerkandijk.nl. De dienst is op donderdag 
24 december en begint om 10.30 uur. Ook kunt u daar later de dienst 
nog beluisteren.

Omdat er geen condoleance kan worden gehouden, is een bericht 
of herinnering heel welkom via een persoonlijke kaart of via 
www.cbu-online.nl.

Wij zorgen zelf voor bloemen.

Vereend met Hem

Met verdriet in ons hart, maar ook met vele mooie herinneringen, 
hebben we plotseling afscheid moeten nemen van onze 

geliefde broer, zwager en oom

Martinus Leendert de Vries
Wat zullen wij hem missen in onze familiekring.

We wensen onze lieve schoonzus Aja,
de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

Jan Aarnout en Loes de Vries, beiden in herinnering

Ieke de Vries

Lizemarie en Rik Venhuizen, beiden in herinnering

Ada en Anthony Schouten

Annemarie en Piet Nierop

Neven en nichten
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De besturen van de

Katholieke Bond voor Ouderen, K.B.O.

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

De Zonnebloem afd. Andijk.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar .

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

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

Zoek het niet te ver.              
Het licht is dichter 

dan je denkt.                   
Het is in jou,                        

 In mij,            
 in alles en iedereen….  

• 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

Amrita Holistisch Centrum 
wenst iedereen een liefdevolle Kerst 

en een gezond en gelukkig 2021!  

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

Fantastische feestdagen 
en een voorspoedig 2021

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

 Bedrijvenweg 4, 1619 BK Andijk
T : 0228 - 59 65 64  |  M: 06 - 51 723 211 
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Medewerkers en bestuur 
wensen u fi jne feestdagen 
en een gezond 2021!

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Ook in 2020 staan we 
weer voor u klaar!

We wensen u � jne feestdagen en 
een goed, groen en gezond 2021!

Wenst u Prettige Feestdagen 
en een heel gezond 2021

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.

Andijks Gemengd Koor 
wenst u allen 
prettige feestdagen
en een goed, gezond 
en muzikaal 2021
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Muizenhuis

Dit muizenhuis heb ik gebouwd om de corona verveling te verdrijven! 
Nu in de kersttijd is het ook leuk voor anderen om naar te kijken. 

Foto: Hannie Kramer

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

Kerkdiensten, rond de feestdagen
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Donderdag 24 december, Kerstavond
21.00 uur ds. J. Staat, Kerstnachtdienst. 
M.m.v. Mariska Rustenburg en Robbert Bakker
Vrijdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. J. Staat. M.m.v. Prem Gonesh op de vleugel
Zondag 27 december
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk
Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
19.30 uur ds. J. Staat
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat

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

I.v.m. de afgekondigde maatregelen wat betreft Covid 19 is 
De Kapel gesloten t/m 24 januari.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk

De vieringen op 1e Kerstdag en Oudejaarsavond kunt u 
volgen via: www.dmlsound/werenfridus

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

Voorlopig geen kerkdiensten van de WEG, 
zie voor informatie www.deweg.eu

Silva Visser

Kerst?

Als je een paar dagen voor 
Kerst de beurt krijgt voor 
een column krijg je al snel 

de neiging om iedereen Fijne 
Kerstdagen en Gelukkig 

Nieuwjaar te wensen. Nou 
wens ik dat iedereen toe 

natuurlijk maar dit jaar is wel 
speciaal om dat zomaar te zeg-
gen. We hebben strenge regels, 
niet iedereen kan en mag met 
Kerst bij elkaar zijn en elkaar 
omhelzen bij het ingaan van 

het nieuwe jaar is ook niet aan 
te raden. 

Wij stellen Kerst gewoon uit. 
Althans het diner. Boom en 

Kerstversiering hebben we al 
nooit. Na deze nare tijd gaan 
we elk weekend met vrien-
den en/of familie een goed 

diner nuttigen omdat voor ons 
samenzijn altijd erg belangrijk 
is. Daar hebben we geen Kerst 

voor nodig. 

2021: het jaar van de vaccinatie 
of niet? Wel of niet teruggaan 

naar het nieuwe normaal of het 
oude in ere herstellen? wel of 
niet een wereld complot? vac-
cinatie veilig of niet? bestaat 
Corona nu wel of niet? een 

verdeeld volk met een verdeel-
de mening en Twitter heeft het 
hoogste woord. Maar niet het 

laatste…..
 

We sluiten een jaar af met veel 
slachtoffers van een virus wat 
we niet zien. Werkeloosheid 
onder jongeren neemt toe, ze 

werken vaker onder contracten 
wat makkelijk op te zeggen is. 

Heel verdrietig. 
Horeca werkt hard om te over-
leven, scholen dicht, opstand 
tegen de regering vanwege 

het niet accepteren van regels, 
toenamen huiselijk geweld, 

minder structuur door de slui-
ting van scholen en bovenal de 

angst om ziek te worden.
Maar ook een jaar met veer-

kracht, creativiteit en onderne-
merschap. Dat zijn wij ook! 
Een jaar waarin we mogen 
vertrouwen dat het weer 

goed komt, elkaar opbeuren 
en elkaar steunen in welke 

vorm dan ook. Respect voor 
elkaar. Als u of jij zo aan het 
Kerstdiner zit, weet ik zeker 

dat het mooie dagen worden en 
dat alles goed komt!

Een gezond en een 
verbindend 2021!

Silva Visser
ChristenUnie.medemblik@

gmail.com

WOORDEN

Woorden kunnen veel betekenen. Woorden kunnen treffen. En soms 
kan een enkel woord je meer raken dan een hele stroom van woor-
den. Het is vaak erg moeilijk om je gevoelens onder woorden te 
brengen. En als je ze dan hebt, dan struikel je soms over je eigen 
woorden. We zouden niet ieder woord op een goud schaaltje moe-
ten leggen en er soms zelfs helemaal geen woorden aan vuil moeten 
maken, maar dat is wel moeilijk als iemand altijd het laatste woord 
wil hebben. Toch kan het soms verhelderend werken om eens op je 
woorden te passen, een haastig woord is snel gezegd en we weten 
toch allemaal dat een goed woord baat en een slecht woord schaadt. 
Door iemand met fatsoen te woord te staan, bereik je meer dan met 
iemand een hartig woordje te spreken. Wellicht dat de persoon in 
kwestie dan juist wel bij zijn woord blijft en niet zijn woord zal bre-
ken, want een man een man, een woord een woord. Immers het 
woord gaat verder dan de man. En een goed verstaander heeft aan 
een half woord genoeg en zal je de woorden uit de mond halen. 
Maar soms is het zo ontzettend moeilijk om het woord te voeren en 
dan ook nog de juiste woorden te vinden. Dan schieten woorden 
gewoonweg tekort. 

Ik de hoop dat eenieder een vriendelijk woord 
voor elkaar kan vinden in bijzondere tijd en de 
moed heeft en de moeite doet om woorden te 
spreken of te schrijven, om een ander te steu-
nen in moeilijke tijden, ziekte of verlies.

Rinske Mantel. 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en gezondheid 
en voorspoed, het hele team van  

Mantel & Voors Notarissen en Mediators.

Ingezonden/Column

We missen elkaar. Je zou denken: Dat is toch geen Kerst zo? 
Of weten we elkaar toch te bereiken? 
Misschien heeft God zich ook zo gevoeld toen het zonde-virus 
op aarde uitbrak. Er kwam afstand tussen God en mensen. 

Toen lang geleden Mozes bij de brandende braamstruik een 
ontmoeting had met God, trok hij sidderend zijn schoenen uit. 
Men kan niet zomaar tot God naderen. Afstand houden is het 
advies! Minstens anderhalve meter…
In de tempel in Jeruzalem was een apart vertrek voor God 
afgezonderd: het heilige der heilige. Daar kun je zomaar naar 
binnen. Pas op, mondkapje voor…

God mist ons. Wat gebeurt er in de ‘stille nacht’? God overbrugt 
in eigen Persoon de afstand tussen Hem en ons. Ooit bang ge-
weest voor een baby in een voerbak? Dichterbij kan Hij niet ko-
men. Laten we juist in deze corona-tijd dit Kind aanraken! Neem 
Hem maar in je armen. En je zal tot je verrassing merken dat Hij 
jou draagt op handen. Geen afstand meer.

We missen elkaar. Ik ben blij dat mijn vrouw en ik onder één dak 
wonen, ook met Kerst. Maar er zijn ook mensen alleen. Ze heb-
ben niemand in huis. Mag ik vragen of jullie om je heen willen 
kijken en iemand die alleen is willen uitno-
digen voor een kop koffie? De afstand 
overbruggen! Ik denk dat God zelf het ons 
heeft voorgedaan… 

Fijne feestdagen en groeten uit de pastorie,

ds. Koos Staat

Zonder afstand

Burgemeester Streng heeft een 
videoboodschap opgenomen 
voor de inwoners van zijn ge-
meente.
Hierin vraagt hij om in deze cri-
sisperiode vol te houden en om-
wille van iedereen de regels op te 
volgen. Ook gaat de burgemees-
ter in op de zware periode voor 
met name ondernemers, ouderen 
en ook jongeren. ‘Het wordt be-
ter in het nieuwe jaar, wanneer 
het vaccin ons van corona kan 

vrijwaren.’ In zijn boodschap zegt 
hij dat het een zware tijd is waar-
in velen in de problemen zijn ge-
komen. ‘Vier kerst groots in klei-
ne kring. Met oprechte aandacht 
voor elkaar.’ 

Bekijk de videoboodschap op> 
www.medemblik.nl/toespraak

Gemeente Medemblik wenst u 
Fijne Feestdagen en een Gezond 
en Gelukkig 2021.

Vier feestdagen groots in kleine kring
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ANDIJK B.V.
Erkend Bouwbedrijf

Bouwbedrijf AFB Andijk B.V.
Handelsweg 18L
1619 BJ Andijk
M.06-52320197     
E. info@afbandijk.nl     
I. www.afbandijk.nl

Freek en Sandra 
van Dokkum

Alan, Chris, Marcel, 
Sebastiaan

Gedeputeerde Laanweg 69 te Andijk

www.olivefarmers.nl

Prettige feestdagen!

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

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

PraktijkAndijk 
wenst iedereen een 
gezellige kerst 
en een gezond 2021
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Yvonne Jeltes, 
Dijkweg 194-195, 1619 JA Andijk
www.yoga-andijk.nl  info@yoga-andijk.nl

De kracht van liefde die in elk van ons 
aanwezig is, kan ervoor zorgen dat al 

wat er op je afkomt kan worden omgebogen. 
Dan is er ruimte voor rust en vrede in elk mens. 

Probeer maar eens uit dit te doen. 

Als er vrede is in de mens, 
is er gelijk ook vrede op aarde. 

Dat is waar het gevierde kerstfeest 
werkelijk om draait. 

Rust en vrede in alle harten. 
Maak er met elkaar zo’n feestje van. 

Joshua

Fijne feestdagen in samenzijn en een 
liefdevol 2021! Yogaschool Andijk

Fietsvakshop.nl

Wij wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2021!

Middenweg 0228 591873   www.electro-andijk.nl

Electro Andijk

Wij wensen u fi jne kerstdagen en 
een voorspoedig nieuwjaar.
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Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

Wenst u fijne feestdagen 
en een gez� d 2021!

502004 NK_advKerst_120x80_WT.indd   1 12-11-2020   08:47
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Met veel aandacht en de juiste voeding is 
zij er inmiddels weer helemaal bovenop 
gekomen. We zijn zelfs weer rustig aan be-
zig om het rijden met haar op te pakken. 
Dat is waar we het allemaal voor doen en 
waar onze tijd en middelen vooral aan wor-
den besteed.”

Vrijwilligers gezocht
“Het is geweldig leuk werk, mooi om te 
doen en natuurlijk gezellig met het hele 
team. Maar daarnaast is het ook gewoon 
hard werken en af en toe lichamelijk 

zwaar. Hooi, stro, zaagsel, kruiwagens 
vullen en weer legen en ga zo maar door. 
Er is hier altijd wat te doen voor mensen 
die hun handen willen laten wapperen. 
Wij zijn dan ook altijd op zoek naar extra 
vrijwilligers die ons willen ondersteunen 
met de verzorging van de paarden. Dus 
woon je in de buurt van Andijk en vind je 
paarden verzorgen geweldig? We maken 
graag kennis met jou.

Donateur of donatie
Aangezien wij alles uit eigen zak betalen, 

zijn alle bijdragen (financieel of materieel) 
zeer welkom! Denk jij ons op een andere 
manier te kunnen ondersteunen of heb je 
interesse om een paard te adopteren? 

Je kunt contact met ons opnemen via een 
e-mail naar:

info.depaardenhoefjes@gmail.com

Kerst voor Paardenhoefjes - vervolg van pagina1   

 We zijn met een leuke ploeg. 

Anna en haar zoon met pony.

EN WIJ KOMEN HET ZO SNEL 
MOGELIJK BIJ JE BEZORGEN!*

 BESTEL OP: BAKKERDEHOUTHANDEL.NL

  OF BEL: 0228-563 968  OF BEL: 0228-563 968

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 uur
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
bakkerdehouthandel.nl

Alle bouwmarkten zijn gesloten.
Maar Bakker is er gewoon voor je!

Bestel veilig, makkelijk en snel op bakkerdehouthandel.nl

*Kijk op onze site voor de bezorgvoorwaarden.

.nl
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Wenst u fijne feestdagen!
Ook in 2021 staan wij weer voor u klaar. 

   Handelsweg 29                       1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222 www.autoserviceandijk.nl

Benningbroek
Dokter De Vriesstraat 33, 

1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelvoors.nl

Andijk
Dokter d’Arnaudstraat 29, 
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelvoors.nl

Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar

www.mantelvoors.nl

Rinske Mantel Sandra Voors

Martin, Lidy, Joey en Kim 
wensen iederéén een waterdichte kerst 

en een hoogstaand 2021!! 

Martin Weverink
Viskuil 20, 1619 AT Andijk

Mobiel 06 51413763
Mail: info@wegrodak.nl

Website: www.wegrodak.nl

Wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2021.

Mary, Kitty, Elly en Marieke
Kapsalon 't Buurtje, Voorstuk 15 Andijk 59 30 27
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Voor de laatste dagen van het jaar 
veel gezelligheid met elkaar.

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

www.manshandentw.nl • Industrieweg 7, Andijk • 0228 59 74 10

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik
De beste wensen en een mooi 2021!                                                                 

Judith, Leon, Richard, en André

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

Wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2021
Molenweg 31c, 1619 EV Andijk 06 - 29026557
T. 0228 - 59 35 73 www.timmerbedrijffredkay.nl

Timmerbedrijf 
Fred Kay

dakgootspecialist.nl

Een warme kerstgroet
en een gezond positief 2021!
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Antonie van Splunter is één van de jon-
gerenwerkers voor de gemeente Me-
demblik. Hij is het liefst ‘op straat’, tus-
sen zijn doelgroep in. Hij zoekt ze op, op 
plekken waar regelmatig jongelui sa-
men komen. Hij praat met ze, hij is ac-
tief en op pad. “Jongerenwerk is zeker 
geen kantoorbaan. Dit is mijn werk, 
maar vooral mijn passie. Ik ben wie ik 
ben en dat gedrevene -om jonge mensen 
bij te staan en te helpen- zit gewoon in 
mijn systeem.”

Antonie wordt in zijn werkzaamheden ui-
teraard ook geconfronteerd met de coron-
acrisis. “Dat maakt dingen anders, maar 
zeker niet onmogelijk. Denken in moge-
lijkheden en niet alleen maar mopperen 
over wat niet kan. Juist creatieve oplossin-
gen zoeken en kijken wat wél kan. Zo zit ik 
gewoon in elkaar.”

Ophaalpunt
Vlak voor de kerstvakantie heeft het Jon-
gerenwerk diverse pakketten samenge-
steld. Het zijn verschillende pakketten, o.a. 
om een kasteel te knutselen en een pakket 
‘Wintervogels” met alle benodigdheden 
voor o.a. een pindasnoer. Alle kinderen uit 
de Gemeente Medemblik van 4 jaar t/m 14 
jaar, konden zich voor deze gratis pakket-
ten aanmelden. Sommige locaties hebben 
een eigen ophaalpunt. In Andijk was dit bij 
Jongeren Centrum The Future.  “Normaal 
zouden wij andere activiteiten organiseren 
in de gemeente. Vanwege het coronavirus 
konden deze activiteiten niet door gaan. 
Daarom hebben we de activiteiten aange-
past en bieden wij het nu op deze manier 
aan. In aparte tasjes, alles coronaproof, 
buiten en klaar om op te halen. Zo kunnen 
de jongelui toch gezellig bezig zijn in de 
vakantie!”

Prijzen te winnen
“Omdat de tieners en jongeren hun activi-
teiten nu mee naar huis nemen zien we de 
eindresultaten niet. Dat is jammer, maar 
ook daar hebben we wat op bedacht!” An-
tonie vervolgd: “Wie zijn activiteit klaar 
heeft kan een foto insturen en voor de 
leukste, mooiste, gekste inzending hebben 
we dan weer leuke prijzen beschikbaar. Zo 

houden we elkaar toch op de hoogte en 
blijft het contact- tijdelijk on-line- toch 
bestaan.”

In contact blijven
“Actief, zichtbaar en aanwezig zijn, het 
hele jaar door. Dat is de taak van het jonge-
renwerk. Niet alleen nu er door corona al-
lerlei beperkingen zijn, maar juist gedu-
rende het hele jaar. Met elkaar in contact 
blijven, luisteren naar wat er speelt. Niet 
ver- en beoordelen van mensen, maar juist 
samen kijken naar mogelijkheden en op-
lossingen.” Antonie gaat verder: “Wij zijn 
er niet alleen als het je tegen zit en het 
moeilijk gaat, niet alleen bij problemen. 
Juist niet! Ook als het goed met je gaat en 
je nieuwe doelen hebt gesteld willen wij 
dat van je horen. Kansen aanreiken en 
pakken. Je de weg wijzen naar weer een 
stapje beter, verder, hoger, leuker. Wij on-

dersteunen graag en vaak weten wij de 
weg.” 

Samen is alles leuker
Bij het Jongerencentrum The Future in 
Andijk zijn alle jongeren welkom. Het is 
een plek om vrienden te ontmoeten en om 
nieuwe vrienden te maken. Er worden ac-
tiviteiten georganiseerd waaraan je kan 
meedoen, maar ook gewoon even chillen 
op de bank is oké. Er is altijd iemand om 
een praatje mee te maken. Door samen 
dingen te ondernemen ontdek je meer 
over jezelf en anderen. Samen is alles leu-
ker!

Altijd bereikbaar
Antonie benadrukt dat hij altijd bereikbaar 
is. “Jongerenwerk doe je niet alleen op 
werkdagen van 7-17 uur. Juist ook in 
avonduren, weekenden en rondom feest-
dagen zijn jongerenwerkers actief. Je kunt 
ons daarom het hele jaar door, 7 dagen per 
week, 24 uur per dag bereiken als je daar 
behoefte aan hebt. In elk geval on-line en 
bij voorkeur in levende lijve. Ben ik er niet 
zelf, dan is er een collega beschikbaar. We 
zijn er voor jou. Laat je binnenkort ook 
even wat van je horen?”

Een email sturen kan naar 
jongerenwerk@medemblik.nl.

Jongerenwerk: “Niet juist nu, juist áltijd!”

Jongerenwerker Antonie van Splunter staat niet alleen in lastige tijden, maar juist altijd 
klaar voor tieners en jongeren. Tekst en foto’s: Andijker/OdB

Ook Mila komt een knutselpakket ophalen bij Jongerencentrum The Future in Andijk.

De gemeente Medemblik vraagt gedu-
peerde inwoners van de landelijke toe-
slagenaffaire zich te melden bij de ge-
meente. De gemeente wil hulp bieden 
aan deze inwoners als zij een hulpvraag 
hebben op het gebied van gezinssitua-
tie, dagbesteding en het op orde krijgen 
van de administratie. 

Dit kan via bestaande regelingen en maat-
werkvoorzieningen, afhankelijk van de si-
tuatie waarin deze inwoners nu zitten. De 

gemeente schiet de kosten voor de hulp 
voor, het rijk betaalt die later terug. 

Drama voor ouders
Medemblik roept inwoners die gedupeerd 
zijn door de toeslagenaffaire en een hulp-
vraag hebben, op zich te melden omdat 
niet iedereen bekend is bij de gemeente. 
Dit komt omdat de Belastingdienst nu nog 
geen persoonsgegevens kan verstrekken. 
De gemeente wil wel heel graag in contact 
komen en deze inwoners helpen. De im-
pact van de toeslagenaffaire op de gezin-
nen kan groot zijn. 
 
Mailen of bellen 
met de gemeente
Gedupeerde gezinnen met een hulpvraag 
kunnen zich melden via het e-mail: maat-

schappelijkwerk@medemblik.nl of het al-
gemene nummer (0229) – 8560 00 (optie 
1).  

Wij vragen om duidelijk te vermelden dat 
zij  in deze zaak gedupeerd zijn door de 
Belastingdienst, zodat onze medewerkers 
deze aanvragen zo snel mogelijk op kun-
nen pakken. 
 
Wethouder Dirk Kuipers: “Deze gezinnen 
moeten we nu snel hulp bieden, als dat 
nodig is. Het heeft al te lang geduurd. Wij 
kunnen geen vorderingen betalen, dat 
moet de belastingdienst doen, maar we 
kunnen deze gezinnen wel ondersteunen 
als zij een hulpvraag hebben op verschil-
lende  leefgebieden zoals gezinssituatie, 
dagbesteding en het op orde krijgen van de 

administratie. Maar niet alle gezinnen zijn 
bij ons bekend en daarom de oproep om 
zich bij ons te melden, dan kunnen wij het 
hulptraject inzetten.”

Toeslagenaffaire
Op het moment dat mensen hun eigen 
bijdrage voor kinderopvang te laat betaal-
den, vorderde de Belastingdienst grote 
sommen terug. Soms zelfs jarenlange be-
taalde bedragen. Veel mensen zijn daar-
door in de problemen gekomen, verloren 
hun huis, raakten hun baan of partner 
kwijt. De Belastingdienst gaat nog wel kij-
ken of er wel gegevens kunnen worden 
uitgewisseld. Tot die tijd is het aan ouders 
zelf om zich bij de gemeente te melden. De 
gemeente Medemblik hoopt dat ouders 
deze stap willen nemen.

Medemblik vraagt gedupeerden landelijke toeslagenaffaire zich te melden
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Ook in het nieuwe jaar 
wordt u uitstekend 
geholpen bij Fysio-WFO

Geen verwijzing nodig. 
Ook voor preventieve  
trainingen.

Namens Fysio-WFO 
en FysioSport WFO 
een bewegingsvol 

2021 gewenst.

Robé opleidingen 
wenst u een veilig 

en vooral 
een gezond 2021

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

Mijn wens voor 2021? 
Minder stress en 

minder blessures. 

Maar mocht het even 
tegen zitten, 

neem dan contact op 
met ‘Boven Jan’. 

0228 59 38 06 of 
06 37 34 02 71. 

Dorcas winkel Andijk 
wenst u gezegende feestdagen!

www.dorcaswinkels.nl
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Fijne Feestdagen!

Zorgteam Andijk dankt u 
voor uw vertrouwen in ons

het afgelopen jaar, 
en zal in 2021 

ook voor u klaarstaan 
met bruisende 

zorgzame energie.

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

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Kerstavond

Haar naam was Sofia en ze woonde in 
een land waar het vaak oorlog was. Er 
woonden in haar land mensen met ver-
schillende godsdiensten en dat leverde 
vaak ruzie op. Het kind had haar moeder 
wel eens gevraagd welke God nu de ech-
te was en haar moeder had gezegd: 
“Onze God woont niet in een gebouw, 
maar in ons hart.” En daar hield ze zich 
maar aan vast.                                                                       

In de periode dat er geen oorlog was, 
hadden haar ouders naast hun huis een 
bescheiden camping aangelegd. Daar 
kwamen bezoekers uit verschillende lan-
den en die zorgden voor een bijverdien-
ste en van het geld konden zij en haar 
zusje naar school.                                                                                                   

Op een dag kwam er een echtpaar uit 
Nederland en de beide meisjes mochten 
meehelpen hun tentje op te zetten en ze 
zaten erbij toen ze thee gingen drinken 
en ze mochten even “slapen“ op het 
luchtbed. Al gauw waren ze vaak in de 
buurt van de tent te vinden en ze moes-
ten een beetje huilen toen het echtpaar 
verder trok.

 Maar ze werden niet vergeten, want ie-
dere verjaardag kwam er een cadeautje 
uit dat verre Nederland en Sofia en haar 
zusje moesten daardoor nog vaak aan 
die mensen denken, ook toen ze ouder 
werden.

Maar na een aantal jaren kwam de oor-
log terug in het land. En er vielen bom-
men en er werd geschoten en het geweld 
kwam steeds dichterbij. De camping was 
allang gesloten en buitenlanders kwa-
men er al lang niet meer. De moeder had 
nog wel het adres van de mensen uit 
Nederland en ze had tegen de meisjes 
gezegd, als er iets met vader en moeder 
zou gebeuren ze moesten proberen naar 
Nederland te komen. In hun land zou 
geen toekomst meer voor ze zijn. Op een 

dag waren de meisjes op school en toen 
ze terug kwamen lopen was hun huis 
verwoest en hun ouders verdwenen. Bu-
ren zeiden dat ze onder het puin lagen, 
maar dat het te gevaarlijk was om ze te 
zoeken. Dus pakte Sofia haar zusje Sara 
bij de hand en gingen ze op pad naar het 
adres dat hun moeder hun had gegeven.

Hoe ze de zee overstaken en Italië be-
reikten, vertelden ze pas later. En de 
tocht door Europa waar ze werden tegen 
gewerkt door sommige mensen en ge-
holpen door anderen die medelijden 
hadden met de beide kinderen is een 
verhaal zoals er zoveel zijn helaas. Maar 
het lukte de kinderen, iedere keer lieten 
ze het adres zien waar ze naar toe wil-
den. Andijk, in Nederland daar moesten 
ze naar toe…  Het was al ver in het jaar 
en vroeg donker en pas laat licht in de 
morgen, maar ze liepen verder en zeiden 
tegen elkaar: “Eens komen we er en zien 
we die mensen weer terug en mis-
schien….“ Verder durfden ze niet te den-
ken.

Ondertussen was het de avond voor 
kerst geworden en de mensen hadden 
zich naar de kerk gespoed voor de kerst-
nachtdienst. Een enkeling bleef thuis en 
liep een rondje met zijn hond toen hij 
twee vuil geworden meisjes zag, die hem 
een briefje lieten zien met daarop het 
adres: Kerkpad 21. Hij schudde zijn 
hoofd en nam de meisjes mee naar de 
kerk die aan het eind van de straat stond 
en waar licht door de ramen naar buiten 
scheen. Hij deed de deur open en duwde 
ze naar binnen. En zo gebeurde het dat 
de dominee verstoord opkeek toen er 
tijdens zijn preek over mede menselijk-
heid plotseling twee vuile kinderen in de 
kerk stonden en alle kerkgangers naar 
achteren keken. Hij was juist zo mooi op 
gang en nu dit...                                                                                                                       

Maar de meisjes werden herkend door 
het echtpaar en ze schoven snel uit de 
bank en sloegen hun armen om de kin-
deren heen. Van de preek kwam niets 
meer terecht, maar zelden zal er prak-
tisch zo een betekenis aan kerst zijn ge-
geven...

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Het is de nacht van 4/5 april 1984 wan-
neer Theo Koomen via Stroe vanuit En-
schede terugrijdt naar zijn woonplaats 
Grootschermer. Hij heeft dan de niet 
bepaald aantrekkelijke wedstrijd FC 
Enschede (nu FC Twente) – MVV ver-
slagen voor het sportprogramma ‘Langs 
de Lijn’. 

MVV wint en dat is voor Theo een teken 
om helemaal uit zijn dak te gaan. Voetbal, 
schaatsen, wielrennen en biljarten zijn de 
sporten waar je Theo naar toe kon sturen. 

Botsing
Bij de afslag N243-Molendijk kwam zijn 
auto -een Passat- in botsing met een te-
genligger, een Audi 100. Theo overleed ter 
plaatse of in het ziekenhuis, daar zijn de 
meningen over verdeeld. 

Op zijn vroege dood – anderhalve maand 
(20 mei) voor zijn 55e verjaardag – werd 
met grote verslagenheid gereageerd. Bij 
alle eredivisiewedstrijden het weekend 
erna werd een minuut stilte in acht geno-
men, behalve door fans van  FC Utrecht, 
die in Zwolle zestig seconden lang zijn 
naam scandeerden. Theo werd begraven 
achter de RK kerk te Wervershoof, later is 
ook zijn broer Jaap Koomen (Hij leek als 2 

druppels water op Theo) daar begraven. 
Trots op VVW
Theo Koomen was trots op zijn geboorte-
plaats Wervershoof en vooral op zijn voet-
balcluppie VVW. “Hij was dan ook altijd 
benieuwd hoe VVW had gespeeld die 
zondag,” vertelde mij later Koos Postema, 
toen hij een voorwoord schreef in het pro-
grammablad van de Tweedaagse van Wer-
vershoof. Een ronde die is ontstaan door 
een samenwerking van actieve wielermen-
sen uit Bovenkarspel (Herman Schenk) en 
Wervershoof (Leo Schmidt). 

Plaquette
Ter ere van en ter nagedachtenis aan Theo 
Koomen werd er een plaquette ingemet-
seld bij de veiling van WFO te Zwaagdijk 
Oost. De winnaar en later de winnares van 
de Tweedaagse kregen een copy van de 
plaquette. Arjan Jagt was de eerste win-
naar. Nadat de veiling werd gesloten, ver-
plaatste men de plaquette naar Sportcen-
trum de Dars. Daar hangt hij, zeker voor 
als persoon als Theo Koomen, op een  
verkeerde en onooglijke plaats. De meest 
mooie plaats is de ingang van de kantine 
van VVW, het complex ‘De Westrand’. De 
plaquette wordt binnenkort verplaatst. 
Mede door de actie van Bert Putters. 
Wordt vervolgd.

Plaquette Theo Koomen naar VVW
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De vrijwilligers wensen iedereen 
een � jne kerst en een 

fantastisch nieuw zwemjaar!

Fijne feestdagen
en een sportief 2021!

Sporting Andijk wenst iedereen

Via deze weg willen we al onze sponsers en vrijwilligers extra 
bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar.

Samen staan we sterk!
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Zijn ouders waren echte schaatsliefheb-
bers en zodoende namen ze hun kinderen 
Tessa, Arn en Janno regelmatig mee naar 
de schaatsbaan om de ijzers onder te bin-
den en zich op het gladde ijs te begeven. 
“We doen het allemaal nog steeds erg 
graag,” vertelt Janno Botman (20) aan de 
telefoon vanuit Heereveen.

De geboren Andijker is verhuisd naar 
Heereveen sinds hij schaatst bij de ploeg 
van Reggeborgh. “Inderdaad, bij de ploeg 
waar ook bekende namen als Kjeld Nuis en 
Ireen Wüst schaatsen! Dit is mijn tweede 
jaar bij de ploeg en ik geniet.”

Een bijzonder jaar
Niemand ontkomt aan het woordje corona 
als je het hebt over het afgelopen jaar. Het 
had invloed op individuele personen en 
evenementen, op trainingen en (sport)
wedstrijden. “Toch viel dat voor mij per-

soonlijk in eerste instantie best mee. Heel 
kort werd alles stil gelegd, maar topspor-
ters mochten al vrij snel weer trainen. 
Voor onze schaatsploeg waren er voldoen-
de mogelijkheden en ik zat ook lekker in 
mijn ritme.” Janno vertelt:” Toen één van 
de teamleden van Reggeborgh corona-
achtige klachten kreeg, moest het hele 
team in quarantaine. Terwijl ik zelf niks 
mankeerde mocht ik toch niet trainen. Dat 
was stevig balen. Heel begrijpelijk, maar 
toch… je wilt schaatsen, je voelt je goed. 
Maar in ieders belang doe je wat moet.”

NK afstanden gemist
“Begin november stond het NK afstanden 
op het programma en toen ging het helaas 
anders dan gehoopt. Mijn vriendin bleek 
corona te hebben en dus moest ook ik in 
quarantaine. In eerste instantie had ik he-
lemaal geen klachten en dan baal je na-
tuurlijk stevig. Voor de tweede keer in 

quarantaine! De timing had bijna niet be-
roerder kunnen zijn,” vertelt Janno. “Enke-
le dagen erna kreeg ik zelf ook klachten en 
toen was overduidelijk dat ik het NK af-
standen niet zou rijden. Gelukkig vielen de 
ziekte verschijnselen bij ons beiden erg 
mee en zijn we inmiddels weer op de been. 
Ik sta zelfs alweer volop op het ijs, want er 
komen nog mooie wedstrijden aan.”

NK Sprint eind november
In het Tialf in Heereveen schaatste Janno 
eind november tijdens de 2x 500 meter en 
de 2 x 100 meter.  Janno: “Met de weten-
schap dat ik enkele weken niets heb kun-
nen doen aan training wegens de corona-

besmetting, is het niet zo gek dat ik minder 
presteerde dan vooraf gehoopt. Voor de 
laatste afstand heb ik me zelfs moeten af-
melden omdat het vanwege fysieke proble-
men echt niet te doen was.” De uitslagen 
zijn te vinden op schaatsen.nl, bij NK 
sprint 2020.

Wat de toekomst brengt
“Mijn beste prestatie tot nu toe is wel mijn 
Wereld kampioenschap bij de junioren. 
Daarna ben ik overgegaan naar de senio-
ren. Daar hoop ik zo snel mogelijk de top 
te bereiken, maar vooral om daar zo lang 
mogelijk aan de top te blijven. Elk nieuw 
jaar geeft nieuwe kansen.”

Janno Botman Schaatstalent met Andijker roots

Janno moest afgelopen jaar twee keer in quarantaine. Foto aangeleverd

Janno Botman maakt ook in 2021 weer een sportieve start. Tekst OdB Foto aangeleverd.

wenst u een goed en sportief

2021
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We wensen u 
sfeervolle 
feestdagen

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar

 Loraine 
Haarmode

    Middenweg 52a           Wenst u fijne feestdagen
    Tel: 0228-592155                       En een goed 2021!

Groeten Esther, Berdina en Angela
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Prettige kerstdagen 
en een mooi 2021!

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

Glasbewassing 

& meer

berendbotje.nl | 088-2337000
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“Werk thuis, tenzij het niet an-
ders kan”. Dat is de oproep van 
het kabinet. En daar geven we 
met z’n allen gehoor aan. Niet 
zomaar werken in je huis aan 
de keukentafel maar in een ei-
gen tuinkantoor. Je loopt naar 
je tuinverblijf en trekt de deur 
achter je dicht. Je werkdag kan 
beginnen! 

Ook niet iedereen heeft de moge-
lijkheid om een kantoor in huis te 

creëren. Soms is een huis daar 
simpelweg niet geschikt voor, 
bijvoorbeeld vanwege ruimtege-
brek of omdat het er te rumoerig 
is. Je kunt namelijk ook een tuin-
verblijf als kantoor inrichten!

Met een tuinverblijf als kantoor 
heb je alle voordelen van het 
thuiswerken, zoals de kortere 
reistijd. Tegelijkertijd heb je ook 
de voordelen van buiten de deur 
werken, namelijk dat je in alle 

rust je werk kunt doen en in het 
weekend niet steeds met je werk-
plek geconfronteerd hoeft te 
worden. Dit gaat natuurlijk nog 
beter als je binnen in het tuinver-
blijf een fijne werkplek creëert. 
Ga dan voor een stoere en ro-
buuste Acacia tafel met een blad 
van 50mm dik. De tafel is hand-
gemaakt en dus elk artikel is 
uniek. Je heb de keuze uit diverse 
modellen stalen poten om de ta-
fel helemaal naar eigen smaak af 

te maken. De diverse modellen 
en maten zijn uit voorraad lever-
baar! De keuze is reuze!

Iedereen heeft zo zijn eigen 
smaak en gelukkig kun je je tuin-
verblijf daar volledig op laten 
aansluiten. Er is bijna niets moei-
lijker dan keuzes maken als er 
zoveel moois is om uit te kiezen. 
Onze medewerkers staan telefo-
nisch voor je klaar met een goed 
en eerlijk advies. Zo kom je bij 
Bakker altijd tot het beste en 
mooiste resultaat! 

Dus bel 0228-563 968 of kijk 
op bakkerdehouthandel.nl 
voor meer inspiratie en de 

mogelijkheden.

Creëer je eigen werkplek in de tuin!

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.

Een tuinverblijf als kantoor. Foto aangeleverd

De stoere en robuuste Acacia tafel. 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

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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d e  s l e u t e l  t o t  b e z i td e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

2020 WAS ANDERS...
ONS TEAM WENST U DIERBARE 

KERSTDAGEN EN ALLE 
GOEDS VOOR 2021 

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Directie en medewerkers
wensen u 

een gezond en zonnig 2021!

wenst u prettige feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2021

MACHINEBOUW • HYDRAULIEK • CONSTRUCTIEWERK • INSTALLATIEBOUW
Fabrikant van hydraulische cilinders • Toelevering van draaiwerk enz.

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en veel geluk 

en gezondheid in 2021 toe!!

 Sterappel 28, 1619 KA  Andijk    M: 06 - 53 92 18 85
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De Andijker rond de feestdagen.
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 alleen op 
afspraak geopend tot en met zondag 17 januari 2021.

Vanaf 12 augustus 1965 t/m 11 januari 
1967 vervulde ik mijn dienstplicht bij het 
“Wapen der Koninklijke Marechausssee” 
en verbleef na opleiding op Legerplaats 
Nunspeet. Het was al zo’n beetje aan het 
einde van mijn diensttijd. Ik had een goede 
verstandhouding met onze Eskadrons Op-
per Wachtmeester Jan Radstaake. Daarom 
durfde ik zakenverlof aan te vragen om bij 
mijn oude werkgever voor de Kerstdagen 
in de Banketbakkerij te gaan werken.

Oude kolenoven
 Wij hadden toen nog geen vriezers en we 

bakten nog met een oude kolenoven dus ik 
heb op een paar uur slaap per nacht bijna 
dag en nacht gewerkt. Het was toen een 
opgaande tijd en we konden het niet af-
werken. Kerstavond hoorden wij in de 
Westerkerk in Enkhuizen al Kerstliederen 
zingen stonden wij nog Chipolata puddin-
gen te maken. 

Kerstmorgen om 07.30
Nu moest ik mij op eerste Kerstdag weer 
melden voor 12.00 uur. Vanuit de Wester-
straat liep ik door het Snouck van Loosen-
park naar het station. In de Stations res-

tauratie van Dirk Domburg zaten de Ma-
chinist en de conducteur aan de koffie, en 
zij vroegen of ik wel goed bij mijn hoofd 
was om op Kerstmorgen om 07.30 naar de 
legerplaats in Nunspeet te gaan. Dan ga je 
toch gewoon later weg. Ik had de Opper 
wachtmeester echter plechtig moeten be-
loven dat ik op eerste Kerstdag om 12.00 
uur op de legerplaats zou zijn. Ik baalde 
echter als een stekker dat ik niet thuis het 
Kerstfeest thuis mee mocht vieren.
 
In Purmerend zag ik pas de eerste reizigers 
een gezin met drie kinderen, enfin even 
een praatje en toen begonnen de kinderen 
met hun ouders Kerstliederen te zingen en 
heel voorzichtig begon ik ook wat mee te 
zingen, het was zo’n bijzondere ontmoe-
ting ik moet daar ieder Kerstfeest weer aan 
terug denken.

Grote spin
Op de kamer van de Kazerne aangekomen 
zag ik er volgens de jongens uit als een 
geest en moest ik verplicht gaan slapen. 
Die avond kwam onze Opper wachtmees-
ter met vrouw en kinderen op onze kamer  
Kerstfeest vieren want wij hadden ook de 
eerste prijs gewonnen met het versieren 
van onze kamer. Buiten de gangbare kerst-
versieringen hadden de jongens van touw 
een grote spin gemaakt met een diameter 
van 125 cm, de ogen waren lichtjes die 
branden op een grote batterij, de spin hing 
voor het raam en was ook werkelijk een 
geweldig gezicht.

Dit was een Kerstfeest om nooit meer te 
vergeten.

Louis de Vlugt.

Mijn bijzonder Kerstfeest in 1966

 Louis, (rechts), een borreluurtje in onze nieuwe Eskadronsbar in gebouw 8.

Louis, tweede van rechts, op onze versierde kamer,  
hoe later op de avond hoe waziger het werd. Foto’s aangeleverd.

Kinderen horen veilig hun school te kun-
nen bereiken. Voor de leerlingen van ba-
sisschool ‘De Bangert’ was dat niet elke 
dag vanzelfsprekend. Daarom is er naar 
een oplossing gezocht en die is gevonden!

De route naar school loopt langs het trot-
toir aan de Burgemeester Doumastraat en 
de Hooijschuurstraat. Op de dagen dat het 
vuilnis opgehaald wordt, vormden de af-
valcontainers obstakels die zorgden voor 
een onveilige situatie. Het trottoir was te 
smal. De ouderraad maakte zich hier te-
recht zorgen over. Er moest iets gebeuren. 

Bart Schuitemaker nam het initiatief om te 
gaan praten met Woningstichting Het 
Grootslag en de Stichting Katholiek On-
derwijs West-Friesland. Deze partijen 
hebben daarna elk, voor een symbolisch 
bedrag, een strook grond langs de route 
verkocht aan onze gemeente. Zo kon deze 
het voetpad verbreden. Het trottoir ziet er 
beter uit en het is nu op alle dagen veilig 
voor de kinderen om naar school te lopen. 
Een mooi voorbeeld hoeveel je met mee-
denken en samenwerken kunt bereiken. 
Wij bedanken Bart en de betrokken par-
tijen voor deze mooie actie.

v.l.n.r. Hans Kröger van Woningstichting Het Grootslag, Linda Blok directeur van 
de Bangertschool, Bart Schuitemaker vanuit de ouderraad (en eigenaar van Buro 

Reikwijdte). Foto: Terence Perfisch van SKO (St. Katholiek Onderwijs West-Friesland)

Geslaagd initiatief voor veiligere schoolroute

Louis, (links), onze kamer 37 Legeringsgebouw 7 had de eerste prijs gewonnen, daarom 
bezoek van opperwachtmeester Jan Radstaake.
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Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Ron en Lucy de Valk 
wensen alle buurtjes, 
vrienden en 
bekenden gelukkig 
kerstfeest 
en een gezond 2021.

Een hartelijke groet, 

Fijne kerstdagen en een 

Goed en Gezond 2021 

toegewenst van 

Stien de Kroon-Weverink

Prettige Kerstdagen 
en een Gelukkig 
Nieuwjaar! 

Mevrouw M. Hak-Kaij 

Ondanks alle beperkingen, 
wensen we een ieder 
Gezegende Kerstdagen 
en een positief en 
gelukkig 2021 toe!

Zeger en Martha Bax

Wij wensen familie, 
vrienden, buren en 

bekenden 
Gezegende Kerstdagen 

en een 
gezond nieuwjaar.

Leen en Nelie Vriend

Familie, vrienden, buren 
en kennissen wens ik 

Gezegende Kerstdagen 
en een gezond 2021.

Maartje Visser-Kooiman

Familie, buren, 
vrienden en bekenden 
Gezegende Kerstdagen 

en een voorspoedig 
en gezond 2021 

toegewenst.

Marijtje Wierstra
Piet Kistemakerstraat 31

Vanaf Middenweg 15 
willen wij iedereen 
een fijne kerst en 

een goed, gelukkig 
en gezond 2021 

toewensen! 

Henk & Netta

Piet de Boer 
wenst u allen 

veel gezondheid 
en een gelukkig 

nieuwjaar.

Gré Brouwer 
wenst u allen 

Fijne Kerstdagen 
en een 

Gezond 2021 toe! 

Gezegende feestdagen 
en een goed en gezond 
2021 toegewenst door 
Hans en Marrie Venema

Wij wensen familie 
en vrienden 
Gezegende Kerstdagen 
en vooral een gezond 2021

Hans en Marja Bakker

Gezegende Kerstdagen 
en de beste wensen 
voor alle mensen... 
In 2021.

Lou en Jessie Gorter

Familie, vrienden, 
kennissen en buren, 

Goede Kerstdagen en 
een voorspoedig 

Nieuwjaar 
toegewenst. 

Jenny van Dokkum-
Leegwater 

Lieve familie, vrienden en 
bekenden. 
Ik wens jullie allen van 
harte gezegende 
kerstdagen en een 
voorspoedig 2021 toe. 

G. Tensen-Mantel, 
Sorghvlietlaan 178

Goede Kerstdagen 
en een gezond 
en gelukkig 2021
gewenst aan familie, 
vrienden en buren.

Ali Pasterkamp-Broer

Allemaal goeie feestdagen 
en veel gezondheid 
voor 2021. 

      Leo en Jenny

Willy Weverink-Broer
wenst u allen
Fijne kerstdagen 
en een goed en 
gezond 2021.

Wij  wensen iedereen 
gezellige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2021.

Jan & Tineke van der Jagt

Gezegende 
Kerstdagen 
en een 
Gezond nieuw jaar 2021!

Adriaan Remijnse & Ina

In plaats van kaarten dit jaar:

Langs deze weg willen we familie en kennissen 
een gezegende kerst  en  een 
gelukkig nieuw jaar toe wensen. 

Piet en Afke Wierstra
7303 Kinns rd ne Woodburn. 
OR. 97071.USA

Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Piet en Diny Boeder

We wensen iedereen, ondanks alles, 
sfeervolle dagen toe en we hopen dat 2021 
een jaar mag worden waar we weer 
zonder afstand kunnen samenzijn en ontmoeten. 

Hartelijke groet van Erik en Carla Basjes
   Niels en Emily
   Lynn en Tijmen

Klaas en  Annie 
Koster 

wensen iedereen 
prettige feestdagen 

en een gezond 
2021.

Jenny Vriend wenst 
alle familie, vrienden en 
bekenden gezegende 
Kerstdagen en 
een gezond 2021.

Sorghvlietlaan 156 
Andijk
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LNC Huidverbetering wenst u 
een heerlijke kerst en een MOOI 2021!

Tessa

VAN TEKENTAFEL TOT RESULTAAT

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

Industrieweg 8 • 1619 BZ Andijk • 0228-592744

Stenekes Cleaning 
wenst u een 

schoon en fris 
2021

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585
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Kwantes GroenVerzorging
Wenst u � jne feestdagen.

Kwantes GroenVerzorging
Meilag 44 1619 XX Andijk
Telefoon: 06.26354854  

Cultura wenst u 
een goed en gezond 2021 

(en dat inmiddels al bijna 70jaar...) 

Tot ziens in het nieuwe jaar!

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

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

Uitsluitend op afspraak.

Yvon wenst iedereen fijne kerstdagen 
en een mooi en gezond 2021!

 

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

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

Uitsluitend op afspraak.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

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

Uitsluitend op afspraak.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

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

Uitsluitend op afspraak.

Dijkweg 339 A

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

Uitsluitend op afspraak.

We houden afstand maar zijn misschien 
wel dichterbij elkaar dan ooit.
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2020 is een jaar dat je nooit meer 
zal vergeten, hoe graag je dat ook 
zou willen. Overvolle ziekenhui-
zen. De eerste lockdown. Jongle-
rend thuiswerken met je kinderen 
om je heen en een partner die er nu 
echt altijd is. En toen kwam de 
tweede lockdown…  

Met voor de meesten van ons als 
bikkelharde klap op de vuurpijl een 

kerstfeest zonder familie. Soms 
zonder geliefden, bovendien. En 
zelfs de vuurpijl is ons alleen 
spreekwoordelijk gegund, want 
ook de jaarwisseling zal sober 
voorbijgaan. 

Feestje 
,,Het was nou niet bepaald een jaar 
om eens een lekker feestje te ge-
ven”, zegt Maarten Jong, zanger en 

frontman van de band The Pretty 
Boys. Een jaar geleden verzorgden 
The Boys als huisband van het 
Martinuscollege regelmatig optre-
dens tijdens allerlei festiviteiten 
rondom de school. In 2020 was dat 
er niet meer bij. ,,Dat is best jam-
mer, maar het weegt natuurlijk 
nooit op tegen het echte leed in 
deze wereld: de zieken, de crisis, de 
lockdown, de mensen die zijn weg-
gevallen.”   

Creatief 
The Pretty Boys wilden dit grim-
mige jaar niet helemaal als een 
nachtkaars laten uitdoven. Creatief 
en muzikaal als ze zijn, hebben ze 
een videoclip gemaakt van een van 
de songs die ze regelmatig tijdens 
hun live-optredens speelden – toen 
dat nog kon..  

,,Het was een idee van onze gitaris-
ten, Sander en Matthe,” vertelt 
Maarten. De track is opgenomen 
en onder al het personeel van het 
Martinuscollege verspreid. Om ie-
dereen een hart onder de riem te 
steken, in deze donkere, droefgees-
tige decemberdagen. Om de kerst 
niet helemaal gitzwart te laten zijn. 

Onze redactie kon het niet laten 
om hun aandacht eraan te schen-
ken. ,,Ach ja…eigenlijk is het ge-
woon een vrolijk kerstliedje. Voor 
jou…” Maarten glimlacht even, als 
hij het zegt.

Een kerstliedje voor jou is te beluis-
teren via de website van deze krant. 

Een kerstliedje voor jou…

The Pretty Boys. Archieffoto.

2020 is bijna voorbij. Het jaar waarin alles 
had moeten gebeuren. Het jaar waar we 
allemaal 3 jaar lang naartoe hebben ge-
traind. Het is een raar gevoel dat alles nu al 
voorbij had kunnen zijn. Maar helaas kre-
gen wij begin 2020 het bericht dat Tokio 
2020 verplaatst werd naar 2021. 

Een extra jaar tijd met extra kansen om al-

les zo optimaal mogelijk te maken in de 
voorbereiding richting Tokio. Voor mij 
kwam het niet geheel slecht uit, een jaar 
extra voorbereiding maakt voor mij de 
kans op goud groter. Alleen is deze voor-
bereiding niet wat wij in ons gedachten 
hadden richting de spelen en wij in 2020 
wel hadden kunnen doen. We hebben 
geen wedstrijden en er is geen uitzicht op 

een wedstrijd die nog komen gaat. WK 
2021 zou in maart verreden worden in Rio 
de Janeiro. Helaas hebben wij deze week 
het bericht gekregen dat deze wedstrijd is 
afgelast. Heel begrijpelijk natuurlijk, maar 
wel opnieuw een domper. Mijn laatste 
wedstrijd was in januari 2020 en mijn eerst 
volgende wedstrijd is Tokio in augustus 
2021. 1,5 jaar lang geen wedstrijden en 
geen kans om mij te meten met mijn con-
currentie. 
  
Wat nu? Wij hebben hier natuurlijk lang 
overna gedacht en gezocht naar een moge-
lijkheid om ons alsnog op een goede ma-
nier klaar te stomen voor de Spelen. Wij 
plannen zelf trainingswedstrijden in waar 
wij naartoe pieken alsof het een echte 
wedstrijd is. Zo proberen we de wedstrijd-
spanning na te bootsen en de wedstrijd-
prikkel te behouden. Wat de concurrentie 
zal doen in Japan, dat blijft een verrassing. 
Sommige zullen verrassen, sommige zul-
len teleurstellen. Maar wat wij van wie 
kunnen verwachten is een groot raadsel. 
Dat is lastig maar ik hou rekening met al-
les. En ik ga er alles aan doen om aan het 
einde, wat de uitslag ook is, niet te hoeven 
denken: ik heb het daar en daar laten lig-

gen. We gaan er 100% voor en zien we in 
Tokio wat dat waard is. Het heeft ook wel 
iets spannends. 

Dit seizoen hebben we vooral gebruikt om 
de kleine dingen te perfectioneren. Mijn 
fiets is beter, mijn orthese is beter, mijn 
techniek is beter. Het is een jaar vol teleur-
stellingen voor iedereen maar op sport 
gebied kan ik van mezelf zeggen dat het 
een goed jaar is geweest. Ik ben beter en ik 
ben sneller en ik hoop dat ik deze lijn vast 
kan houden. Want het kan en het moet 
altijd harder. 
 
Ik weet niet hoe de verdere voorbereiding 
gaat uitpakken, of we kunnen blijven trai-
nen, of het weer een tijdje stil gaat liggen 
of of er misschien over een tijdje hier en 
daar weer wat evenementen worden geor-
ganiseerd. Maar het team om ons heen 
heeft bewezen dat we met elke omstandig-
heid een manier vinden om te kunnen 
trainen en beter te worden dus daar heb ik 
vertrouwen in. 

Ik wil iedereen voor nu een hele fijne kerst 
wensen en op naar een beter en gezond 
2021! 

Het sportjaar van Caroline Groot

De eerst volgende wedstrijd is in Tokio. Foto aangeleverd

Een extraatje voor de leden van Vrouwen van Nu Andijk-West. 
Foto: aangeleverd

U bent inmiddels gewend ook 
met Kerst een stukje van ons 
in de Andijker te zien. Dat zit 
er helaas niet in dit jaar. We 
mogen niet samen eten en dat 
vinden we jammer. Het be-
stuur heeft daarom besloten 
om alle leden een cadeaubon 
te geven, die ze mogelijk kun-
nen gebruiken om de Kerst 
wat extra glans te geven. Sa-
men met een attentie/pen van 
het provinciaal bestuur heb-
ben we een en ander thuis 

bezorgd. Het jaarprogramma, 
wat de leden anders op kerst-
avond ontvangen hebben we 
er gelijk bijgedaan, al zal de 
avond in januari nu wel weer 
vervallen. Dan dat maar door 
schuiven naar 2022 als het 
kan. Als u ondanks alle beper-
kingen toch interesse heeft bij 
onze vereniging, laat het ons 
dan weten.
Het bestuur wil iedereen een 
fijne kerst en goede jaarwisse-
ling wensen.

Vrouwen van Nu

Ook al is de boekshop helaas 
gesloten in deze periode, u 
kunt ook uw bestellingen via 
de mail of de website doorge-
ven. De bestellingen kunnen 
dan afgehaald of bezorgd 
worden.

Er zijn nog veel dozen kerst-
kaarten, 10 kaarten plus enve-
loppen voor 2,75!
Ook hebben we volop dag-
boeken en agenda’s  te koop.
www.boekshopjosia.nl
boekshopjosia@gmail.com

Mededeling van Boekshop Josia!
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We wensen jullie een goed en gezond nieuwjaar,
m�  aandacht en liefde voor elkaar. 
Een be� je PET was h�  wel dit jaar
Maar toch zijn we goed geMUTSt
En gaan beHOEDzaam naar 2021 

Hoedenmuseum Z�  ‘m op
Cor en Wil 

Hele fi jne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar, 
ook in 2021 staan we graag voor u klaar!

Salon Beautylounge, Manicure en Medisch Pedicure, Industrieweg 1E,  Andijk 
www.salonbeautylounge.nl - 06 12 50 53 52
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Handelsweg 2 – 1619 BJ ANDIJK

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

Wij wensen familie en alle bekenden 
een prettige Kerst 

en een gezond Nieuwjaar 2021

Ben, Tineke, Mons, Menno en Samira

Sursum Corda
wenst u fijne feestdagen

en een  
muzikaal nieuwjaar!

En we nodigen u graag uit voor onze
Muzikale Kerstgroet

23 december 223 december 2016 in Dorpshuis Centrum Andijk
Sfeervol kerstconcert

met kerstverhaal, samenzang en mooie muziek!

De leden van Sursum Corda 
wensen u heel fi jne kerstdagen 

en een muzikaal 2021!
Hopelijk mogen we komend jaar 

weer optreden en kunnen 
we u dan begroeten.

Wij wensen u � jne feestdagen 
en een gezond 2021

www.didan.nl  •  www.deenisdeanderniet.nl   •   www.wieverhuistmij.nl

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

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) 
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Ook uw bedrijfswagen is bij ons in goede handen. Foto: archief de Dreu.

Kia Cee’d 1.0 T-GDi 120pk GT-Line Summer Edition
Bouwjaar: 24 november 2017 – Kilometerstand: 47.000 km

Extra’s o.a.:
 ● Glazen panoramadak
 ● Full map navigatiesysteem
 ● Apple CarPlay / Android Auto

 ● Achteruitrijcamera
 ● Privacy glass
 ● Stoel- & stuurwielverwarming
 ● Digitale Radio (DAB+)

Volkswagen Tiguan 1.5 TSi 150pk DSG Highline
Bouwjaar: 29 juli 2019 – Kilometerstand: 11.000 km 

Extra’s: 
 ● Digital Cockpit
 ● Full map navigatiesysteem
 ● Ergo Active stoel
 ● Alcantara bekleding

 ● Stoel- & stuurwielverwarming
 ● Privacy glass
 ● 18” Lichtmetalen velgen

De naam ‘bedrijfswagen’ zegt 
het eigenlijk, dit zijn auto’s 
waarmee je op pad gaat om je 
geld te verdienen. Een dag 
geen auto is dan ook een dag 
niet gewerkt. 

“Wij merken dat het voor veel 
ondernemers een uitdaging is 
om hun auto een dag te missen 
voor een onderhoudsbeurt. 

Daarom wordt er soms veel te 
lang doorgereden, met pech en 
soms zelfs motorschades tot ge-
volg,,” aldus Jeroen Stegerman. 
“In dat geval staat het bedrijf wel 
in één klap stil en doet het vaak 
dubbel zo hard pijn. Resultaat is 
een ontevreden klant door het 
uitvallen en de hoge reparatie-
kosten, die misschien voorko-
men hadden kunnen worden 
door tijdig onderhoud.”

Gratis leenbus 
Om het voor ondernemers met 
een bedrijfsauto wat eenvoudiger 
te maken heeft autobedrijf De 
Dreu nu ook een bedrijfsbus als 
vervangend vervoer. Doel van 
deze extra service is logischerwijs 
om te zorgen dat uw bedrijf ge-
woon door kan blijven draaien, 
terwijl uw bedrijfsauto  goed on-
derhouden wordt. 
”Een verhoogde en verlengde Ford 

Transit met een berg aan laad-
ruimte en ook voorzien van trek-
haak staat -bij onderhoud aan uw 
bus- voor u klaar.”

Grote diversiteit
“Veel klanten kennen onze werk-
plaats al voor onderhoud en repa-
ratie aan hun Kia of Volvo, maar 
de laatste tijd zijn daar steeds 
meer merken en activiteiten bij-
gekomen. Dit loopt uiteen van al-

lerlei merken personenauto’s tot 
aan alle soorten van bedrijfwa-
gens. Kleine bestelauto’s, Ameri-
kaanse Pick-up trucks, maar ook 
de grotere bedrijfsbussen en cam-
pers zijn bij ons van harte wel-
kom. Die grote diversiteit aan 
werkzaamheden zijn behalve erg 
leuk, ook een leuke uitdaging en 
mooie kans om ons bedrijf op 
technisch gebied uit te breiden.”

Actuele voorraad
Inmiddels zijn we al weer drie jaar 
bezig in het voormalige “Marc van 
der Molen” pand in Enkhuizen en 
weten onze bestaande klanten, 
maar ook veel nieuwe klanten ons 
goed te vinden. Daardoor is ons 
technische team, ondanks de co-
ronacrisis, ook weer iets gegroeid 
met een leerling-monteur. 
Ook hebben wij de afgelopen 3 
jaar al meer dan 750 auto’s aan een 
nieuwe eigenaar mogen afleveren. 
Wij kunnen u adviseren op het 
gebied van financial- en operatio-
nal lease, maar ook voor privé 
lease kunt u bij ons terecht. Niet 
alleen voor een fraaie nieuwe of 
gebruikte Kia, maar ook voor an-
dere automerken zijn wij het juiste 
adres. 

Kijk voor de actuele voorraad ook 
op onze website: www.autobe-
drijfdedreu.nl. Kortom, voor al uw 
mobiliteitszaken bent u bij De 
Dreu aan het goed adres. 

Nieuw bij De Dreu: leenbus bij onderhoud
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Prettige kerstdagen 
en een zonnig 2021!
Dijkweg 378  •  1619 JM Andijk  •  06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl  •  info@jocozonwering.nl

06 - 23 15 76 32
klopperschilderwerken@gmail.com

wenst u goede kerstdagen
en een glanzend 2021!

DE BESTE WENSEN  
VOOR HET NIEUWE JAAR! 

We willen iedereen hartelijk bedanken die zich heeft in-
gezet voor de Andijker gemeenschap, die hulp heeft ge-
boden aan buren en ouderen vanwege de coronacrisis 

en in het bijzonder de leden van de Stuurgroep Kernvisie 
Andijk die zich meer dan een jaar lang hebben  

ingezet voor de totstandkoming van de 
Kernvisie Andijk 2020-2030! 

Dorpsraad Andijk 
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T A X I

Directie en personeel 
van Taxi Kaijer 
wenst iedereen 
een gezond 
en veilig 2021

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen 
en een zonnig 2021! 

Fijne feestdagen!

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 52 Pagina 32



Corona. Voorheen dachten we bij dat 
woord aan een lekker biertje, maar nu 
heeft deze term een veel bittere 
smaak en kunnen we er niet meer om-
heen. Het heeft voor veel veranderin-
gen gezorgd binnen onze maatschap-

pij. Veranderingen met een kleine 
impact, maar voor sommigen ook 
veranderingen met grote gevolgen. 
Mensen, ondernemers moeten crea-
tief zijn om te kunnen blijven bestaan. 
En laat dat nou iets zijn wat er bij de 

gebroeders Kok van Café de Paus met 
de paplepel is ingegoten: creativiteit! 
Als het niet via deze weg kan, dan gaat 
het via een andere weg! Zo is er dit 
sombere jaar evengoed geïnvesteerd 
in het pand en de toekomst, hebben 

we afgelopen zomer met z’n allen 
kunnen genieten van Paus Beach, is er 
menig afhaalmaaltijd over de toon-
bank gegaan en konden we zelfs Paus-
mondkapjes en Paus-sokken bestel-
len. 

Maple Leaf & friends organiseert 
i.s.m. Café de Paus: Paus Pop

Ondanks de regelingen, was het 
toch een onzeker en kostbaar 
jaar voor de broers. Al jaren dro-
men (en sparen) zij van (en voor) 
het verder vernieuwen van ons 
aller Café de Paus. Geweldig 
mooie plannen, die wij stiekem 
al in hebben mogen zien. Maar 
deze plannen kosten ook geld. 
En het zal geen geheim zijn dat 
de financiële positie er afgelopen 
jaar niet beter is op geworden. 
Door opnieuw een sluiting van 
de horeca en alle onzekerheden 
die dat de komende tijd nog met 
zich meebrengt, zakt zelfs de 
moed bij deze 3 kanjers weleens 
in de schoenen. Tijd om de jon-
gens een steuntje in de rug te 
geven, dacht een aantal vrien-
den, en de Paus een kickstart in 
het jaar 2021 te geven!

Na een aantal heel gezellige 
avonden, waarbij er vele goede 
en minder goede ideeën op tafel 
kwamen, werd “Paus Pop” gebo-
ren. Hoe gaaf zou het zijn om 
deze zomer weer met z’n allen 
te kunnen genieten van een 
biertje of twee en goede livemu-
ziek in en rond Café de Paus?! 
Samen met John Kok werden de 
eerste ideeën rondom dit festi-
val op papier gezet en het en-
thousiasme werd groter en gro-
ter. Heerlijk eten en drinken, 
gave muziek en gezelligheid. 
Gewoon zoals het altijd was, 
gewoon zoals het hoort wat ons 
betreft. Een middag en avond 
ouderwets als V.I.P. genieten in 
en om de mooiste kroeg van 
Noord-Holland!

Het idee is vrij simpel, daar hou-
den we van. Je koopt nú een 
V.I.P. kaart en krijgt daar straks 
een superleuke all-in festivaldag 
voor terug. Deze kaart is dan in-
clusief alle gewenste consump-
ties, food stands en natuurlijk 
goede livemuziek, dus je kunt je 
knip thuislaten.

Hoe groots en wanneer precies 
weten we natuurlijk nog niet, dat 
bepalen we in overleg met Mark 
Rutte. Alles hangt af van de ont-
wikkelingen de komende maan-
den, maar we hebben goede hoop 
op komende zomer. Wat we so-
wieso wel al zeker weten is dat 
het onvergetelijk gaat worden!

Dus, durf jij het aan?!!
Steun Café de Paus en haal nu al-
vast je all-in VIP-kaart! De kaart 
is inclusief entree, eten, drinken 
en live muziek.
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Namens het bestuur en dirigent van het 
Interkerkelijk Gemengd Koor Una in Via 
willen wij langs deze weg onze grote waardering 
naar onze koorleden uitspreken 
wat betreft de fi nanciële steun, 
die wij in het afgelopen jaar mochten ervaren.

Wij wensen u allen 
Gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig, maar 
vooral een gezond 2021 toe.

De medewerkers van de 
stichting

Gemeenschapsveiling 
Cultura

Wensen iedereen alle goeds voor 2021!
en vestigen tevens hierbij uw aandacht op de

datum van onze veiling voor het komende jaar
voor zover de corona omstandigheden dit toelaten

zaterdag 17 april 2021

Vanuit De Kapel 
wensen we iedereen 

Prettige Kerstdagen 
en een 

voorspoedig 
2021!

Protestantse Gemeente     
Andijk-Wervershoof
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Ged. Laanweg 51, 1619 PB Andijk | info@vanetten-andijk.nl | 06 2270 7458

WENST U ALLEN 
PRETTIGE KERSTDAGEN 

EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR

2020 was een jaar
van afstand van elkaar

2021 wordt hopelijk een jaar 
van dicht bij elkaar!

Het team van Zorgboerderij de Tulp 
wenst u mooie kerstdagen 

en een goede gezondheid toe in 2021.

Prettige feestdagen!
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Wist u dat...

… Piet de Boer 30 december 

jarig is en dat hij 

op die dag 92 jaar wordt?

... nieuwjaarswensen tot 27 de-

cember naar info@andijker.nl 

gemaild kunnen worden?

... er ouders zijn die hun kind 

van zeven gewoon laten mee 

lopen met oudere kinderen die 

bij het winkelcentrum 

vuurwerk afsteken?

... we voor het 100 jarig 

jubileum van de Andijker nog 

op zoek is naar bijzondere 

verhalen?

... er na slechte tijden er ook 

weer goede tijden aan gaan 

komen?

 
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

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.

Kerstwandeltocht afgelast

Kleine zwaan met halsband. Foto: Douwe Greydanus

Helaas moeten ook onze deuren 
weer dicht tot en met 19 januari. 
Maar je kunt wel boeken lenen en 
gebruik maken van online dien-
sten!

Houd vooral op onze website 
www.westfriesebibliotheken.nl 
de Coronarader: onze ‘buienra-
der’ voor plotselinge wijzigingen 
in de gaten.

BestelBieb: 
we bezorgen aan huis
We hebben geen afhaalmogelijk-
heid, maar we bezorgen gratis 
aan huis. Laat ons weten wat je 
wil lenen via de BestelBieb (west-
friesebibliotheken.nl/bestelbieb). 
Heb je melding gekregen dat je 
reservering binnen is? Vul dat in 
bij opmerkingen op het Bestel-
Bieb formulier. We vullen de be-
zorgtas aan tot 5 materialen. 

Heb je nog boeken thuis?
Deze kun je terugbrengen via de 
inleverbussen in Enkhuizen, 
Hoogkarspel, De Goorn, Obdam 
en Stede Broec. 

Je mag anders een tasje boeken 
meegeven wanneer we voor je 

deur staan om boeken thuis te 
bezorgen. 
Of je kunt ze thuishouden tot we 
weer open zijn: de boeteregeling 
is bevroren voor de duur van de 
sluiting, dus geen zorgen over 
(oplopende) boetes.
Via Mijn Menu kun je goed bij-
houden wat je thuis hebt en wan-
neer de uitleentermijn verloopt. 

Haal de bibliotheek in huis
We bieden een aantal diensten 
online aan: download e-books, 
oefen met basisvaardigheden op 
oefenen.nl, kijk naar online inter-
views met schrijvers, doe mee 
aan het project Duik in je familie-
geschiedenis, laat je kinderen 
thuis extra oefenen voor school... 
We hebben een pagina vol inspi-
ratie om de bibliotheek in huis te 
halen. 

Heb je vragen?
De meest actuele informatie vind 
je op onze homepage bij het kop-
je Coronaradar. Kijk ook op onze 
pagina met veelgestelde vragen of 
je het antwoord kunt vinden. 
Onze klantenservice blijft bereik-
baar tijdens de sluiting via info@
klantenservice.nl of 0228 743 943

Deze vogels komen Neder-
land  in september binnen om te 
overwinteren. Bij Schellinkhout 
kwam ik deze tegen met een hals-
band waardoor je een beeld kan 
krijgen over de levensloop en 
trekwijze als die waargenomen 
wordt. De 209E is op 8 januari 
2017 geringd in Kaathoven (NB), 
13 januari 2018 gezien in Treia, 
Schleswig-Flensburg (Dld), 24 

december bij Ringkobing ( DK). 
In 2019 werd hij niet waargeno-
men, maar op 11 januari 2020 
maakte hij een uitstapje naar 
Arkma, Järva County in Estland, 
vervolgens is hij op 8 december 
2020 waargenomen in Schellink-
hout. Een reislustig type zullen 
we maar zeggen.

Douwe Greydanus.

De deuren van de Westfriese bibliotheken zijn 
tijdelijk dicht, maar we gaan online verder

Kleine zwaan
Jammer, jammer, jammer 
Teleurstellend, maar het is waar 
Hoe verdrietig we het ook vinden 
We zullen er geen doekjes om winden 
De Kerstwandeling gaat niet door dit jaar 
Het is klaar……

Voor nu dan, want zo kan het niet zijn 
Alle energie die we er in hebben gestoken 
Vrijwilligers voor figureren, locaties, 
dieren ter beschikking gekregen 
Alle hulp, de batterijen door de Lidl gegeven 
Zovelen zijn er met enthousiasme ingedoken

Niets is voor niets 
Want al lijkt het nog ver 
Er is licht, ook in het duister 
Vandaar dat ons team u het volgende toe fluistert 
Kijk omhoog, daar schijnt de ster!

En dat gaan we vieren 
een Midwinternight wandeling volgend jaar 
Alles wat nu had moeten zijn, verzetten we in tijd 
Het wordt een spektakel, nimmer waren we zo voorbereid 
We rekenen op jullie! Dan wandelen we echt met elkaar!

En voor deze Kerst? 
In de kerstvakantie, we dagen het hele dorp uit 
Laat  de schaapjes staan

Lieve Andijkers, zet allen een schaapje voor het raam

Dan kunt u toch een kerstwandeling maken met uw spruit!
 
Iedereen een hele mooie Kerst gewenst, 
en we wensen u een heel mooi 
nieuw jaar met nieuwe kansen.

Jacquelien, Monique, 
Marryelle en Miranda 

Foto: Peter Ligthart

Bij het eendenmuseum van 
Edwin Groen aan de Ged. Laan-
weg staat deze prachtig patinage-
kleurde bestelbus op het parkeer-
terrein. Op de zijkant van de wa-
gen staat met grote letters Le 
Café Mexico te lezen. Aan de be-

stuurderskant staat de firma-
naam F. Massat Alimentation uit 
de gemeente Beaurepaire in het 
zonnige Franse Isére. De wagen 
zal binnenkort wel een plaatsje in 
het prachtige museum van Groen 
krijgen.

Langs de weg...
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Dijkweg 362,  1619 JL  Andi jk

Tel .  0228-597185,  Mob.  06-52612630

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

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

Kees Haakman

Elektrotechniek

wenst u een mooi 

en vooral veilig 2021!!

Dijkweg 362,  1619 JL  Andi jk

Tel .  0228-597185,  Mob.  06-52612630

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

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

Veiling Sarto wenst u 
prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 

en gezond 2021!
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Wij wensen u een veilig 
en gezond 2021

Autobedrijf

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

MAAK ER MOOIE DAGEN VAN!

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

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

VEILING DORPSHUIS
HET BESTUUR EN DE AANGESLOTEN 

VERENIGINGEN VAN 
STICHTING VEILING DORPSHUIS

WENSEN IEDEREEN

FIJNE KERSTDAGEN 
EN EEN IN ALLE OPZICHTEN
VOORSPOEDIG 2021 TOE.
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De kleine non profit stichting, 
Happy Dog Maspalomas Animal 
Rescue (HDM) zet zich in voor 
kansloze- en kansarme honden 
op het eiland Gran Canaria. Voor 
de verzorging van de honden is 
veel inzet en geld nodig. Een van 
de middelen hiertoe is de veiling 
op facebook waarvan de op-
brengst gaat naar deze honden. 
“Juist nu winkels door de ver-
plichte sluiting met goederen 
blijven zitten, die na de herope-
ning niet meer verkocht gaan 
worden, doen wij een beroep op 
u. Ook particulieren die van hun 
werkgever een kerstpakket ont-
vangen waarin wellicht iets zit 
wat ze niet gaan gebruiken? 
Denkt u alstublieft aan ons,” 
klinkt de oproep van Jacinta Ha-
vers.

“De artikelen die anders mis-
schien weggegooid worden, heb-
ben voor ons een grote waarde. 
We plaatsen ze op een veiling (of 
na de lockdown in een tombola 
op een van de evenementen van 
HDM) en de inkomsten gaan di-
rect naar de zorg voor de hond-
jes. U denkt misschien, wat is één 
kaars waard, maar samen zijn we 
sterk. Vele kleine beetjes, maken 
een groot verschil.”

Podenco’s in nood
“De Podenco’s waar wij –ikzelf en 
mijn man Eric Havers- ons voor 
inzetten, zijn honden die zijn af-
gedankt door de jagers, met alle 
gevolgen van dien. Ze zijn geen 
warm thuis gewend, zijn onder-
voed en worden aan hun lot over-
gelaten omdat ze niet voldoen of 

niet meer bruikbaar zijn voor de 
jacht. Het zijn geen aangename 
plaatjes en verhalen, maar het is 
de trieste waarheid,” zo vertelt 
Jacinta.

Kleinschalig project
Op Gran Canaria is een klein-
schalige rescue, die onder de be-
zielende leiding van een Neder-
landse hondenliefhebber deze 
dieren opvangt en waar nodig 
medische zorg verleent. De hon-
den worden ook uitgekocht uit de 
dodingsstations die de honden 
laten inslapen. Daarvoor is geld 
nodig, heel veel geld. De meeste 
dieren hebben naast liefde en een 
veilige plek, ook medische hulp 
nodig om er bovenop te komen. 
Die kosten en die voor voedsel 
lopen constant door. Voor de 
honden wordt een opvang- of 
adoptieadres gezocht in Neder-
land. De meeste honden worden 
voor hun komst gecastreerd/ge-
steriliseerd afhankelijk van hun 
leeftijd, anders wordt dit door de 
adoptanten in Nederland ver-
zorgt zodat fokken met deze hon-
den onmogelijk is. 
Schenking welkom

Het maakt niet uit wat u schenkt. 
Van geurkaars tot VVV bon, van 
dierenbenodigdheden en boeken 
of spelletjes. Voor MKB-ers kan 
dit ook met vermelding van hun 
bedrijfsnaam. Wij plaatsen de 
artikelen op onze veilingsite en 
de opbrengst gaat naar de hon-
den. Elke bijdrage is welkom, wij 
zijn u zeer dankbaar voor uw bij-
drage.

Ophalen of versturen
Woont u in de regio, dan is opha-
len een optie. Uiteraard kunt u 
uw bijdrage ook aan ons opsturen 
of langsbrengen. Help ons de 
honden helpen. U kunt het ver-
sturen naar: Bernhardstraat 22, 
1619 XH , Andijk. Wilt u meer 
informatie of een afspraak maken 
om iets af te geven, dan wel op te 
laten halen? Neemt u dan contact 
op met telefoonnummer 06-26 
60 57 00.

Iets kopen?
Natuurlijk kan iedereen een kijk-
je nemen op de veilingsite www.
happydogmaspalonas.net/doe-
mee. Want met alle leuke items 
die er worden aangeleverd zit er 
wellicht voor u ook iets tussen? 
Kijk op www.happydogmaspalo-
mas.net/steunons en blijf dat ook 
regelmatig doen. Elke maand 
vindt u hier weer nieuwe artike-

len. De hele opbrengst gaat naar 
de honden, daar kunt u zeker van 
zijn. Wist u dat als u Sponsor-
kliks.com gebruikt, u Happy Dog 
Maspalomas aan kunt klikken als 
goede doel? Dat kost u niets extra 
en levert ons weer een beetje ex-
tra op!

Diervoeding 
Jacinta heeft een pickup point 
aan huis van Formidog West-
Friesland. Zij verkoopt online 
dierenvoeding. “Ook de provisie 
die ik bij deze verkoop ontvang, 

stort ik door naar de stichting. En 
de leverancier doneert voor elke 
zak diervoeding die via mij wordt 
verkocht. Hun bijdrage is een 
bedrag van 5% van de nettoprijs 
die u betaalt. Dat zijn kleine beet-
jes, maar samen een mooi bedrag 
waar heel veel goed werk van 
verzet kan worden.” Kijk voor de 
actie ‘Teaming voor eten’ van 
www.formidogwestfriesland.nl.

Herplaatsen
Veel honden verkeren in een er-
barmelijke toestand als ze gered 
worden. De meeste honden vin-
den door de inzet van veel vrij-
willigers in Nederland of België 
een plek waar ze weer op kunnen 
knappen of zelfs geadopteerd 
worden. Jacinta en Eric hebben 
zelf ook zo’n lieve ‘scharminkel’ 
in huis en mogen zich foster pa-
rents noemen. “Hij heet Jip (3) en 
woont hier sinds 14 november 
van dit jaar. Het arme dier is 
graatmager en niks moois of liefs 
gewend. We moeten hem echt 
leren dat handen ook kunnen 
aaien, hij is gewend dat ze slaan. 
Voeten kunnen met je meelopen, 
hij is gewend dat er wordt ge-
schopt! Maar hij is zo lief en toe-
gankelijk. Met voldoende liefde 
en geduld gaan we het zeker sa-
men redden! Gelukkig helpen 
onze andere twee honden Ibi (7) 
en Tjella (2) mee met de opvoe-

ding. Ibi neemt de moederrol op 
zich en Tjella is de speelkame-
raad.”

https;//www.happydogmaspalo-
mas.net/doe-mee.

Happy Dog Maspalomas kan uw hulp goed gebruiken

Jacinta met de honden (v.l.n.r.) Ibi, Jip, Tjella vlakbij haar huis aan de Bernardstraat. Tekst en foto: OdB

Foto’s honden zijn eigen foto’s
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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

Op donderdag 17 december stel-
de de gemeenteraad van Medem-
blik de Transitievisie Warmte 
vast. Dit document beschrijft de 
route naar een aardgasvrije ge-
meente in 2050. De gemeente 
stelde dit document op samen 
met inwoners, ondernemers, wo-
ningcorporaties en de netbeheer-
der. Met het vaststellen van de 
visie staat het licht definitief op 
groen voor de warmtetransitie in 
Medemblik.  
 
Opgave 
De Transitievisie Warmte komt 
voort uit de opgave uit het Kli-
maatakkoord om de CO2 uit-
stoot terug te dringen. Om dat 
voor elkaar te krijgen nemen we 
stapsgewijs afscheid van het fos-
siele aardgas. De regierol bij de 
transitie naar aardgasvrij is toe-
bedeeld aan de gemeenten. Me-
demblik was al begonnen met het 
aardgasvrij realiseren van enkele 
nieuwbouwwijken in de gemeen-
te. De Transitievisie Warmte be-
schrijft de manier waarop alle 
wijken in de gemeente aardgas-
vrij worden.  
 
Alternatieven 
Wie aardgasvrij zegt, moet ook 
komen met alternatieven om wo-
ningen, winkels en bedrijfspan-
den van warmte te voorzien. En 
dat blijkt maatwerk. “Er is goed 
gekeken welke oplossing voor 

welke wijk, met de inzichten van 
nu het beste alternatief biedt” 
zegt wethouder duurzaamheid 
Harry Nederpelt. “Voor de ene 
wijk is dat een elektrisch verwar-
men oplossing (all electric), voor 
de andere is dat bijvoorbeeld een 
(collectief ) warmtenet”. De visie 
beschrijft zogeheten kansenwij-
ken: daar waar de beste kansen 
liggen om nu te starten met een 
aardgasvrije gemeente.  
 
Wijkuitvoeringsplannen 
De Transitievisie Warmte werkt 
de gemeente de komende jaren 
uit in zogenaamde Wijkuitvoe-
ringsplannen. Dan gaan we ook 
dieper in op de techniek en de fi-
nanciële gevolgen van het alter-
natief van aardgas. Ook de gevol-
gen die dit heeft op de portemon-
nee van inwoners nemen we 
hierin mee. Dan gaan we ook op 
zoek naar de partijen waarmee 
we deze opgave per wijk kunnen 
realiseren. Hierin betrekken we 
nadrukkelijk de bewoners, on-
dernemers en stakeholders. 
 
Samen 
Hoewel de gemeente de regie 
heeft is samenwerking een be-
langrijk onderdeel voor een suc-
cesvolle transitie. Nederpelt: “Dit 
is een gezamenlijke opgave, en 
alle partijen hebben invloed op 
het eindresultaat: een duurzame 
en leefbare toekomst”. Toch 

brengt een grote verandering als 
deze een hoop vragen met zich 
mee. “We faciliteren onze inwo-
ners graag, maar zijn ook open 
over het feit dat de transitie nog 
niet in beton gegoten is. Financi-
ele gevolgen zijn bijvoorbeeld 
nog niet duidelijk. Dat betekent 
niet dat we moeten wachten. Al-
leen door te beginnen en te doen, 
leer je hoe het moet”.  
 
Iedereen doet wat 
De Transitievisie Warmte werkt 
de gemeente de komende jaren 
uit in zogenaamde Wijkuitvoe-
ringsplannen. Daarin onderzoekt 
de gemeente of de voorgestelde 
alternatieven in de kansenwijken 
haalbaar en betaalbaar zijn. In de 
tussentijd hoeven inwoners en 
ondernemers uit de gemeente 
niet te wachten, maar ook zeker 
geen overhaaste beslissingen te 
nemen. Speciaal daarvoor ont-
wikkelde de gemeente in samen-
werking met het Duurzaam 
Bouwloket het ‘Altijd goed’ pak-
ket. Hierin staat een overzicht 
van maatregelen die altijd een 
goed idee zijn bij het verduurza-
men van een woning of pand. 

Samen op weg naar een duurzame, leefbare toekomst  
Gemeenteraad geeft groen licht voor transitie naar aardgasvrij  

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86 vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl

 
 

GOED STARTEN MET EEN  
WOONSCAN OF  

ADVIESGESPREK IN 2021? 
Maak snel een afspraak met  

Arend Vrolijk of Susan van Diepen  
om uw mogelijkheden te bespreken.

Wij wensen u  
fijne Kerstdagen 

en een heel  
gezond 2021

   (en denk een beetje om elkaar)
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