
Zoals elk jaar vindt de kerstbo-
menverkoop van Sporting Andijk 
weer plaats op het parkeerterrein 
naast het Dorpshuis. 

Dankzij vele vrijwilligers staan er 
weer vers gezaagde kerstbomen 
uit Tiendeveen voor u klaar. In 
juli is er al een delegatie afgereisd 
om daar de 250 mooiste bomen 
uit te zoeken. Er kan een keuze 
gemaakt worden uit Nordman-
nen, Omorika’s, Blauwsparren, 
kluitbomen en kleine piramide 
boompjes. 

De bomen zijn afgelopen vrijdag 
gezaagd en zaterdag opgehaald 
door een vrachtwagen van Bak-
ker & Schilder. Dus voor een 
mooie en verse boom bent u bij 
Sporting Andijk aan het juiste 
adres. Als u een net om de kerst-
boom wilt kan dat ook weer gere-
geld worden. Nieuw dit jaar zijn 
de Sporting Andijk kerstballen, 
die mogen natuurlijk niet ontbre-
ken in de kerstboom!

De verkoop start op dinsdag 30 
november en eindigt op zaterdag 
11 december. 

Doordeweeks geopend van 13:30 
tot 17:00. Op zaterdag geopend 
van 10:00 tot 17:00. 

Op zaterdag is het mogelijk om 
de boom thuis te laten bezorgen.

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.
www.mantelvoors.nl

Ook in West-Friesland is er grote 
vraag naar vakmensen in de 
bouw. Een beroep in de bouw 
leer je niet uit boeken, maar leer 
je volop in de praktijk. Jonge 
mensen die actief zijn en graag 
buiten en met hun handen wer-
ken, kunnen zich voor het nieu-
we schooljaar aanmelden bij ES-
PEQ Bouwopleidingen in Heer-
hugowaard.

De komende jaren zijn er tien-
duizenden woningen nodig en 
overal wordt daarom volop ge-
bouwd. Waar woningen worden 
gebouwd zijn ook vakmensen 
nodig. Omdat er zoveel wonin-
gen moeten worden gebouwd, is 
er veel vraag naar timmerman-
nen, metselaars, tegelzetters en 
schilders. Daarnaast gaan de ko-
mende jaren veel bouwvakkers 
met pensioen. Daarmee ontstaan 
er heel veel vacatures in de bouw. 
Ook in deze regio.

Werken en leren met 
baangarantie
Bij ESPEQ Bouwopleidingen in 
Heerhugowaard worden mensen 
in twee, drie of vier jaar opgeleid 
tot volwaardig vakkracht op mbo 
niveau 1 tot en met 4. Als je een 
goede vakman wilt worden, dan 
leer je dat niet alleen uit boeken. 
Theorie is belangrijk, maar in de 
opleiding bij ESPEQ wordt het 
vak geleerd in de praktijk op de 

bouwplaats. Na een periode in de 
werkplaats bij ESPEQ worden 
leerlingen geplaatst bij een er-
kend leerbedrijf in de eigen 
woonregio. Bij dit bedrijf leert de 
student vier dagen per week de 
kneepjes van het vak in de prak-
tijk en wordt hij dagelijks bege-
leid door een persoonlijke leer-
meester. Werken, leren en vrijwel 
direct geld verdienen. In West-
Friesland wordt de schooldag 
verzorgd door het Horizon Col-
lege en daarmee behalen leerlin-
gen na afronding van de oplei-

ding een mbo diploma.

Baangarantie
Gedurende de opleiding is ES-
PEQ werkgever van de leerlin-
gen. Het toekomstperspectief en 
de loopbaan kansen in de bouw-
nijverheid zijn zo goed dat ES-
PEQ naast een opleidingsgaran-
tie ook een baangarantie biedt. 
Leerlingen met een vmbo of 
mavo diploma en een gezonde 
dosis enthousiasme en motivatie 
zijn van harte welkom. Starten 
aan een opleiding in de bouw, 

wordt beloond met een waarde-
vol diploma waarmee een loop-
baan als timmerman, tegelzetter, 
metselaar of schilder een vlie-
gende start krijgt.

Open Dag
De Open Dag op 8 decemeber is 
bedoeld voor leerlingen die in 
augustus starten met een nieuwe 
opleiding, maar ook voor leerlin-
gen die begin volgend jaar al wil-
len beginnen. Naast informatie 
over de opleidingen, vertellen 
ook bedrijven en studenten hun 

verhalen en ervaringen uit de 
bouw. Omdat ESPEQ de RIVM 
richtlijnen naleeft kan de opzet 
van de open dag wijzigen. On-
danks ontwikkelingen in het co-
ronabeleid is het voeren van een 
persoonlijk gesprek tijdens deze 
open dag altijd mogelijk. Hier-
voor kunt u zich aanmelden via 
www.ESPEQ.nl.

Let op: alleen op afspraak 
“Op woensdag 8 december staat 
er weer een interessante open 
dag gepland bij ESPEQ aan de 
Dudokweg 66 in Heerhugo-
waard. Door de aangescherpte 
regels rondom COVID-19 heb-
ben we deze dag helaas inder-
daad aan moeten passen. Het is 
nu alleen mogelijk om op af-
spraak langs te komen, er is dus 
geen vrije inloop mogelijk, “ ver-
telt Robert Bloemraad, directeur 
opleidingen bij ESPEQ. “Nog 
steeds bent u van harte welkom 
op 8 december, alleen de opzet is 
aangepast.”   

Gouden kansen voor vakmensen in de bouw

Gouden handjes kiezen voor een opleiding bij ESPEQ. Foto: OdB/De Andijker

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Nu weer te koop: kerstbomen bij Sporting Andijk. Foto aangeleverd

Kerstbomenverkoop Sporting Andijk

Nieuws 
of tips?
Mail naar:

 info@
andijker.nl

of bel: 
59 36 05

Woensdag 1 december • week 48 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer, 
 Maud de Boer
 
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2021 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 5 december 9.30 uur: 2e 
zondag van de Advent. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met de Vrien-
denkring.
Thema: “Komst van Gods Woord”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Er is geen koffiedrinken na af-
loop.
*Dinsdag 7 december gaat de 
ontmoetingsochtend niet door.
*Herinnering: dinsdag 7 decem-
ber inleveren copy Kontakt.
*Denk om en aan elkaar! 

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 5 december

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
10.00 uur  ds. Koos Staat. Tweede advent. Met medewerking 
van kinderkoor Joy.

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Adriaan Rodenburg

   Organist: Andrew Orme
Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Baptistengemeente 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Zendingsmoment St. Antwoord

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

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

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

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

De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Nu de corona maatregelen weer 
zijn aangescherpt gaat het Leer-

huis van donderdag 2 december 
niet door.

Heel verdrietig laten wij u weten dat rustig is ingelapen

Jan Butterman

Andijk 17-12-1956                    Baarle Nassau 27-11-2021

We wensen zijn vrouw Greetje en hun zoons
Jeroen en Christiaan veel sterkte.

Fam. Butterman-Haak
Middenweg 73 B, 1619 BN Andijk

We willen iedereen enorm bedanken 
voor het hartverwarmende medeleven tijdens 
en na het overlijden van onze moeder en (over)grootmoeder 

Diny Ruiter-van Dam
    Kinderen en kleinkinderen

Leerhuis in De Kapel

Sinds kort is park De Put weer te 
bezoeken. Het park was langere 
tijd afgesloten vanwege werk-
zaamheden in de grond. Dit 
duurde langer dan verwacht. 

Wat is er gebeurd? 
De locatie van de Put is een voor-
malige vuilstort. De bovenste 
grondlaag was te dun geworden 
en moest worden vernieuwd en 
opgehoogd. Er is 7000 m3 grond 
aangebracht om weer aan de wet-
telijke eisen te kunnen voldoen. 
Doordat de grond zoveel opge-
hoogd moest worden, moest de 
hele kinderboerderij worden 
weggehaald. De kantine die als 
enige zou blijven staan moest 
uiteindelijk toch ook worden ge-
sloopt omdat een groot deel ern-
stig was beschadigd door vanda-
lisme en bovendien het hoogte-
verschil te groot werd. Helaas 
zijn er ook een aantal speeltoe-
stellen, de kabelbaan en de trim-
baan verwijderd tijdens de werk-

zaamheden omdat ze zijn afge-
keurd. Daardoor is de Put tijdens 
de wintermaanden vooral een 
wandelpark geworden.

Wat gaat er nog gebeuren? 
Komend voorjaar worden er twee 
voetbaldoelen geplaatst voor de 
oudere jeugd ter vervanging van 
de kabelbaan. We onderzoeken 
momenteel of de trimbaan terug-
geplaatst of (gedeeltelijk) vervan-
gen kan worden door één of meer 
beweegtoestellen. Ondertussen is 
het gras overal weer ingezaaid en 
zijn alle wandelpaden weer aange-
bracht. De kinderboerderij komt 
volgend jaar terug in samenwer-
king met Wings of Change. 

Wethouder Andrea van Langen: 
“We kijken nog in welke vorm en 
op welke manier dit gaat gebeu-
ren zodat als straks het mooie 
weer er aankomt de jeugd weer 
ouderwets kan genieten op De 
Put.”

Andrea van Langen bij de ingang van de Put. Foto aangeleverd

Park De Put weer open

Doorzorg is een samenwerking 
van ergotherapie, fysiotherapie 
en diëtisten. Het wordt door deze 
samenwerking mogelijk om de 
zorg rondom de patiënt met kan-
ker en de (long) covid patiënt zo 
optimaal mogelijk te maken in 
West Friesland.

Oefentherapie en begeleiding 
van oncologische patiënten
Fysio-WFO biedt de oncologi-
sche patiënten een oefenthera-
peutisch programma, om weer 
fitter en sterker te worden in sa-
menspraak met de ergothera-
peute van Doorzorg. Ook met 
een oncologische verpleegkundi-
ge wordt samengewerkt om de 
optimale afstemming te krijgen 
voor een goede fysiotherapeuti-
sche behandeling. 

Herstelzorg na Covid -19: 
Van COVID naar CoFIT.
Na besmetting met Covid-19 
kunnen mensen nog lang rest-
klachten hebben.  Deze klachten 
kunnen zijn: vermoeidheid, be-
nauwdheid, spierkrachtverlies, 

verminderde conditie, kortade-
migheid, concentratieverlies, de-
pressieve gevoelens, enz.  Hier-
door kunnen dagelijkse activitei-
ten, werk en sport problemen 
geven.
Fysio-WFO biedt voor deze men-
sen een passend  revalidatiepro-
gramma aan, zodat men weer 
meer energie krijgt en weer beter 
zal functioneren.  Dit gaat ook 
weer in samenspraak met Door-
zorg en hierbij kunnen de aange-
sloten diëtisten ook hun adviezen 
geven. 

Verder biedt Fysio-WFO regulie-
re fysiotherapie, sportfysiothera-
pie, manuele therapie, dry need-
ling, Fysio-Sporttrainingen.
Voor meer informatie: 
info@fysio-wfo.nl  
telefoonnummer: 0228-582270
Europasingel 118,  
1693 GV Wervershoof
Keizerskroon 1, 
1619 XK Andijk

Nieuw bij Fysio-WFO: 
Fysio-WFO werkt sinds kort samen met Doorzorg
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Meer nieuws 
op 

www.andijker.nl

OH SAMENWONER, OH SAMENWONER
WAAROM REGELT U UW ZAKEN TOCH TELKENS 

MAAR NIET?

Dit is een vraag van Juridische Piet, 
want weet u dan niet, 

zonder samenlevingsovereenkomst, 
is uw samenwoning zo lek is als een vergiet?

Hebben jullie niets geregeld, 
wat zit er dan voor de ander in het verschiet?

Het voelt misschien raar,
maar ook als je heel lang samenwoont, 

erf je niet automatisch van elkaar,
dus vandaar, 

deze noodkreet en maak van jullie een officieel paar.
De Sint kan bij ons een cadeaubon kopen voor half geld. 

Op www.mantelvoors.nl is het Financiën Piet, 
die je over dit voordeel vertelt. 

Er is een beperkte oplage, dus zorg dat je op tijd bestelt.  

VERKORTE CHECKLIST SAMENWONERS
1. In welke verhouding betalen jullie de maandlasten?
2.  Van wie is de woning en is er eigen geld in geïnvesteerd?
3. Wat regelt je als de ene partner meer eigen geld bijdraagt 
 dan de ander?
4. Heb je een huurhuis? 
 Op wiens naam staat de huurovereenkomst?
5. Van wie is de inboedel en bijvoorbeeld de auto?
6. Willen jullie elkaar aanmelden als begunstigde voor het 
 partnerpensioen?
7. Willen jullie regelen dat je van elkaar erft?

Er zijn natuurlijk nog veel meer vragen te stellen, maar dat kan aan 
de orde komen in het gratis half uur adviesgesprek waar jullie ge-
bruik van mogen maken. We maken 
helaas regelmatig mee dat iemand 
onverwacht in de kou komt te staan 
als er wat gebeurt.

Mantel & Voors 
Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264

Andrea van Langen

Samen komen we verder

Ik ben blij en trots om hier 
te mogen melden dat de le-
den van de VVD mij una-
niem hebben gekozen als 

lijsttrekker voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. Wat 
leuk is dat ook het CDA, 

CU en D’66 dit keer komen 
met een vrouwelijke lijst-

trekker. Dat doet een mens 
goed, zeker omdat ik me ac-
tief inzet voor een raad die 

representatief is voor de 
groep die ze vertegenwoor-
digt, dus dat betekent meer 

ondernemers, meer vrouwen 
en meer jongeren. 

Als ik mensen benader om 
politiek actief te worden 

krijg ik vaak opmerkingen 
over het vertrouwen  in de 
(landelijke) politiek. Of dat 
mensen bewondering heb-
ben voor het feit dat ik me 
in wil zetten om iets te be-

reiken, maar dat ze daar zelf 
geen tijd of geduld voor 

hebben. Nu ik wethouder 
ben komt daarbij wat er fout 
gaat op het gemeentehuis en 
vooral dat alles wat er poli-
tiek niet deugt meteen in de 
krant staat of op de sociale 
media. Richting verkiezin-

gen neemt dit toe.
Op het gemeentehuis zie ik 
dat een vaste kern van amb-

tenaren hard werkt en er 
steeds meer taken bij heeft 

gekregen. Denk aan de zorg 
maar ook aan allerlei lande-
lijke en provinciale regels op 
het gebied van natuur, stik-

stof enzovoorts als ik het 
over woningbouw heb. Tel 
daarbij op de vele vragen 

van raadsleden en de voor-
stellen om plannen aan te 

passen. Nieuwe ambtenaren 
zijn moeilijk te vinden en er 

is bovendien (te) weinig 
geld voor. 

Daarom ben ik blij en trots 
dat we desondanks stappen 
maken en ga ik graag de uit-

daging aan om dit te ver-
snellen. Laten we samen kij-
ken hoe het beter kan. Dus 
in de woorden van  één van 
de populairste Amerikaanse 
presidenten: “vraag niet wat 

de gemeente voor u kan 
doen maar kijk ook wat u 

kunt doen voor de gemeen-
te”.  Samen komen we ver-

der.

Andrea van Langen, 
wethouder.

Door de Corona was het steeds 
niet gelukt om een competitie af 
te ronden maar afgelopen dins-
dag lukte het dan toch. We be-
gonnen ’s middags om drie uur 
en werden om half zes verwend 
met een dagmenu en het lukte 
om half acht de eind uitslag te 
hebben. 
Het was een spannende strijd 
met heel goede slagen maar ook 
wat mindere. Vooral na het eten 
was het even weer op gang ko-
men.
Op de derde plaats eindigde Lu-

cia van de Klashorst met 242 
punten, tweede Anita Vis met 
244 punten en als eerste met 255 
punten Aafke Bankert.

Nog een mooi bericht: woensdag 
kolfden we samen met Venhui-
zen en Hoogwoud om een onder-
linge wedstrijd “de zestallen” en 
hebben daar met 3 punten ver-
schil de finale gehaald. Aafke 
sloeg een prachtige serie van 56 
punten.
We kolven voorlopig op de dins-
dagmiddag. 

V.l.n.r. Anita Vis, Aafke Bankert en Lucia van de Klashorst. 
Foto aangeleverd

Herfstcompetitie “de Vrouwenkliek”

Zondag 12 december kan Mu-
ziekvereniging Excelsior eindelijk 
weer een concert geven. Zoals u 
van ons gewend bent in deze tijd 
het WINTERCONCERT in Cul-
tura. Met sfeervolle muziek 
brengt het orkest u vast in de 
stemming voor de komende 
feestdagen.

De aanvang van het concert is 
i.v.m. de nieuwe maatregelen ver-
vroegd naar 14.00 uur. Vanaf 
13.30 uur is Cultura geopend. De 

toegang is gratis maar een vrij-
willige bijdrage wordt gewaar-
deerd. Daarvoor staat bij de en-
tree een bus klaar.

Uiteraard worden de maatrege-
len die nu gelden toegepast.

Zo is de zaal ingedeeld op de 1,5 
meter maatregel, moet er een 
mondkapje gedragen worden als 
men niet zit en wordt er bij de 
deur gecontroleerd op de QR-
code en legitimatie.

Winterconcert Excelsior

Tussen Molenweg en het Buurtje is er in 100 jaar wel heel veel 
veranderd.Alle huizen hier op de voorgrond en de panden links 

tegen de dijk zijn gesloopt of verplaatst.Ook de molens zijn 
verdwenen, maar sommige panden hadden geluk, zoals het 

pand wat achter de was staat, is het huis wat er nu nog staat, 
Dijkweg 330 naast garage Brouwer.   

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

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.

Bij de ‘roze boerderij aan de 
Bangert’ was het de vader van 
Sandra Immen die begon met 
de verkoop van kerstbomen. 
Hij had een hobbykwekerij met 
diverse tuinplanten en het leek 
hem een leuk idee in december 
ook wat kerstboompjes te ver-
kopen.

Inmiddels heeft Sandra samen 
met haar gezin de hobbykwekerij 

overgenomen en is de traditie 
van de kerstbomen verkoop ge-
bleven. Aan de Gedeputeerde 
Laanweg 1 bent u ook dit jaar 
weer welkom om uw kerstboom 
uit te komen kiezen.

Vanaf augustus kiezen
Al in augustus loopt Sandra bij 
de kweker bomen uit te kiezen. 
“In korte broek lekker Nordman-
nen uitkiezen in Kerkdriel. Voor 

ons begint kerst voorbereiden 
inderdaad al vroeger dan voor 
vele anderen. Maar zo is het ook 
met het voorjaar, want nu staan 
we kerstbomen te verkopen maar 
staat de kas alweer vol hele kleine 
voorjaarsviolen om in de lente de 
tuinen weer kleur te geven.”

Elke boom uniek
Sandra heeft gekozen voor twee 
soorten kerstbomen. “Hier ver-

koop ik gezaagde Nordmannen 
en bomen van het ras Omorika, 
(gezaagd of met kluit). Dit zijn 
beide bomen die mooi zijn, lang 
mooi blijven en nagenoeg niet 
uitvallen. U kunt tot wel 4 weken 
plezier hebben van zo’n boom in 
huis. Hij kan dus meteen na Sin-
terklaas neergezet en tot en met 
Drie Koningen blijven staan.” 
Sandra vindt echte bomen gewel-
dig: “Ze zijn stuk voor stuk uniek, 
het is een natuur product, dat 
ruik je en dat zie je.”

Samen uitzoeken
“Een boom uitkiezen is een bele-
ving. Samen met de (klein)kinde-
ren lopen mensen het pad op. Er 
heerst een vrolijke stemming, 
kerstmuziekjes klinken zachtjes 
op de achtergrond. Ook hebben 
wij meestal lichtjes hangen ter 
versiering. Ook als de covid-re-
gels gelden kunnen mensen hier 
óm elkaar heen dansen’. Met een 
beetje vriendelijkheid naar elkaar 
is er ruimte genoeg om het veilig 
en plezierig te houden voor ieder-
een,” aldus Sandra. “Ik kan daar 
ontzettend van genieten als men-
sen het echt beleven!”

De beste boom 
“De één kiest voor een kleine 
boom, de ander wil er juist één 
tot aan het plafond. Sommigen 
zoeken een boom die aan de ach-
terkant wat platter is, zodat hij 

makkelijker tegen de muur kan 
staan, de ander wil juist die boom 
met twee toppen,” vertelt Sandra. 
“Wat voor de één de perfecte 
boom is, kan een ander juist aan 
de kant schuiven. Opvallend is 
dat de meest ‘perfecte’ bomen 
vaak tot het laatst blijven staan.”

Bezorgen kan
Wie de perfecte boom gevonden 
heeft kan deze zelf meenemen of 
laten bezorgen. “In Andijk, Wer-
vershoof en Onderdijk doen we 
dat gratis. Is de boom dan thuis 
neergezet dan kan het versieren 
beginnen. Net zoals in de juiste 
boom vinden voor iedereen ver-
schillend is, is ook de keus voor 
versiering helemaal aan uzelf. Zo 
kan iedereen kerst vieren met de 
geur van dennennaalden en ge-
nieten van het samenzijn. Bij de 
perfecte boom voor u!”

Gezaagd of met kluit
Een gezaagde boom kunt u in 
water zetten, maar het hoeft niet 
eens. Uiteindelijk zal de boom 
toch het huis uitgaan. De boom 
met kluit heeft ca 50% kans het 
na de maand binnen, in de volle 
grond te overleven. “Dan zou ik 
tussendoor de kluit wél vochtig 
houden. Maar het is een kwestie 
van geluk hebben, soms red hij 
het en soms helaas niet. Te pro-
beren is het natuurlijk altijd!”

De mooiste boom blijft het langste staan

Sandra Immen koopt in augustus al kerstbomen in. 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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.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

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • 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

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:00 - 18:00
Woensdag   09:00 - 18:00
Donderdag   09:00 - 18:00
Vrijdag    09:00 - 18:00
Zaterdag   09:00 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

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

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

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Drie jaar na haar prachtige voor-
stelling “Vive Piaf” was ze weer 
uitgenodigd door Club Jazz&Pop
en terecht. Ook nu was ze weer 
minstens zo indrukwekkend en 
ontroerend als toen.

Wat een vakvrouw, wat een ta-
lent,  wat een temperament, uit-
straling en mimiek en wat een 
verhaal, haar leven, voorouders 
en ouders prachtig in beelden 
vertoond en uitgebeeld en voor-
gedragen door Nadja.
Daarnaast een ensemble die de 
sfeer bij de mooie tijdsbeelden 
perfect begeleidde in haar boei-
ende levensverhaal. 

Leo Bouwmeester piano, Gert 
Wantenaar accordeon, bandeon 

en Mirella Pirskanen viool en 
zang.

En weer had ik die tranen bij het 
laatste nummer, waarin Nadja zo 
duidelijk de hedendaagse actuali-
teit van de huidige zwervers naar 
een goede toekomst legt naast 
haar eigen levensverhaal en 
zegt… het komt allemaal goed 
net als bij mij en sluit af met 
mooie positieve beelden  en 
woorden over haar Amsterdam 
en hoe vrij en blij zij zich nu 
voelt. Ik voel met haar mee maar 
moet wel eerst mijn tranen weer 
even wegvegen van ontroering.

Zo mooi dat dit zondagmiddag 
toch weer even was bij Club 
Jazz&Pop in Cultura. Tineke

 
Wist u dat...

 ….Het belangrijk is dat u uw 

hond laat aangelijnd als er an-

dere honden lopen?

... ‘De Mantel’ op het Hornpad, 

vrijdag- en zaterdagmiddag 

open is? 

en dat ze open zijn tot de Kerst?

… maandag t/m vrijdag (be-

halve woensdag) koffie kunt 

drinken in de huiskamer van 

Andijk?

… muziekvereniging Exelsior 

op 12 december in Culture een 

winterconcert geeft?

… er 7 december een digitale 

informatieavond is over wo-

ningbouw op het Asoniaterrein?

… particuliere en zakelijke 

kerstwensen vanaf nu kunnen 

worden ingestuurd naar

info@andijker.nl of anders op 

het kantoor aan de 

Industrieweg 1?

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kun-
nen wij iets voor elkaar betekenen! 
Neem eens een kijkje op www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl voor onze 

actuele openstaande vacatures! 

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

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

Een indrukwekkend en ontroerend optreden. Foto aangeleverd

Fantastische theatervoorstelling bij Club Jazz& Pop in Cultura

“Mijn Zwervend Hart” van Nadja Filtzer

Uitloting obligatielening 
Sporting Andijk 2020 en 2021

De volgende obligaties zijn uitgeloot:

 
 

Uitbetaling van de obligaties en rente zal plaatsvinden  
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering  

op vrijdag 10 december a.s. om 19.00 uur 
in de kantine van Sporting Andijk.

Ook wanneer de ALV niet of op aangepaste wijze zal 
plaatsvinden, blijft deze datum en tijd staan.

A007
A011
A060
A099
A122

A124
A142
A199
V005
V008

V047
G035
G052

A024
A046
A096
A172
A176

A186
A190
A196
V010
V040

V061
G047
G061

2020:

2021:

Kom je met
mij een feestje
vieren?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Humanitas afdeling West Friesland wil 
graag voor de gemeente Medemblik een 
Telefooncirkel starten. Een telefooncirkel 
is er voor alleenwonenden en geeft een 
veilig gevoel omdat er iedere dag even een 
contact is. Stel dat er iets aan de hand is, u 
bent gevallen of kan uw bed niet uitkomen 
waardoor u de telefoon niet kan opnemen 
dan onderneemt de Vrijwilliger van de 
Telefooncirkel actie. Deze belt een sleutel-
houder die door u is opgegeven. Naast een 
gevoel van veiligheid kan het ook leuk zijn 
om iedere dag even met twee andere men-
sen contact te hebben.

Deelnemers en vrijwilligers
Om de cirkel goed van start te kunnen la-

ten gaan zijn wij naast deelnemers ook op 
zoek naar vrijwilligers in de gemeente Me-
demblik. 
Bij drie vrijwilligers bestaan de werkzaam-
heden uit eenmaal per drie weken de Tele-
fooncirkel, een week lang dagelijks tussen 
9.00 en 9.30 uur opstarten en sluiten. Mi-
nimaal 2 keer per jaar organiseren de vrij-
willigers samen met de coördinator een 
gezellige bijeenkomst voor de deelnemers. 
Dus met een beperkte tijdsinvestering van 
de vrijwilliger kunnen we mensen veilig-
heid en een contact bieden. Informatie of 
aanmelden bij de coördinator, Ron Ver-
wey. Per mail: tc.west-friesland@humani-
tas.nl of per telefoon 06 1356 1110 (spreekt 
u de voicemail in dan bellen wij u terug).

Vrijwilligers en deelnemers gezocht voor 
Telefooncirkel Medemblik

Voor de voormalige voetballoca-
tie Asoniaterrein aan de Sport-
laan te Andijk zijn Woningstich-
ting Het Grootslag en Toekomst-
Groep herontwikkelingsplannen 
aan het maken. Er wordt momen-
teel gewerkt aan een steden-
bouwkundig plan voor de bouw 
van circa 80 huur- en koopwo-
ningen voor starters, doorstro-
mers en senioren.

Digitale informatieavond
De ontwikkelcombinatie wil dit 
stedenbouwkundige plan graag 
presenteren aan belangstellen-
den.  

U bent van harte welkom om deel 
te nemen aan de digitale infor-

matieavond op dinsdagavond 7 
december 2021 van 19.30 tot 
20.30 uur. U kunt tijdens deze 
avond ook vragen stellen of sug-
gesties doen. Indien u deze digi-
tale bijeenkomst wilt bijwonen, 
verzoeken wij u zich aan te mel-
den via het e-mailadres info@ne-
rozerobv.nl. U ontvangt uiterlijk 
6 december een link waarmee u 
kunt inloggen.

Nalezen
Na de informatieavond zal de in-
formatie van het plan op de web-
site staan (webadres volgt later). 
Via de website heeft u tot en met 
14 december eveneens gelegen-
heid tot het stellen van vragen en 
het doen van suggesties.

Informatieavond woningbouw 
Asoniaterrein Andijk

Nog even en het is december, wat 
zou het fijn zijn als we de feestda-
gen kunnen vieren zonder allerlei 
beperkende maatregelen. Naast 
gezellig samenzijn met familie en 
vrienden denken we daarbij na-
tuurlijk aan overvloedig eten en 
drinken. Iets wat voor veel gezin-
nen echter niet zo vanzelfspre-
kend is. Zij leven rond de armoe-
degrens en ondervinden hiervan 
dagelijks de gevolgen, die zeker 
voor de kinderen vaak schrijnend 
zijn. Zonder ontbijt naar school, 
geen geld voor een winterjas en 
niet kunnen sporten met vriend-
jes; het zijn maar enkele voor-
beelden. De kerstdagen zijn voor 
deze kinderen niet anders dan 
alle andere, want ook in decem-
ber hebben hun ouders grote 
moeite om rond te komen. 

10-jarig jubileum en tevens 
laatste editie 
Stichting Kerstactie Westfries-
land zorgt sinds 10 jaar voor een 
lichtpuntje door Westfriese ge-
zinnen in een moeilijke financiële 
positie rond de kerstdagen een 
goedgevuld kerstpakket aan te 
bieden. Het pakket is vooral ge-
richt op kinderen en bevat naast 
de dagelijkse levensmiddelen na-
tuurlijk lekkere dingen, verzor-

gingsartikelen en zelfs wat ca-
deautjes. Om diverse redenen 
heeft het zeskoppige bestuur be-
sloten dat deze jubileumeditie de 
laatste keer is. 
Trots op wat er de afgelopen 10 
jaar is bereikt, is het nu op zijn 
Westfries gezegd ‘mooi weest’. 
Een groot woord van dank gaat 
naar alle enthousiaste vrijwilli-
gers en sponsoren die betrokken 
zijn geweest bij de stichting. 
Zonder hun hulp en steun had-
den we de actie niet kunnen reali-
seren en vele kinderen die in ar-
moede opgroeien hebben we op 
deze manier toch mooie herin-
neringen aan het kerstfeest kun-
nen geven! De limiet van onge-
veer 250 gezinnen is inmiddels 
bereikt, waardoor we kunnen 
spreken van een succesvolle laat-
ste editie! Inschrijven voor een 
kerstpakket is dus helaas niet 
meer mogelijk.

Sponsoring en steun is ook voor 
deze laatste editie nog van harte 
welkom.
Contact en meer info: info@
stichtingkerstactiewestfriesland.
nl | www.stichtingkerstactiewest-
friesland.nl
Facebook: www.Facebook.com/
Stichtingkerstactiewestfriesland

Bestuur Stichting Kerstactie 
Westfriesland stopt na 10 jaar
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• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

DECEMBER
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur 
Zaterdag 11 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, GEANNULEERD
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.00 uur
• Winterconcert Excelsior, Cultura, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 december 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag KBO/Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
• De pop2000 quizz. Graag opgeven per team Dorpshuis Centrum
Zondag 19 december 
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.00 uur
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 december 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK 

(bij Corona lockdown, aanvang 11.00 uur. QR verplicht)
Woensdag 29 december 
• Koppelklaverjassen, aanvang 19.30 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Vrijdag 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.
Vrijdag 7 januari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 21 januari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 11 december
Plastic:  Maandag 27 december.
Restafval:  Maandag 13 december.
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 10 december

Op peuterschool de Kuyper 
Klointjes in Andijk hebben wij 
samen met de peuters een Sinter-
klaas kamer gemaakt. Zodat de 
Sint op school zou kunnen slapen 
als hij in de buurt is. Ook is er aan 
de pieten gedacht en hebben we 
een inpak tafel klaar gezet waar 
de pieten cadeautjes kunnen in-
pakken. Op dinsdag 23 november 
waren er twee rommel pieten 

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Treinen.
De eerste trein die ik als speel-
goed kreeg was een locomotief 
waarvan je de veer met een 
sleuteltje kon opdraaien en die 
dan rondjes reed over een rond 
baantje met rails. Er achter kon 
je een kolenwagentje klikken en 
daar achter een personenwa-
gen. Het was in de tijd dat loco-
motieven nog gestookt werden 
met steenkool en je dus echt in 
een stoomtrein zat. Bij het sta-
tion in Enkhuizen kon je ze zien 
en met wat geluk lag daar ook 
de boot uit Stavoren met een 
rookpluim uit de schoorsteen. 
Maar later kwam het speelgoed 
van elektrische treinen. Je ge-
bruikte een trafo om de span-
ning te verminderen en de trein 
reed zolang je stroom had en je 
kon ook langzamer en sneller 
rijden. Het was prachtig om te 
zien en in de speelgoedwinkel 
van Andijk stond zoiets in de 
etalage zo rond Sinterklaas.  

Heel lang stond zo’n trein op 
mijn verlanglijst en toen ik een 
jaar of twaalf was kreeg ik die. 
Met meer rails en een echte 
wissel was het prachtig spelen. 
Het was een Trix trein en de 
kenners weten wel hoe die eruit 
zag. Wat ik niet wist dat dagen 
ervoor mijn vader en broer ’s 
avonds als ik al sliep met die 
trein speelden. Mijn buurjon-
gen Koos Rusting kwam vaak bij 
me spelen en samen hadden we 
veel plezier. Maar als je ouder 
wordt verdwijnt het spelen en ik 
wilde het zaakje wel verkopen. 
De vader van Koos hoorde dat 
en wilde het voor hem kopen. 
Maar het moest eigenlijk zijn of 
het een nieuwe trein was. Ik 
beloofde niets te zeggen en de 
koop ging door. Maar wat we 
niet hadden voorzien was dat 
Koos toen hij het cadeau uit-
pakte en blij verrast was de vol-
gende dag bij mij kwam en riep 
: Ik heb net zo’n trein gekregen 
als jij hebt. Nu kunnen we de 
treinbaan twee keer zo groot 
maken.
Tja, leg dat maar eens uit……….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Tekening door Ella Molenaar

De Sinterklaaskamer. Foto’s aangeleverd

De JO9-3 had zaterdag een bijzondere scheidrechter. Foto aangeleverd

Sinterklaas kamer de Kuyper Klointjes

Scheidsrechter Piet bij Sporting Andijk

langs geweest op school. En jeetje 
wat hadden zij er een rommel van 
gemaakt. Ook kwamen de rom-

mel pieten buiten met onze peu-
ters spelen en hadden ze voor ie-
der kind een zakje pepernoten.

Langs het IJsselmeer...

Verte vervuiling. Foto’s Douwe Greydanus
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Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

De bouw heeft een tekort aan duizenden timmerlieden, schilders, metselaars,  
tegelzetters en houtbewerkers. Kom bij ESPEQ voor een MBO-opleiding.

OPEN DAG ESPEQ

WERKEN IN DE BOUW BEGINT BIJ

Kijk voor meer informatie op www.espeq.nl/open-dag

MBO-BOUWOPLEIDINGEN NIVEAU 1, 2, 3 & 4

Woensdag 8 december 2021

Heerhugowaard 
W.M. DUDOKWEG 66

www.espeq.nl 
072 - 57 63 030

Leren, werken, geld verdienen en een baangarantie!

Tussen 16:00 en 20:00 ontvangen wij u graag bij ESPEQ. U mag spontaan binnen komen  
lopen maar er is ook gelegenheid om een persoonlijk gesprek in te plannen.  

Kijk op de website voor meer informatie.

SCHRIJF JE IN VÓÓR APRIL, DAN BETAALT ESPEQ JE SCHOOLBOEKEN!

Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor jou

Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je culinair verrassen. 
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 maaltijden! 5 van deze 
maaltijden kun je nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.  
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar 
meer toch? Eet je liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan. 
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je 
keuze.  Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCDR0121. Eet smakelijk!

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021. 
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket. 

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

Het wordt de laatste tijd steeds netter in 
Andijk hoor je overal fluisteren. En dat 
klopt. Steeds meer Andijkers ontplooien 
opruimacties. En die acties worden door 
iedereen gewaardeerd.  Mensen gaan deze 
voorbeelden volgen en zo verspreidt de 
opruimrage zich als een spreekwoordelij-
ke olievlek door Andijk en haar buitenge-
bieden.  Als het in bermen en buurten 
schoon gemaakt is blijft het vaak lange tijd 
schoon.

Maar het kan altijd schoner. Andijk heeft 
te maken met doorgaand verkeer en met 
mensen die zich helaas niet verantwoorde-
lijk voelen voor de omgeving. Daar kun je 
tegen vloeken en schelden, maar daar ver-
dwijnt het zwerfvuil niet van. Dus Andoik 
Skoôn gaat ook weer rapen. 
Aanstaande zaterdag, 4 december, van 9 
tot 11 uur doen wij dat. Wij rapen juist 
samen omdat dat stimulerend kan zijn. 
Wij nemen een bepaald gebied, een be-
paalde buurt onderhanden.  Dit bespreken 

wij via de opruimapp kort van tevoren, via 
die app verdelen we ook de taken en gaan 
aan het werk.  Daarna is er een nazit met 
koffie en thee (zelf meenemen) en een lek-
kere verrassing. Kom meedoen!

Mail voor opgave en informatie naar: 
smits.henk54@gmail.com of bel naar: 06 - 
50484398

De wijsheid van de tegel

Het komt niet door nalatigheid, 
hij is al 4x opgevuld, blijft verzak-
ken. 
Deze tegel, hoek Murillolaan-
Gen. de Wetlaan heeft dringend 
advies nodig. Welke vreemde ei-
genschappen moeten een halt 
worden toegeroepen? 
Foto: Ernst Julius Franken jr.

Het resultaat van een eerdere opruimac-
tie. Foto aangeleverd

Help Andijk schoon te houden!
Andijker rapers ondernemen weer opruimactieLet op: uitsluitend op afspraak!

Kijk op de website voor meer informatie.

Langs de weg...

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

06 29 24 11 83 | contact@carlabasjes.nl | www.carlabasjes.nl

Voordat u gaat: laat u weten wat u wilt?

Praten over de dood of het levenseinde? Dat is bij ons thuis een doodgewoon onderwerp. 
Logisch, met mijn werk als uitvaartbegeleider. Maar ook ik heb geen compleet draaiboek 
klaarliggen, voor als de dood mij overvalt. De grote lijnen zijn bekend, dat komt zo ter 
sprake, gewoon aan de keukentafel. Wat willen we en vooral wat willen we niet? Met de 
nadruk op ‘we’, want ik wil niet over mijn dood heen regeren. 

Ik ben er namelijk niet meer en ik hoop dat mijn na(ast)bestaanden verder gaan en verder 
kunnen met hun leven. Dat kan alleen als ze ook iets te zeggen hebben over wat er na mijn 
overlijden gebeurt en hoe ze dit, in combinatie met mijn wensen, vormgeven. 
Net zoals ons verzekeringspakket en de vaste lasten bespreken we ons ‘afscheidspakket’ af 
en toe even. We toetsen dan: is het nog actueel of kan/mag het anders?’

Hoe is dat bij u? Heeft u weleens nagedacht over de dood en 
het levenseinde? Voor de ‘achterblijvers’ is het prettig en om
 te weten ‘watdewensenzijn’. En het is realistisch, want we 
krijgen er allemaal mee te maken. Wat zijn uw ideeën? 
Biedt uw religie houvast door vertrouwde rituelen? 
Wat vindt u belangrijk? Weten uw naasten dit?

Mag ik u op weg helpen? Wist u dat er spelletjes bestaan om op 
ongedwongen wijze uitvaartwensen met elkaar te delen? Ik leen het u graag uit. Wensen-
boekjes zijn ook een handig hulpmiddel en uiteraard sta ik klaar voor een vrijblijvend ge-
sprek. Ik verzorg ook lezingen over dit onderwerp bij uw genootschap, vereniging of ander 
gezelschap. Niet om het zwaar te maken, maar omdat het bij het leven hoort. 
 
Het is soms een hele stap: contact opnemen met een uitvaartbegeleider. Zeker als u 
onomkeerbaar ziek bent. Toch geeft het rust om wensen en mogelijkheden te bespreken. 
Er kan vaak meer dan u denkt.  Weet dat u mij altijd kunt bereiken. 
Door gewoon te bellen, een e-mail of Whats-Appje te sturen. 
In geval van overlijden ben ik 24/7 telefonisch bereikbaar.

‘Laten we eens 
ongedwongen praten 
over de dood en het 

levenseinde’
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