
De kantoren van de Andijker en Dijkprint 
zijn van vrijdag 24 december t/m zondag 2 januari gesloten! 

Voor dringende zaken en materiaal voor de Andijker 
kunt u mailen naar info@andijker.nl of info@dijkprint.nl

Prettige feestdagen namens het team 
en de bezorgers van de Andijker

Woensdag 22 december 2021 • week 51 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Dag 2021, zin in 2022! We zijn zo blij met de dingen die wel kunnen door-
gaan. We balen van evenementen die moeten  worden afgelast. We hopen dat 
snel alles weer ‘gewoon’ wordt. Het nieuwe jaar brengt weer nieuwe kansen! 
Wij hebben er zin in.

Ook dit jaar hebben we er voor gekozen onze bezorgers geen kaartjes uit te 
reiken om u, de bewoners van Andijk, prettige feestdagen te wensen. 
We willen in deze onrustige tijd het risico van verspreiding van het virus zo 
laag mogelijk houden.

We wensen u fijne feestdagen.

     Team en bezorgers de Andijker

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

Dat korte zinnetje zegt Marion Masteling 
meer dan honderd keer op een dag! Zij werkt 
bij Mach Transport en Logistiek en brengt 
uit naam van PostNL pakketjes rond in An-
dijk. “We hebben het razend druk, mijn col-
lega’s en ik,” vertelt Marion. “December is 
normaal altijd al een drukke maand, maar nu 
met al die coronaregels merk je dat er veel 
meer online besteld wordt.”

Van kleine pakketjes die net niet door de 
brievenbus passen tot grote zware dozen, 
Marion sjouwt de hele dag door. “Naar de 
sportschool hoef ik niet en mijn stappentel-
ler kan het niet meer bijhouden,” grapt ze.

Wijk in Andijk
Marion woont in Bovenkarspel en is heel blij 
met haar vaste wijk in Andijk. “Toen ik in 
2016 met dit werk begon had ik maar liefst 
vier wijken en reed ik in Enkhuizen bij het 
industrieterrein, in Hauwert, Wervershoof 
en Andijk. Nu rijd ik vijf dagen in de week 
een vaste wijk in Andijk. Ik ken de straten, de 
mensen en de adressen waar ik terecht kan 
met een pakketje voor de buren. Mijn wijk 
ervaar ik als een hele plezierige wijk!”

Bussen vol
Dat er steeds meer online besteld wordt, 
blijkt wel uit het feit dat er momenteel elke 
dag drie bussen in alleen al een dorp als An-
dijk rondrijden. “Met mijn bus rijd ik dage-
lijks tussen de 180 en 225 pakketten weg. Dat 
zijn dan o.a. de Buitenkant van Andijk, Dijk-
weg, Middenweg, Burgemeester Douma-
straat en Kleingouw.” Marion heeft lange da-
gen die beginnen bij het depot. “Daar moet 

ik zelf zorgen dat de pakketten voor mijn 
wijk in mijn bus komen en dat is een soort 
tetris voor gevorderden! Daarna rijd ik van 
huis naar huis en probeer ik echt binnen het 
tijdvak te komen dat bij mensen is aangege-
ven. Dat is soms wel eens een uitdaging, 
maar meestal lukt het en daar ben ik dan ook 
wel trots op.”

Grote volumes
Opvallend waren de pakketten tijdens de 
vorige ‘echte‘ lockdown, toen ook de bouw-
markten dicht waren. “De pakketten waren 

zwaarder en vooral volumieus. Maar geen 
probleem, alles is op de plaats van bestem-
ming gekomen.” Nu de feestdagen er aan ko-
men is het vooral zaak de pakketjes voor be-
paalde festiviteiten niet al te opvallend af te 
geven. “Dan breng je een doos van overdui-
delijk een speelgoedgigant en staat zo’n 
hummel van bijna 4 aan moeders been te 
hangen en te vragen of we het meteen gaan 
open maken.”

Ogen en oren
Omdat ze steeds dezelfde wijk rijd, kent Ma-

Wel 100 keer: Ik heb een pakketje voor u!

Marion Masteling heeft het razend druk. Tekst: OdB. Foto: KV/de Andijker.

rion veel mensen. “Zo belde ik 
aan bij een dame, van wie ik bijna 
100% zeker wist dat ze thuis 
moest zijn, haar auto stond er 
ook. Ik belde aan, ik klopte, ik 
keek door het raam en zag haar 
liggen. Ze reageerde wel, maar 
kwam niet overeind. Daarop ben 
ik achterom gelopen en heb ik 
gevraagd of ik binnen mocht ko-
men.” Marion vertelt verder: “Ge-
lukkig maak je zulke dingen niet 
vaak mee. Maar op zo’n moment 
ben ik blij dat ik langskom. Me-
vrouw was gevallen en overeind 
komen lukte niet. Gelukkig kwam 
ik haar het pakketje brengen 
waarin de medicatie zat waarom 
ze zat te springen. Dus met een 
glaasje water kon ik haar gerust 
weer achterlaten. De volgende 
dag zwaaide ze alweer naar me.”

Geen dag hetzelfde
“Mensen denken wel eens dat ik 
elke dag hetzelfde doe, maar niets 
is minder waar. Elke dag is anders 
en elke dag is leuk. Als ik het niet 
leuk meer vind zal ik ook zeker op 
zoek naar iets anders, maar voor-
lopig rij ik mijn gezellige wijk nog 
vele honderden pakketjes uit als 
ik er iets over te zeggen heb.”



        
       Door lief en leed, na 50 jaar, nog steeds een paar. 

         Wij zijn Dankbaar. 
 

Op 28 december a.s. hopen onze lieve (schoon) ouders 
         opa en oma 

     Willem Arie en Nel Bloemendaal 
    50 jaar getrouwd te zijn. 

 

                
 

Wij willen hen hiermee van harte feliciteren! 
 

Michel en Boukje  
Marc, Jelle 

André en Stela 
Saranna, Aviëla 

Suzanne en Maarten 
Renske, Daniëlle, Anne Roos, Rebecca 
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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

Zaterdag 25 december 
10.00 uur: 1e Kerstdag
Kerstviering door groep Andijk 
met de Vriendenkring.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.         
Na afloop is er een deurcollecte 
voor Adventsactie Solidaridad.
Welkom in de viering. 
*Overleden: 
Riet van der Jagt-Zwirs. 

Mededelingen:
*De vieringen op 24 en 31 
december en 1 januari 
gaan helaas niet door.
Wel op zondag 2 januari 
om 10.00 uur. Welkom.

*Allen goede Kerstdagen toege-
wenst met veel licht, warmte en 
voorspoed in het  nieuwe jaar. 
N.B. De vieringen zijn onder voor-
behoud. Zie www.rkregiowh.nl

Kerkdiensten, rond de kerstdagen
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Vrijdag 24 december, Kerstavond
22.00 uur ds. Koos Staat. Kerstnachtdienst. 

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. Koos Staat. Met medewerking van The Young Spirit 
  Singers uit Dirkshorn. 

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Marcel Zimmer. 

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Volg ook onze diensten! In verband met de richtlijnen van het RIVM 
kan dit helaas alleen digitaal. Via www.gergemenkhuizen.nl/
kerst2021 kunt u de volgende diensten online meeluisteren!

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag
9.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  Kerstfeest met de kinderen

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag
9.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Voor meer informatie over Kerst, of het aanvragen van een gratis 
Bijbel, zie www.gergemenkhuizen.nl/kerst2021, of mail naar wel-
kom@gergemenkhuizen.nl

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

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
  Organist: Andrew Orme
 
Vanwege de Lockdown die geldt met ingang van 19 december, 
vragen wij iedereen thuis de diensten te bekijken via: 
kerkdienstgemist.nl
Ook de inloop op woensdag gaat tot nader bericht niet door.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.30 uur  Traditionele kerstdienst

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Ontbijt met kleine overdenking

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

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur  Kerstviering, groep Andijk, de Vriendenkring
  Vieringen onder voorbehoud.

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

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

Vrijdag 24 december, Kerstavond
22.00 uur  Kerstnachtdienst

Zaterdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur  Kerstdienst voor alle leeftijden

Zondag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Kerstzangdienst, met een film over de geboorte 
  van Jezus. 

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

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

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Maak de 
donkere 

dagen lichter 
door samen 
te herinneren

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

Dankbaarheid dat wij elkaar weer mogen omarmen.
Dankbaar voor de kinderen, die er voor ons waren.
Dankbaarheid aan alle mensen die voor ons hebben gebeden, 
kaartjes gestuurd.
Maar onze grootste dank gaat uit naar onze Hemelse Vader, 
Hem komt toe alle lof en eer.

  Marantha, Piet en Boukje Walstra - Gorter

De nieuwe en door de regering 
afgekondigde maatregelen bete-
kenen dat de Huiskamer van An-
dijk tot nader bericht is gesloten. 
Uiteraard vinden we dit jammer 

maar er worden nu geen uitzon-
deringen gemaakt wat dan weer 
betekent dat ook de Huiskamer 
dicht moet.
Dorpsraad Andijk

Huiskamer van Andijk dicht

Boodschappen - Pakketten - Wensen - Kamer 
Versieren - Kaarsjes - Lekker Eten - Gezellig - Ballen - 

Kerkklokken - December – Cadeaus - Kerstman - 
Vrije Dagen - Dennenboom - Kransjes - Warm - 

Muziek - Arrenslee - Donkere Dagen - Kerstmarkt - 
Gratificatie - Drukte Van Belang - Vakantie.

En Er Was Voor Hem Geen Plaats…  

Joost Doef 

Bezet

LET OP: a.s. Zaterdag wordt 
er geen oud papier opgehaald.

Eerst volgende datum is 
8 januari 2022!
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dakgootspecialist.nl

Een warme 
kerstgroet 

en een gezond 
positief 2022!

Gedeputeerde Laanweg 69 te Andijk

www.olivefarmers.nl

Prettige feestdagen!

wenst u prettige feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2022

MACHINEBOUW • HYDRAULIEK • CONSTRUCTIEWERK • INSTALLATIEBOUW
Fabrikant van hydraulische cilinders • Toelevering van draaiwerk enz.
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Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 
gelukkig 2022!

 
Vrolijk fd
Reigerweg 43
1602 PA Enkhuizen
T (0228) 31 67 86
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Wij wensen u fi jne kerstdagen en 
een voorspoedig nieuwjaar.

De medewerkers van de 
stichting

Gemeenschapsveiling 
Cultura

Wensen iedereen alle goeds voor 2022!
en vestigen tevens hierbij uw aandacht op de

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

zaterdag 23 april 2022

Wij wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2022!

Middenweg 0228 591873   www.electro-andijk.nl

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

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

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

WENST U ALLEN 
PRETTIGE KERSTDAGEN 

EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR

502004 NK_advKerst_120x80_WT.indd   1 12-11-2020   08:47
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Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik
De beste wensen en een mooi 2022!                                                                 

Judith, Leon, Richard, en André

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • www.rekenmeesterwf.nl • info@wfrm.nl

Prettige 
feestdagen 
gewenst!

Fijne feestdagen!

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l
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In de bossage bij de Kuyperschool hangt een kinderfiets in de boom. 
Welke snelheid er is gereden om dit voor elkaar te krijgen, is niet 

bekend. Foto: PL/de Andijker

Langs de weg...

EN DE (JUBEL)TON VIEL IN DUIGEN

Bijna 9 maanden na de verkiezingen zijn VVD, D66, CDA en Chris-
tenUnie eruit. Er is een regeerakkoord op hoofdlijnen. Het nieuwe 
kabinet richt zijn pijlen op het betaalbaar maken van woningen voor 
iedereen. Opvallend is dat er geen (verdere) afspraken zijn gemaakt 
over de hypotheekrenteaftrek en het verplaatsen van de woning van 
box 1 naar box 3 voor de inkomstenbelasting.

Overdrachtsbelasting 9%
Het tarief van de overdrachtsbelasting verandert vanaf 1 januari 
2023 voor beleggers, deze stijgt volgens de plannen van het kabinet 
van 8% naar 9%.

Hypotheek en studieschuld
Mocht je in het verleden al eens afgewezen zijn bij een hypotheek-
aanvraag vanwege een studieschuld, dan is het misschien binnenkort 
wél mogelijk, mits je (deels) hebt afgelost. Nu kijken geldverstrek-
kers bij de aanvraag van een hypotheek naar de oorspronkelijke 
studieschuld. Het voorstel is dat er wordt gekeken naar de actuele 
hoogte van de studielening.

En de jubelton valt in duigen
Niet geheel onverwacht wordt de jubelton afgeschaft. Al langer was 
er kritiek op de jubelton. Nu kan er ruim een ton belastingvrij wor-
den geschonken voor de aankoop/verbouwing van een woning of 
aflossing van de eigenwoninglening aan iedereen tussen de 18 en 40 
jaar. Deze regeling was bedoeld om starters een betere kans te ge-
ven op de woningmarkt. De kritiek op deze fiscale maatregel is, dat 
de woningprijzen van starterswoningen er verder door zijn geste-
gen. Tot 2024 kan nog gebruik worden gemaakt 
van deze verhoogde schenking! Wilt u nog ge-
bruikmaken van deze faciliteit? Kom dan langs 
dan denken we graag met u mee. 

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

Silva Visser

Een nieuw jaar

Als je een paar dagen 
voor Kerst de beurt krijgt 
voor een column krijg je 
al snel de neiging om ie-
dereen Fijne Kerstdagen 

en Gelukkig Nieuwjaar te 
wensen. Nou wens ik dat 
iedereen natuurlijk toe, 

maar dit jaar is wel extra 
speciaal om dat zomaar te 
zeggen. We hebben stren-

ge regels, niet iedereen 
kan en mag met Kerst bij 
elkaar zijn en elkaar om-
helzen bij het ingaan van 

het nieuwe jaar is ook niet 
aan te raden. En…..De 

polarisatie verdeelt ons, is 
naar binnen gekropen op 
ons werk, in onze fami-
lies, onze kerken. Onze-

kerheid over de toekomst, 
onze vrijheden, onze ge-
zondheid: ze raken onze 
onderlinge verhoudingen 

tot aan de keukentafel 
toe.

2021: het jaar van de vaccina-
tie of niet? Wel of niet een 

poging om terug te gaan naar 
het nieuwe normaal? wel of 

niet een wereldcomplot? vac-
cinatie veilig of niet? bestaat 
Corona nu wel of niet? een 
verdeeld volk met een ver-
deelde mening en Twitter 
heeft het hoogste woord. 

Maar niet de laatste…...…
Dat hebben wij! Een 

nieuw jaar 2022 waarin 
we mogen hopen, ver-
trouwen dat het weer 

goed komt, elkaar opbeu-
ren en elkaar steunen in 

welke vorm dan ook. Res-
pect voor elkaar. We kun-
nen het niet alleen maar 
hebben elkaar nodig. Als 
u of je zo aan het Kerstdi-
ner zit, met maar de paar 
mensen die mogen, weet 

ik zeker dat het mooie da-
gen worden en dat alles 

goed komt!
Ook bij de raad praten 

wij over een nieuwe cul-
tuur waarbij respect en 
samenwerking voorop 
moet staan. Een nieuw 

jaar met nieuwe kansen.
 

Een gezond en een 
verbindend 2022!

Silva Visser

ChristenUnie.medem-
blik@gmail.com

Afgelopen week organiseerde de 
IJsclub Andijk bij de Toemerijs-
baan een schaatsruilbeurs. 
Ook voor ons als IJsclub was dit 
voor het eerst. Toch wilden we 
dit eens proberen om dit te doen 
voor onze leden maar ook voor 
die het schaatsen te gevaarlijk 
vonden en de schaatsen aan de 
wilgen wilden hangen.
De inbreng  viel ons echt niet te-
gen uiteindelijk werden er 41 
paar schaatsen ingeleverd  op die 
dagen. Op de vrijdag en zaterdag 
kon men de schaatsen bekijken 
en besluiten om een van die pa-
ren te kopen.
Helaas viel dat wat tegen en wer-

den er geen schaatsen van eige-
naar gewisseld.
Toch vinden wij het, ondanks dat 
er geen schaats werd geruild, een 
prima toevoeging voor de IJsclub 
om dit nogmaals te organiseren.
De tip die wij kregen was probeer 
het eens als je echt kunt schaat-
sen op de ijsbaan omdat dan ve-
len op zoek zijn naar schaatsen.
Wij als IJsclub nemen dit zeker 
mee.

Nogmaals een oproep voor de 
leden van de IJsclub: Als u uw 
contributie nog niet hebt voldaan 
wilt u dat dan alsnog doen. B.v.d.   
IJsclub Andijk  

Kerst is een periode van hoop, 
maar is er nog wel hoop voor 
deze wereld? Je wordt toch 
moedeloos van alle ellende die 
je om je heen ziet? Er is zoveel 
eenzaamheid, zoveel rampen, 
oorlogen, klimaatproblemen, 
armoede en dan ook nog coro-
na.

Ook nu ziet het er weer slecht 
uit. Ziekenhuizen liggen vol, 
we hebben te maken met veel 
beperkingen en de onrust in 
het land neemt toe.

In wat voor wereld groeien 
onze kinderen op? De tegen-
stellingen worden groter, de 
ruzies heftiger, de gevaren 
steeds groter. Dreigingen van 
virussen, oorlogen, natuur-
rampen. Is er nog wel hoop 
voor deze wereld?
Op dit moment hebben in de 
wereld 155 miljoen mensen 
honger, 783 miljoen mensen 
leven in extreme armoede 
waarvan de helft kinderen. Bij-
na 400 miljoen kinderen in ex-
treme armoede!

Kan kerst ons dan nog enige 
hoop geven? Kerstbomen, 
mooie verlichting en lekker 
eten zijn wel leuk maar geven 
geen hoop. Om hoop te vinden 
moeten we verder kijken.
Want als de inhoud van onze 
kerst alleen leuk en gezellig is 
dan missen we het allerbelang-
rijkste. Want kerst gaat om 
hoop, nieuwe hoop, echte 
hoop. Er is hoop voor deze we-
reld en dat is wat we met kerst 
gedenken. Jezus Christus 
kwam naar de wereld, Hij is de 
enige hoop voor deze wereld. 
Maar het verdrietige is dat veel 
mensen Hem niet eens meer 
kennen. Jezus Christus is voor 
velen niet veel meer dan een 
vaag begrip of zelfs een scheld-
woord.
Met kerst gedenken we dat Je-
zus, Gods eigen zoon kwam 
om Zijn leven te geven voor 
jou. Hij stierf aan het kruis 
voor jou. In de Bijbel staat in 
Jesaja 53:5: ‘Maar Hij (Jezus) is 
om onze overtredingen ver-
wond, om onze ongerechtighe-
den verbrijzeld. De straf die ons 
de vrede aanbrengt, was op 
Hem, en door Zijn striemen  is 
er voor ons genezing gekomen.’

We kunnen nog zoveel ver-
trouwen hebben in de artsen 
en de medische wereld, een 
ding is zeker, we zullen alle-
maal sterven. Sommigen van u 
redelijk snel en voor anderen 
duurt het nog een tijdje. Maar 
de dood gaat komen. Artsen 
kunnen ons niet genezen van 
de dood. En dat is een angstige 
gedachte. Maar Jezus heeft 
goed nieuws in Johannes 11:25: 
‘Ik ben de Opstanding en het 

Leven;  wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al was hij gestorven, 
26en ieder die leeft en in Mij ge-
looft, zal niet sterven in eeuwig-
heid. Gelooft u dat?’

Dankzij Jezus hoeven we niet 
meer bang te zijn voor de 
dood. Door het geloof in Jezus 
Christus ontvangen we eeuwig 
leven. En de vraag die Jezus 
stelde stel ik ook aan u. Gelooft 
u dat? Misschien denkt u dat u 
Jezus niet nodig heeft. De 
waarheid is dat mensen zonder 
Jezus verloren gaan. Hij is de 
hoop voor de wereld, kijk maar 
eens naar de volgende woor-
den van Jezus in Johannes 3:16: 
‘Want zo lief heeft God de we-
reld gehad, dat Hij Zijn enigge-
boren Zoon gegeven heeft,  op-
dat ieder die in Hem gelooft, 
niet verloren gaat, maar eeu-
wig leven heeft.’
God heeft alles gegeven wat 
Hij had om ons te redden. God 
gaf Zijn zoon Jezus, Jezus on-
derging de grootste vernede-
ring en heeft meer geleden dan 
ieder ander. De vraag is wat 
kiezen we? 

De hoop die we mogen ont-
vangen van de Heere Jezus is 
de hoop op redding, nieuw le-
ven, hoop voor de toekomst, 
hoop op eeuwig leven, eeuwige 
troost, in de wetenschap dat je 
een geliefd kind bent van God, 
onze hemelse Vader. Kijk maar 
naar de volgende hoopvolle 
woorden:
2 Thessalonicenzen 2: 16En 
onze Heere Jezus Christus Zelf 
en onze God en Vader, Die ons 
heeft liefgehad en ons een eeu-
wige troost en goede hoop ge-
geven heeft uit genade,

Wat een rust en vrede geeft 
deze zekerheid in een kapotte 
wereld. Verlangt u ook zo naar 
die eeuwige troost? De eeuwi-
ge troost bij God die persoon-
lijk alle tranen van onze ogen 
zal afwissen. Kijk maar eens 
naar Openbaring 21:4: ‘ En 
God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen, en de dood zal er 
niet meer zijn; ook geen rouw, 
jammerklacht of moeite zal er 
meer zijn.’

Dat is werkelijk hoop voor de 
wereld. Ken je de Heere Jezus 
Christus, de hoop van de we-
reld? Zonder Hem is het leven 
hopeloos, maar met Hem mo-
gen we dit nieuwe leven bin-
nengaan en uitkijken naar dit 
nieuwe leven met Hem. Deze 
hoop, liefde en vrede wensen 
wij jullie deze kerst toe. Dat is 
de boodschap van kerst.

Netty en Menno van Dokkum

Wil u hierop reageren: 
hoopvoordewereld@gmail.com

Is er nog hoop voor deze Wereld?
Een kerstboodschap

Schaatsruilbeurs 2021
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Medewerkers en bestuur 
wensen u fi jne feestdagen 
en een gezond 2022!

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
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Dorcas winkel Andijk 
wenst u gezegende feestdagen!

www.dorcaswinkels.nl

We zijn gesloten tot en met 18 januari 2022.

Veiling Sarto wenst u 
prettige kerstdagen 
en een voorspoedig 

en gezond 2022!

Hou een plekje vrij in uw agenda: Vrijdag 11 maart 2022! 

 Loraine 
Haarmode

    Middenweg 52a           Wenst u fijne feestdagen
    Tel: 0228-592155                       En een goed 2022!

Groeten Esther, en Angela
!  

Trimsalon Jonker • Kleingouw 123, 1619 CJ  Andijk  
06 – 14 11 35 04 • www.trimsalonjonker.nl

Wenst u 
gezellige 
feestdagen!
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De kerstdagen staan weer voor de deur en 
dat betekent voor de meeste mensen da-
gen vol gezelligheid, samenzijn en lekker 
eten! Helaas is dat niet voor iedereen weg-
gelegd. Iedereen die een kerstpakket krijgt 
heeft daar wel dingen inzitten waar niets 
mee gedaan wordt. Het verdwijnt ergens 
achter in een kast en blijft daar staan tot-
dat het moment van weggooien daar is. 
Maar dat is zonde! 

De kerstpakkettenbibliotheek Andijk is 
een plek waar iedereen spullen vanuit bij-
voorbeeld een kerstpakket kan doneren. 
Daarnaast mag ook iedereen die iets nodig 
heeft uit de kast halen. De kast, een initia-
tief van Eric van der Molen, was vorig jaar 
een daverend succes! Tientallen mensen 
hebben allerlei dingen gedoneerd en even-
veel mensen hebben die spullen weer op-
gehaald. De kast, een niet werkende koel-

kast met glazen deur, is 24 uur per dag 
bereikbaar én heeft verlichting. 

Er mogen allerlei spullen gedoneerd wor-
den, zolang het maar niet gekoeld hoeft te 
worden. Er heeft ondertussen al van alles 
ingestaan. Naast de dingen uit het kerst-
pakket hebben er bijvoorbeeld een paar 
schoenen, koffiemokken, een kinderpya-
ma en zelfgemaakte wenskaarten inge-
staan. 

De kast heet van begin december tot het 
nieuwe jaar ‘kerstpakkettenbibliotheek 
Andijk’, daarna zal het weer verder gaan 
onder de naam ‘weggeef/ruil-kastje mean-
der Andijk’ maar het idee achter de kast 
blijft hetzelfde. Heb je spullen die je niet 
meer gebruikt maar denk je dat iemand 
anders daar wel blij mee is? Zet het in de 
kast! De kast is te vinden op Meander 55 in 
Andijk en iedereen is van harte welkom 
om eens een kijkje te nemen!

Twee keer per jaar naar de die-
renarts met je oudere hond of 
kat voor een controle? Veel 
baasjes doen dit niet, terwijl ou-
dere dieren, net als oudere men-
sen, meer zorg nodig hebben.

Annette Wenker bij AniCura 
West-Friesland in Grootebroek: 
“Ze lijken misschien nog zo ge-
zond als voorheen, maar het ver-
ouderingsproces is echt aan de 
gang. Dieren geven niet aan dat ze 
pijn en hebben en oudere dieren 
maken toch een aanzienlijke gro-
tere kans op gezondheidsproble-
men. Twee keer per jaar het seni-
or dier laten checken door een 
dierenarts is dan ook onze norm.”

Senioren
Honden en katten zijn vanaf 7 
jaar senior. Een derde van de hon-
denbaasjes schat deze leeftijd 
goed in. Toch denkt bijna 60% dat 
hun hond pas vanaf 8 jaar of ou-

der senior is. Kattenbaasjes 
schatten de seniorenleeftijd een 
stuk hoger in. In 80% van de ge-
vallen denken ze dat het 8 jaar of 
ouder is. De meesten veronder-
stellen, dat het dier pas senior is 
vanaf zijn tiende levensjaar.

Vaak voorkomende ziektes
Vrijwel alle senior honden en kat-
ten lopen rond met een (verbor-
gen) aandoening. Bijna de helft 
van de honden ouder dan 10 jaar 
ontwikkelt kanker en is zelfs een 
van de belangrijkste doodsoorza-
ken. Ongeveer de helft van de 
baasjes is hier niet van op de 
hoogte. Annette Wenker van 
AniCura West-Friesland: “Baas-
jes kunnen zelf controleren op 
knobbels en twee keer per jaar 
een gezondheidscontrole bij de 
dierenarts helpt ook. Hoe eerder 
we erbij zijn, hoe groter de kans 
op een succesvolle behandeling. 
Dieren met kanker kunnen soms 

nog jaren een fijn leven hebben.” 
Artrose en vergevorderde tand-
vleesontsteking en tandplak zijn 
ook veelvoorkomende proble-
men bij oudere dieren. Ongeveer 
80% van de honden en 70% van 
de katten hebben last van hun 
gebit.

Herken de symptomen!
Wanneer u merkt dat er meer of 
minder gegeten of gedronken 
wordt is dit een signaal. Ook af-
vallen, meer slapen, veranderin-
gen in de vacht, huid bobbels en 
knobbels, stinken uit de bek, 
meer plassen/onzindelijkheid, 
mank lopen/opstartproblemen 
en veranderde ademhaling of 
hoesten zijn aanwijzigen. 

Bovenstaande gegevens blijken 
uit recent onderzoek van het Na-
tionaal Huisdierpanel in op-
dracht van AniCura onder bijna 
duizend huisdiereigenaren.

Meer zorg voor oudere honden en katten
Er mogen allerlei spullen gedoneerd worden.

De kast heeft ook verlichting. Foto’s aangeleverd

Kerstpakkettenbibliotheek Andijk

Gemeente Medemblik en de 
Westfriese Bibliotheken zijn op 
zoek naar de Dichter van Me-
demblik. Tijdens deze eervolle rol 
voor een periode van één jaar 
schrijft de Dichter van Medem-
blik bij bijzondere gelegenheden 
in de gemeente een gedicht. Deze 
gedichten worden door de Ge-
meente Medemblik en de West-
friese Bibliotheken op diverse 
plekken met de inwoners gedeeld.

Dinsdag 14 december gaat de 
werving voor de Dichter van Me-
demblik van start. Zondag 9 ja-
nuari is de uiterste aanmeldda-
tum en vanaf dan kan het publiek 
online en via de bibliotheken in 
Medemblik, Wognum en Wer-
vershoof stemmen. Op zondag 30 
januari zal de Dichter van Me-
demblik benoemd worden.

Hoe doe je mee?
De voorwaarden zijn eenvoudig. 
Je woont in de gemeente Medem-
blik of bent afkomstig uit de ge-
meente. Je hebt interesse in de 
stad en de dorpen in de gemeente 

Medemblik en de mensen die 
daar wonen. En je houdt natuur-
lijk van dichten!

Maak een Ode aan jouw Medem-
blik en de kernen. Het werk mag 
bestaand of nieuw geschreven 
zijn. Lever het uiterlijk 9 januari 
2022 in via communicatie@west-
friesebibliotheken.nl. 

Overtuig het publiek en de jury
Van 10 tot en met 19 januari 2022 
kan het publiek stemmen op de 
ingezonden gedichten. Dit kan 
via www.cultuurmedemblik.nl/
dichter en via de bibliotheken in 
Medemblik, Wognum en Wer-
vershoof. Zodra de stemmen bin-
nen zijn, komt de jury bijeen. De 
jury bestaat uit Harry Nederpelt 
(wethouder gemeente Medem-
blik). Chantal Trigallez (direc-
teur-bestuurder Westfriese Bibli-
otheken) en Joost van Alfen (lid 
Cultuurplatform Medemblik en 
verbonden aan het Groene Kerk-
je). Na zondag 30 januari weten 
we wie zich Dichter van Medem-
blik mag noemen!

Wie wordt de Dichter van Medemblik?
Meld je nu aan!
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Handelsweg 2 – 1619 BJ ANDIJK

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

Wij wensen  familie, vrienden en kennissen 
een vrolijk Kerstfeest

en een gelukkig en gezond 2022

Familie Messaoud

06 - 23 15 76 32
klopperschilderwerken@gmail.com

wenst u goede kerstdagen
en een glanzend 2022!
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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 2022! Yogaschool Andijk

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 2022! 

In 2022 bestaan we 100 jaar. 

Komt u ons ook beluisteren? 

De vrijwilligers wensen iedereen 
een � jne kerst en een 

fantastisch nieuw zwemjaar!
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De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Kerst 1944.

Het was een koude decembermaand dat 
jaar en met de harde oostenwind erbij 
maakte dat de gevoelstemperatuur nog 
lager. Bovendien hadden de mensen niet 
zoveel warme kleren meer na vier oor-
logsjaren en binnen was het ook niet 
echt aangenaam, door gebrek aan brand-
stof.  Omdat de elektriciteit was afgeslo-
ten ‘s Avonds bij zaten ze ’s avonds bij 
een olielampje nog wat te praten. Ze 
gingen maar op tijd naar bed, daar was 
het tenminste een beetje warm. Voor 
mijn vader die smid en fietsenmaker 
was, was het ook een moeilijke tijd. De 
lekke banden van de fietsen werden 
steeds maar weer geplakt en als er niets 
meer te plakken viel reed men verder op 
massieve banden, die wel niet meer lek 
werden, maar het was allesbehalve een 
pretje om daar op te moeten rijden.            
Rond kerst kreeg mijn vader te horen dat 
in een naburig dorp iemand was, die een 
doos met bouwstenen wilde ruilen voor 
een goede binnenband. Na veel zoeken 
vond hij op het kamertje boven de sme-
derij nog een gaaf exemplaar. Na overleg 
met onze moeder, die er de nodige be-
denkingen bij had besloot hij de ruil aan 
te gaan. Hij stopte de band onder zijn 
kleding, trok nog een extra  warme jas 
aan en in de bittere kou, de gevoelstem-
peratuur was  min vijf graden, trapte hij 
op zaterdag de 23e  naar het desbetref-
fende huis. De doos met steentjes die in 
elkaar pasten zag er prima uit ( een voor-
loper van lego ) en de band kwam de ei-
genaar van de steentjes ook goed van 
pas. Ze besloten met elkaar te ruilen en 
welgemoed begon hij aan zijn terugreis. 
Hij had voor de wind en bedacht dat zijn 
zoontje van zes jaar blij zou zijn met zo’n 

mooi cadeau. Maar aan het begin van 
het dorp stond iemand die hij liever niet 
had gezien. Een Duitse soldaat stond in 
de kou op wacht en die sommeerde hem 
op bitse toon te stoppen. Mijn vader was 
maar een kleine man en de soldaat in 
volle bepakking heel indrukwekkend. 
Hij wilde weten wat mijn vader in de 
doos achter op zijn fiets had en nadat hij 
de inhoud had bekeken kondigde hij aan 
dat hij alles helaas in beslag moest ne-
men. Goede raad was duur, want zo was 
mijn vader niet alleen het speelgoed, 
maar ook zijn goede binnenband kwijt. 
Hij besloot om open en eerlijk te vertel-
len dat de doos voor zijn zoontje was, dat 
thuis op zijn vader zat te wachten met 
zijn neusje tegen het raam en hoe ver-
drietig die zou zijn als hij met lege han-
den thuis zou komen. En hij vroeg de 
soldaat ook, of die zelf geen kinderen 
had.  Dan zou hij toch wel snappen….. 
De soldaat die kleumend op wacht 
stond, snoot omstandig zijn neus en ge-
baarde mijn vader door te rijden. Het 
verhaal had goed gewerkt.

Jaren hebben we met die stenen ge-
speeld, allerlei bouwsels verschenen er 
op de vloer van onze kamer. De mat in 
het midden was dan het land en de rest 
was zee. Je kon de steentjes aan elkaar 
leggen en op elkaar en in ons huishou-
den heette de doos al gauw de stenen 
blokkendoos. Mijn zusje gebruikte som-
mige stenen als speelpoppetjes en zette 
er met plakband namen op. En iedere 
keer dook het verhaal op van onze dap-
pere vader die een Duitse soldaat had 
getrotseerd. Later toen mijn vader over-
leed nam ik de doos mee naar mijn huis 
en mijn kinderen speelden er graag mee. 
En nog steeds staat de doos op een ge-
makkelijk bereikbare plaats en ieder keer 
als ik die zie denk ik terug aan de tocht 
die mijn vader ondernam in de bittere 
kou vlak voor het  kerstmis werd in 1944.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Ella Molenaar uit Andijk geeft in eigen 
beheer een heruitgave uit van haar eerste 
en derde kinderboek. Het zijn de boekjes 
‘Spring en de Sneeuwpoes’(2010) en 
‘Spring moet een bril’ (2013), nu samen in 
één bundel.

Waar gaan de verhaaltjes over?
In ‘Spring en de Sneeuwpoes’ gaat kat 
Spring samen met zijn vriendje Jopie een 
Sneeuwpoes maken. Wanneer Spring en 
Jopie het koud krijgen, gaan ze naar huis 
en nemen  Sneeuwpoes mee naar binnen, 
maar is dit wel een goed idee?
‘Spring moet een bril´. Spring vindt het 
helemaal niet leuk dat hij een brilletje 
moet, misschien wordt hij wel gepest? In-
spiratie tot het bedenken van dit verhaaltje 
is het nichtje van Ella geweest, zij moest 
op jonge leeftijd een bril.

Over de auteur
Ella tekent al heel lang. Door haar school-
meester werd ze aangespoord om te teke-
nen zoals zij denkt dat het is. De natuur, 
haar helaas overleden kat Spring en nu de 
katten Beertje en Japie geven haar inspira-

tie om te tekenen en schilderen. In de ver-
haaltjes  probeert ze een educatief element 
te verwerken. Ook  zijn er tentoonstellin-
gen van het werk van Ella geweest. In 2010 
heeft ze een aanmoedigingprijs gewonnen 
voor ‘Dikke poes in mand’. Ella is afgestu-
deerd als assistent-bibliothecaresse en 
heeft 31 jaar als studiezaalmedewerkster 
in een bibliotheek in Amsterdam gewerkt. 
Nu is ze enthousiast vrijwilligster voor de 
boeken bij Dorcas te Andijk.

Hoe is de bundel met de twee prenten-
boeken De Avonturen van kat Spring te 
verkrijgen?
De prentenboeken zijn nu samen in één 
bundel verkrijgbaar, rijk geïllustreerd, 72 
pag. Prijs €10,00, verzendkosten €4,00.
Het kan worden opgehaald of worden ver-
zonden. Contact: e.moleaaar60@gmail.
com. Het prentenboek ‘De avonturen van 
kat Spring’ is te koop bij boekwinkel Bruna 
in het Streekhof te Bovenkarspel, boek-
winkel Stumpel te Medemblik en vanaf 5 
januari 2022 ook verkrijgbaar bij kring-
loop Dorcas te Andijk. Van de verkoop-
prijs gaat er een gedeelte naar Dorcas.

De avonturen van kat Spring

Beste Parochianen,

Een half jaar terug heeft het pastoresteam 
de aanvangstijden van de vieringen gewij-
zigd. Daarvoor waren verschillende rede-
nen: 
- Het minder beschikbaar zijn van 
 parochiële voorgangers
- Het laten vervallen van de reguliere 
 zaterdagavondviering 
- Pastores zijn met een grotere frequentie 
 aanwezig op de diverse locaties om voor 
 te gaan in de vieringen. 
- De verwachting dat, gezien de leeftijd 
 van enkele pastores, het pastoresteam 
 steeds minder inzetbaar zal zijn. 

Naast deze redenen, speelt er het project 
“Toekomst Regio Wervershoof”. Door het 
anders beleven en uiten van het geloof, en 
het afnemen van het aantal kerkbezoekers 
worden we gedwongen om na te denken 
over de toekomst. Bijvoorbeeld over de 
slechte financiële positie van de verschil-

lende parochies. We ontkomen er dan ook 
niet meer aan om, ook in onze regio, op 
niet al te lange termijn kerken te moeten 
sluiten. Het project Toekomst Regio Wer-
vershoof is er op gericht om te verzekeren 
dat we binnen de regio op langere termijn 
sowieso nog een plek kunnen hebben waar 
we het geloof kunnen belijden. Bundeling 
van de financiële middelen en samenwer-
king van alle parochianen van de verschil-
lende parochies is daarbij het fundament. 
Dat betekent voor u als parochiaan dat u 
steeds meer afscheid zal moeten nemen 
van het idee van de “eigen” parochie, en 
dat u steeds meer parochiaan van de Regio 
zult worden. De hoop was dat er door de 
nieuwe aanvangstijden meer mobiliteit 
tussen de verschillende kerken zou ont-
staan. 

Uit de onlangs gehouden evaluatie is ech-
ter gebleken, dat ondanks bovengenoemde 
redenen, de parochianen een sterke wil 
hebben om terug te keren naar de oude 

aanvangstijden.  
Om daaraan tegemoet te komen, is door 
het pastoresteam besloten voorlopig over-
al toch weer de oude aanvangstijd van 
10.00 uur aan te houden.  

Dit heeft wel als gevolg dat we niet iedere 
zondag in iedere kerk een (eucharistie)
viering kunnen aanbieden. We werken 
tenslotte met een beperkt aantal pastores 
en voorgangers.
 
In april/ mei 2022 wordt er weer door het 
pastoresteam bekeken of de aanvangstijd 
van 10.00 uur kan worden gehandhaafd. 
Schematisch:
1e zondag van de maand
 Alle vijf parochiekerken bieden een 
 viering aan. Dat geeft de gelegenheid om 
 na afloop van die viering daar koffie/thee 
 aan te bieden
2e zondag van de maand
 In de parochiekerken Andijk en 
 Zwaagdijk Oost zijn geen vieringen. 

 Wel in Medemblik, Onderdijk en 
 Wervershoof.
3e zondag van de maand
 In de parochiekerken Medemblik en 
 Wervershoof zijn geen vieringen.
 Wel in Andijk, Onderdijk en Zwaagdijk 
 Oost.
4e zondag van de maand
 In de parochiekerk van Onderdijk is 
 geen viering.
 Wel in Andijk, Medemblik, Wervershoof 
 en Zwaagdijk Oost.
5e zondag van de maand
 In de parochiekerken van Andijk, 
 Medemblik en Zwaagdijk Oost zijn geen 
 vieringen.
 Wel in Onderdijk en Wervershoof.
Vanaf 1 januari 2022 zijn de aanvangs-
tijden voor onze reguliere zondagsvie-
ringen 10.00 uur. 
Uiteraard van harte daarbij uitgenodigd.

Hartelijke groet, Pastoresteam Regio 
Wervershoof 

Weer verandering aanvangstijden kerkdiensten

De Dorcas winkel 
en de inbreng 

zijn gesloten tot en 
met 18 januari 2022!
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Wij wensen u 
� jne feestdagen 

en een 
gezond 2022

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

Martin, Lidy, Joey en Kim 
wensen iederéén 

een waterdichte kerst 
en een hoogstaand 2022!! 

Martin Weverink
Viskuil 20, 1619 AT Andijk

Mobiel 06 51413763
Mail: info@wegrodak.nl

Website: www.wegrodak.nl

wenst u een goed en sportief

2022
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Robé opleidingen 
wenst u een veilig 

en vooral 
een gezond 2022

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

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 2022!

 

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.
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Elk kind hoort te kunnen genie-
ten van zijn verjaardag, van 
feestdagen zoals pakjes avond 
met Sinterklaas of cadeautjes te 
vinden onder de kerstboom. He-
laas is er in Nederland veel ver-
scholen armoede. Veel gezinnen 
hebben moeite de eindjes aan 
elkaar te knopen en dan schieten 
juist deze extraatjes er bij in.

Bryan van der Neut (20) richtte in 
oktober 2021 de Stichting Kinder 
Cadeau op. Doel van deze stich-
ting is dat kinderen in de basis-
schoolleeftijd, ook als de ouders 
die mogelijkheid niet hebben, 
toch een cadeautje krijgen bij hun 
verjaardag en/of de feestdagen.

Steentje bijdragen
Bryan werkt in de zorg en heeft 
veel animatiewerk gedaan. 
“Overal kom je kinderen tegen 
die in armoede leven. Daar wilde 
ik iets mee doen. Kinderen horen 
geen last te hebben van armoede. 
Met de Stichting Kinder Cadeau 

kan ik niet iedereen helpen, maar 
mijn bedoeling is wel om zo veel 
mogelijk kinderen te kunnen ver-
rassen met een mooi cadeau. U 
kunt mij daarmee helpen.”

Samen sterk tegen armoede
“Financiële bijdragen, zowel groot 
als klein, zijn van harte welkom. 
Met dat geld kopen we de cadeaus 
in,” vertelt Bryan. “Bedrijven die 
honderd(en) euro willen schen-
ken, daar word ik erg blij van. Als 
honderd verschillende mensen 1 
euro zouden doneren, word ik 
daar zo mogelijk nog blijer van. 

Dat zou laten zien dat heel veel 
mensen mijn initiatief steunen!” 
Bryan vertelt enthousiast verder: 
“Ook speelgoed dat uw kinderen 
niet gebruiken, maar dat nog zo 
goed als nieuw is, is welkom.” 

Sponsoren
Bedrijven en particulieren kun-
nen anoniem blijven, maar mo-
gen ook genoemd op de social 
media en website met hun (be-
drijfs)logo. “Elke sponsor, groot 
of klein, kan een verschil maken. 
Vele kleine beetjes, maken ook 
een grote berg!” Bryan heeft in 

Paul Buis een goede steun en 
vraagbaak en samenwerkings-
partner gevonden. Paul is de 
voorzitter achter de Stichting 
Kinderfietsjes. “Ons doel is bijna 
gelijk, hoewel ik me concentreer 
op fietsen. We willen dat kinde-
ren mee kunnen doen, mee kun-
nen praten, mee kunnen genie-
ten. Als het de ouders even niet 
lukt, dan helpen wij graag.”

Stichting Kinderfietsjes
Paul roept een ieder op die het 
krap heeft om zich aan te melden 
op de website/FB of per e-mail. 

“Laat weten dat je onze hulp goed 
kunt gebruiken. Alleen dan kun-
nen we u helpen. We hebben een 
hele voorraad opgeknapte, veilige 
en blitse fietsen staan: loopfietsjes, 
peuter- en kleurfietsen, kinder-
fietsen en zelfs fietsen voor tie-
ners! Op 18 december 2020 gaan 
we samen met de kerstman weer 
heel wat kinderen blij maken met 
een nieuwe fiets! Geen vrije in-
loop, u komt bij ons op afspraak.”

Meer weten?
Stichting Kinder Cadeau kunt u 
bereiken door contact op te ne-
men met Bryan van der Neut. E-
mail: info@stichtingkinderca-
deau.nl  en laat daar een terug-
belverzoek achter. Neem ook 
eens een kijkje op de social media 
en de website www.stichtingkin-
dercadeau.nl. Stichting Kinder-
fietsjes, stuur een bericht aan 
stichting-kinderfietsjesactie@
hotmail.com waarin u uw tele-
foonnummer ook doorgeeft. Er 
wordt contact met u opgenomen.

Vacature:

Constructiebankwerker/lasser
Staal monteur voor montage van trappen, 
hekwerken, kleine staalconstructies etc.
 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek 
naar een constructiebankwerker/lasser.
Als constructiebankwerker/lasser ben je 
verantwoordelijk voor het zelfstandig bouwen van 
diverse staalconstructies, trappen, hekwerken etc etc 
net wat er op ons pad komt, kortom zeer afwisselend 
werk. Je kunt tekening lezen en je bent in staat om 
zelfstandig een constructie samen te stellen (boren, 
knippen, zagen) en af te lassen.

Ben je een ervaren constructie bankwerker, versta je je 
vak en vind je metaal net zo’n mooi product om mee  
te werken dan ons bel of mail ons dan.

Wij bieden: 
Een prettige werksfeer met een kleine groep van 8 man.
Zeer afwisselend werk.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO Metaal en Techniek.
Fulltime dienstverband.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? 
Bel, mail, of kom langs. 
Wie weet tot ziens!

Groet, Brian Bibo

Las- en Constructiebedrijf BV
Oosterwijzend 44e

1616 LD Hoogkarspel
info@lasbedrijfbibo.nl 

(0228) 52 43 70

Las- en Constructiebedrijf

Oosterwijzend 50a
1616 LD  HOOGKARSPEL

 Paul Buis en Bryan van der Neut. Tekst en foto: OdB.

Helpt u ons een ‘warm gevoel’ te geven

De één neemt zicht voor meer te gaan be-
wegen. De ander wil gezonder eten. Wel-
ke goede voornemens heeft u? Belangrijk 
is vooral dat u niets doet omdat het ‘ er 
nu eenmaal bij hoort’, maar omdat u het 
belangrijk vindt. Dat is de beste motiva-
tie en dé manier om het vol te houden.

Neem kleine stappen. Beweeg meer, bete-
kent niet meteen dat u de marathon moet 
lopen. Gewoon wat vaker de trap nemen of 
wat langer wandelen met de hond helpt ook.

Gezond eten
Gezond en gevarieerd eten is belangrijk. 
Lukt dat niet altijd denk dan eens over aan-
vullingen met vitamines en mineralen die 
passen bij uw levensstijl. Het klinkt mis-
schien bekend maar de basis blijft altijd het 
zelfde: D3, multi, magnesium en visolie.

DEGEZONDHEIDSRUBRIEK

Groeten van Anne.

Goede voornemens
Wat doen ze?
Extra D3, omdat de zon nog niet 
sterk genoeg is. Goed voor weer-
stand, ook o.a.  tegen vermoeidheid, 
luchtwegen infecties, reumatische 
aandoeningen, stramheid, neer-
slachtigheid en droge huid en zelfs 
psoriasis. Een multi-vitamine –of-
wel micro nutriënten (kleine ge-
zonde stofjes uit voeding) aangepast 
aan je  levensstijl geeft je energie. 
Goed zorgen voor de hersenen en 
tegen ontstekingen: visolie, Omega 
3 en denk ook aan magnesium 
(goed voor spieren en ontspanning). 

Elke dag gezond
Je goed voelen en zo een goed jaar 
tegemoet gaan hoeft niet per 1 ja-
nuari. Elke dag is een nieuwe kans!
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Wij wensen u een veilig 
en gezond 2022

Autobedrijf

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

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

Voor iedereen 
een fi jn uiteinde 
en een goed 2022!

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!
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Aanvang 15.00 uur
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Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!
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Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
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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 2022!!

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

Een wintersportweekend
vanaf Andijk

www.sneeuwfun.nl
Wij wensen iedereen veel Sneeuwfun voor 2022
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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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Saskia Duijn is via Kinderopvang Berend 
Botje gastouder in Andijk. Zij vangt maar 
liefst 6 kinderen op in de leeftijd van 0 tot 
12 jaar in een rustige, kindvriendelijke 
wijk. Samen met haar gastkinderen be-
reidt zij zich voor op de naderende feest-
dagen. 

Saskia: “Na het feest van Sinterklaas is het 
eerst een paar dagen bijkomen voor de 
kinderen. Het is een drukke en onrustige 

tijd. Wel heb ik alvast voorbereidingen ge-
troffen om met de kinderen kerst knutsels 
te maken. Het is bij mij traditie dat de kin-
deren een speciaal kerstitem maken dat zij 
mee naar huis nemen. Dit jaar versieren de 
kinderen een schudbol met sneeuwvlok-
ken. Ik plak er ook nog een mooie foto van 
het kind op.”  

Spelen met de kerststal
Door de vilten kerstboom die in huize 

Duijn staat, komen Saskia en haar gastkin-
deren al in de kerststemming. De boom 
staat op ‘kind’ hoogte, zodat iedereen erbij 
kan om deze te versieren. 

“Met de kerstfiguren van de kerststal spe-
len zij het kerstverhaal zelf na of geven zij 
er hun eigen draai aan,” vertelt Saskia, “Het 
komt voor dat sommige kerstfiguren ‘ver-
dwijnen’ en later terug gevonden worden 
in de speelgoedcamper!”  

Kerstboombroodjes 
De vrijdag is bij Saskia een drukke dag, 

want dan vangt zij alle gastkinderen op. 
Daarom zorgt ze op vrijdag 24 december 
voor een heerlijke kerstlunch. Gezellig aan 
een mooi gedekte tafel genieten de kinde-
ren van een speciale lunch met onder an-
dere broodjes in de vorm van een kerst-
boom. Met een warm gevoel gaan de kin-
deren de kerstdagen thuis tegemoet!

Meer informatie
Wil je meer informatie over gastouderop-
vang via Berend Botje? Of wil je graag 
gastouder worden? Neem dan contact via 
berendbotje.nl of 088-2337055. 

Kinderen vieren Kerstmis bij gastouder Saskia 

Er wordt door de kinderen een speciaal kerstitem gemaakt. Foto’s aangeleverd

De kinderen komen al in kerststemming door de kerstboom.
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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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

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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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!
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& 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

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
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In Engeland is het al eeuwen een 
traditie; het zingen van ‘Christ-
mas Carols’ in de dagen voor 
kerst om geld in te zamelen voor 
een goed doel. Op het Martinus-
college in Grootebroek gaat dit 
jaar voor het eerst het Christmas 
Choir op pad om mensen in ver-
pleeghuis Nicolaas in Lutjebroek 
te verblijden met muziek. 

Engels op hoog niveau
Leerlingen die op het Martinus-
college kiezen voor Fast Lane to 
Cambridge, krijgen twee uur per 
week extra lessen Engels. Hier 
leren ze spelenderwijs op hoog 
niveau Engels spreken, schrijven, 
luisteren en lezen. Ook kunnen 
ze een wereldwijd erkend exa-
men Cambridge Engels halen. 
Mimi Janssen is lerares Engels en 
vanaf het begin betrokken bij 
Fast Lane to Cambridge en ver-
telt: “Het zijn praktijklessen En-

gels. We spelen theater met een 
Engels theatergezelschap, we 
gaan de keuken in om een echte 
high tea te maken of we maken 
een Engelstalige film of maga-
zine. Ook kennismaken met de 
Engelse cultuur is onderdeel van 
deze lessen. Dat gebeurt onder 
andere door een reis naar Cam-
bridge te maken en nu dus met 
ons Christmas Choir”. 

Veel enthousiasme voor deel-
name
Het koor bestaat uit zo’n 20 leer-
lingen uit de leerjaren 1 en 2 en 
lerares Mimi Janssen. Het en-
thousiasme voor deelname aan 
het koor is groot. “Ontzettend 
leuk”, aldus Janssen. Toen ze 
doorhad hoeveel leerlingen mee 
wilden doen, heeft ze hulp inge-
schakeld van oud-collega James 
Zwaag. Onder zijn muzikale lei-
ding, repeteert het koor nu elke 

maandag heel serieus. Ook Mimi 
Janssen zingt dus mee. “Dat was 
niet helemaal mijn insteek toen 
ik dit bedacht, maar de leerlingen 
vonden het erg leuk als ik ook 
mee zou zingen dus dan doe je 
dat natuurlijk” vertelt Janssen la-
chend.

Optreden
Op het repertoire van het koor 
staan Christmas Carols; traditio-
nele en vaak religieus getinte En-
gelstalige kerstliederen over Je-
zus en de tijd waarin hij geboren 
werd. De intentie was om deze 
liederen voor de kerstdagen bij 
verpleeghuis Nicolaas in Lutje-
broek te vertolken. Janssen: 
“Vanwege de coronamaatregelen 
is dit verpleeghuis nu helaas ge-
sloten, maar ik hoop dat het koor 
buiten of op afstand via een 
livestream alsnog een optreden 
voor de bewoners kan verzorgen”.

Het Christmas Choir van het Martinuscollege in Grootebroek met begeleiders James Zwaag (zittend voor) 
en Mimi Janssen (midden rechts) Foto: Joyce Buijsman - Broersen. 

Christmas Carols voor bewoners 
van verpleeghuis Nicolaas

Al jarenlang hangt deze ster vanaf de eerste Advent tot aan 
Driekoningen aan de gevel van het huis Hofkesland 8, en 
daar wonen Christa en Henk. 

Vanaf 1981 had de Protestantse Gemeente Nuenen contact 
met de kerk in Eibau in de DDR, en Henk woonde toen met 
vrouw en kinderen in Nuenen. PGN-Nuenen was overigens 
niet de enige kerkgemeenschap, die zo’n contact had. Hon-
derden (vooral protestantse) kerken in Nederland hadden 
dat met een kerk in de voormalige DDR. Het was toen nog 
volop koude oorlog, en de DDR was een bolwerk van het 
communisme. Zo’n kerkelijk contact was daarom best wel 
spannend, maar er groeide direct een onderling vertrou-
wen, ondanks die politieke tegenstellingen. En dat vertrou-
wen was verrijkend, zowel voor de Nuenenaren als voor de 
Eibauers.

Christa woonde toen met man en kinderen in Eibau. Zij, en 
tientallen anderen in Eibau, waren de uitstekende gast-
vrouwen en gastheren voor de bezoekende Nuenenaren. 
Dat was erg moeilijk voor hen, want de voorzieningen in 
Eibau waren toen niet zo goed.

De levens van zowel Christa als van Henk zijn zodanig door 
elkaar gegooid, dat zij, al sinds 2005 in Andijk samenwo-
nen.

De ster is geproduceerd in Herrnhut, in het uiterste zuid-
oosten van de voormalige DDR. En dat is dichtbij Eibau. 
Herrnhut is de thuisbasis van de ook in Nederland (Zeist) 
bekende geloofsgemeenschap van Hernhutters. Deze ge-
meenschap heeft veel gedaan aan Zending, vooral in Suri-
name.

In een heel ruim gebied om Herrnhut hangen in de Advents-
tijd zulke sterren in de kerken en bovenin de kerktorens. 
Ook in Nuenen hangt al jarenlang dan zo’n ster in de kerk, 
en aan de gevel van de (van Gogh-) pastorie.

Die ster hier in Andijk geeft niet alleen Christa een stuk 
“Heimat”, maar geeft aan dat er ook nu nog veel mensen op 
aarde leven, die het wat betreft vrijheid, maar ook materi-
eel duidelijk veel minder hebben dan wij in Andijk. En dat 
onderling vertrouwen dan verrijking betekent. Net zoals 
toen in Eibau. 

En natuurlijk was en is de ster 
het symbool van het Licht, 
dat op aarde verschenen is.

 

Al jarenlang hangt deze ster vanaf de eerste Advent tot aan Driekoningen aan de 
gevel van het huis Hofkesland 8, en daar wonen Christa en Henk.  
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de DDR, en Henk woonde toen met vrouw en kinderen in Nuenen. PGN-Nuenen was 
overigens niet de enige kerkgemeenschap, die zo’n contact had. Honderden (vooral 
protestantse) kerken in Nederland hadden dat met een kerk in de voormalige DDR. 
Het was toen nog volop koude oorlog, en de DDR was een bolwerk van het 
communisme. Zo’n kerkelijk contact was daarom best wel spannend, maar er groeide 
direct een onderling vertrouwen, ondanks die politieke tegenstellingen. En dat 
vertrouwen was verrijkend, zowel voor de Nuenenaren als voor de Eibauers. 
 
Christa woonde toen met man en kinderen in Eibau. Zij, en tientallen anderen in 
Eibau, waren de uitstekende gastvrouwen en gastheren voor de bezoekende 
Nuenenaren. Dat was erg moeilijk voor hen, want de voorzieningen in Eibau waren 
toen niet zo goed. 
 
De levens van zowel Christa als van Henk zijn zodanig door elkaar gegooid, dat zij, 
al sinds 2005 in Andijk samenwonen. 
 
De ster is geproduceerd in Herrnhut, in het uiterste zuidoosten van de voormalige 
DDR. En dat is dichtbij Eibau. Herrnhut is de thuisbasis van de ook in Nederland 
(Zeist) bekende geloofsgemeenschap van Hernhutters. Deze gemeenschap heeft 
veel gedaan aan Zending, vooral in Suriname. 
In een heel ruim gebied om Herrnhut hangen in de Adventstijd zulke sterren in de 
kerken en bovenin de kerktorens. Ook in Nuenen hangt al jarenlang dan zo’n ster in 
de kerk, en aan de gevel van de (van Gogh-) pastorie. 
 
Die ster hier in Andijk geeft niet alleen Christa een stuk “Heimat”, maar geeft aan dat 
er ook nu nog veel mensen op aarde leven, die het wat betreft vrijheid, maar ook 
materieel duidelijk veel minder hebben dan wij in Andijk. En dat onderling vertrouwen 
dan verrijking betekent. Net zoals toen in Eibau.  
 
En natuurlijk was en is de ster het symbool van het Licht, dat op aarde verschenen is. 

Hoi lezers van de Andijker. 
Ik ben Olivier Frohlich en 
bezorg de Andijker in de 

omgeving van Sorghvliet en 
de Sorghvlietlaan. Ik doe dit 

samen met mijn opa en 
oma, die vinden het ook 
leuk om te doen. De wijk 
heb ik overgenomen van 

mijn nicht Nienke Mantel.

De bezorger van de Andijker

Het is een leuke wijk om te lopen, de huizen staan dicht 
bij elkaar. Al moet je wel goed opletten op de stickers 

nee-nee, nee-ja, ja-nee of alleen de Andijker. 

Tot de volgende keer, als ik de krant rondbreng. Olivier

In deze tijd van het jaar zien we overal lichtjes bran-
den. Het is december. En wel van het jaar 2021. 
Volop het corona – virus in de hele wereld. En hier 
in het westen de donkere tijd van het jaar, herfst en 
winter. Als we door het voorraam kijken, zien we 
onze appelboom (Elstar) staan, zoals altijd. Nu dus 
bijna helemaal kaal. Soms zien we leuke vogeltjes 
springen van de ene op de andere tak. Een rood-
borstje, en ook meesjes. We hebben een soort jam-
potje met winter vogelvoer erin. Maar ja, hoe be-
vestig je zoiets in de boom.

Vorige week heb ik dan maar de stoute schoenen 
aangetrokken. Trouwens “stoute kinderen” zou vol-
gens mij een meer begrijpelijk begrip zijn in deze 
periode van het jaar. 
Enfin, toch maar die schoenen! Misschien wel wat 
stom van me, want het waaide keihard. Dus ik tus-
sen de takken het plastic potje met een sterke, draad 
in de boom proberen te zetten. Natuurlijk moest ik 
me steeds met 1 hand vasthouden om niet languit 
in de tuin terecht te komen. Maar, uiteindelijk, het 
was zover. Toen ik bij het weer naar binnengaan nog 

eens achterom keek, zag ik het potje al in de tuin 
liggen. 
Ik besloot om het dan later nog maar eens te probe-
ren. Misschien als er bijna geen wind zou staan.

Nu had ik in het schuurtje zo’n houten ding met een 
dakje. Daar paste precies het potje in. Toen, in huis, 
het potje er strak in weten te krijgen. Ja, want ik had 
het allemaal zorgvuldig uitgedacht hoe het moest. 
Daarna, gister, het geheel, dus het potje in dat hou-
ten ding, in de boom weten te fabriceren. Dit met 
dezelfde draad als de eerste keer.

De clou van dit verhaaltje:
Iedereen weet van de inhoud van de kribbe. Want 
dat vieren we, ieder jaar. Maar dat potje in die 
boom? Wij weten best wel wat er in zit. Toch heb-
ben we er nog geen enkel vliegend wezen bij gezien. 
We zouden kunnen zeggen: “Stil maar, wacht maar, 
enzovoort”.
Ook kan een Nederlands gezegde iets worden aan-
gepast. Zoiets als: “Komt tijd, komt vogel”.
Joost

Kribbe
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Fietsvakshop.nl

Wenst u Prettige Feestdagen 
en een heel gezond 2022

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.
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Goede Kerstdagen 
en een gezond en gelukkig 2022 

gewenst aan familie, vrienden en buren. 
 

Ali Pasterkamp-Broer 
 
 

 

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Bas & Bettina 
Waardenburg 

wensen jullie een 
fijne kerst en een 
mooi 2022 toe!

Willy Weverink-Broer
wenst u allen
Fijne kerstdagen 
en een goed en 
gezond 2022.

Prettige Kerstdagen 
en een 
Gelukkig Nieuwjaar!

Mevrouw M. Hak-Kaij

Familie, vrienden en 
bekenden, ik wens 

jullie allen 
gezegende 

kersdagen en een 
gezond 2022 toe.

Gr. Tensen-Mantel

Gezegende kerstdagen 
en de beste wensen 
voor alle mensen.

Maartje 
Visser-Kooiman

Familie, buren, 
vrienden en bekenden 
gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig en 
gezond 2022 toegewenst.

Marijtje Wierstra
Piet Kistemakerstraat 31

Adriaan Remijnse 
& vriendin Ina 
wensen u allen 

Gezegende 
Kerstdagen en een 

Gelukkig Nieuwjaar 
Gezondheid 
voor 2022 

Een hartelijke groet, 
Fijne kerstdagen en een
Goed en Gezond 2022 
toegewenst van 
Stien de Kroon-Weverink

Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Piet en Diny Boeder

Familie, vrienden, 
bekenden en de buurtjes 

van de Viskuil 
fijne feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar.

Jenny 
van Dokkum - Leegwater

Fijne kerstdagen en
Alle, alle goeds 

voor het jaar 2022

Steven & Wil Ouwerkerk

Wij  wensen iedereen 
gezellige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2022!

Jan & Tineke van der Jagt

Prettige Kerstdagen 
en een gezond 2022. 

Gré Brouwer

Aan alle bekenden 
Goede Kerstdagen en 

een gezond maar hoop-
vol 2022 toegewenst.

J. Mantel-Tensen

We wensen iedereen 
sfeervolle kerstdagen toe 
en alle goeds voor 2022. 

Hartelijke groet van

Erik en Carla Basjes 
Niels en Emily 
Lynn 

Wij wensen familie, 
vrienden, buren en 

bekenden 
Gezegende Kerstdagen 

en een 
gezond voorspoedig 2022.

Leen en Nelie Vriend

Piet de Boer
wenst u allen veel gezondheid

en een gelukkig nieuwjaar.

Sorghvlietlaan 56, 1619 XC Andijk

Lieve Andijkers!

Bedankt voor alle steun en hulp in 2021!

Wij wensen iedereen mooie feestdagen 
en een heel fijn en goed 2022. 

              Familie Keur

Klaas en Annie 
Koster-Glasbergen 
wensen u 
fijne feestdagen 
en een gelukkig 
en gezond 2022.  
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VAN TEKENTAFEL TOT RESULTAAT

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

Industrieweg 8 • 1619 BZ Andijk • 0228-592744

Wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2022.

Mary, Kitty, Elly en Kim
Kapsalon 't Buurtje, Voorstuk 15 Andijk 59 30 27

Fĳne feestdagen en eenmooi 2022 gewenst!

Zorgboerderij de Tulp Kleingouw 151, 1619CJ Andijk
T: 06 51404220 | E: info@zorgboerderijdetulp.nl
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Middenweg77
1619BN Andijk

telefoon: 0228-593530
e-mail: boekshopjosia@gmail.com

Website: www.boekshopjosia.nl

Namens alle vrijwilligers 
van boekshop Josia wensen we u 

mooie kerstdagen en een gezegend 2022

Want God had de wereld zo lief 
dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, 

opdat iedereen die in Hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16 (NBV21)

Prettige kerstdagen 
en een zonnig 2022!
Dijkweg 378  •  1619 JM Andijk  •  06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl  •  info@jocozonwering.nl

Fijne feestdagen

Onze nieuwjaarsreceptie gaat onder voorbehoud 
plaatsvinden op zaterdag 8 januari. Hou de website 

en sociale media in de gaten voor de laatste 
ontwikkelingen. 

En een sportief 2022!
Fijne feestdagen

Onze nieuwjaarsreceptie gaat onder voorbehoud 
plaatsvinden op zaterdag 8 januari. Houd de 

website en sociale media in de gaten voor de 
laatste ontwikkelingen. 

En een sportief 2022!
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Kerst recept voor Chipolata bavaroise
Recept voor een liter Chipolata bavaroise, (op melkbasis, 4 à 5 personen)

Bavaroise
8 gram gelatine poeder of  4 blaadjes gelatine + 40 gram water.
250 gram melk en de zaadjes van een half  vanille stokje
75 gram melissuiker (is fijne kristal suiker)
3 dooiers
250 gram slagroom (let op met 35% melkvet)
10 gram witte basterd of  melissuiker

Garnituur 
8 bigarreuax (is origineel) lekkerder zijn Amarene kersen, licht afspoelen van de siroop.
Bitterkoekjes 2 stuks, aanvriezen en aan kleine stukjes snijden.
Cake: 1 plakje ook aan kleine stukjes snijden. Marasquin likeur, met kleine kinderen niet te veel.

Werkwijze:
-  Gelatine oplossen in warm water au bain-marie en mag niet koken, wordt helder.
-  eidooiers loskloppen met de suiker tot het wit/geel is, en iets afslappen met beetje koude melk.
-  rest van de melk aan de kook brengen.
-  kokende melk bij dooier/suiker mengsel roeren en gelijk terug in de kookpan.
-  massa voorzichtig verder verwarmen tot ongeveer 80 gr. Celcius (mag niet koken anders gaan 
 de dooiers stremmen, blijven roeren en op een houten spatel kun je goed zien als het is verdikt 
 door met je vinger een streepje te zetten moet dan zichtbaar zijn.
- hierna gelijk door een zeef  in koude schaal storten (i.v.m.klontjes) en opgeloste gelatine toevoegen
 en rustig af  en toe roeren in een bak met koud water afkoelen.  
-  Koude slagroom met de suiker dik vloeibaar kloppen (yoghurt dikte)
-  garnituur als kersen cake en bitterkoekjes verkleinen en besprenkelen met Marasquinlikeur.
- Als melk en gelatine gaan hangen (beetje dikker worden) de bavaroise gaan monteren door eerst
 een beetje opgeklopte slagroom toe te voegen (even huwen) daarna rest slagroom doorspatelen.
 Beslist niet roeren, hierna de garnituur door spatelen.

De bavaroise nu afvullen in een mooie natgemaakt pudding vorm.
Mooi is ook de helft heel zacht rose kleuren, eerst onderste helft kort in vriezer dan rose er op.
Verstandig om de bavaroise een dag van te voren te maken, lossen kort in een bak met warm water, 
zijkant iets loshalen zodat er lucht tussen komt en hij lost altijd perfect dan.
Decoreren met marsepein sterretjes of  chocolade gallettes, mooie slagroom rozetten er omheen en ook bovenop 
mooie rozetten spuiten afwerken met droog gemaakte amarene kersen.

Passende wijn, een sauternes of  beaumes de Venice of  duitse auslese of  berenauslese.

Een bavaroise zoals bovenstaand gemaakt van een compositie van melk , dooier en suiker moet u zien als een basis voor dit 
soort bavaroises (letterlijk luchtige Beierse pudding). Vanuit dit recept kunt u met smaakstof  en/of  kleurstof, vullingen 
allerlei variaties maken. Bijv. koffi e(met oploskoffie), chocolade (met cacaopoeder en stukjes chocolade), caramel 
(iets meer suiker nemen en dit licht carameliseren), mokka (met mokka extract) etc. 
Een smakelijk dessert toegewenst en geniet er van.                                                                                   Louis de Vlugt

De agrarische sector introduceert samen 
met LTO West-Friesland een Kerstbox, 
waarin West- Friese ingrediënten en bij-
behorende recepten voor uw kerstmaal-
tijd zitten. De actie is een initiatief van 
‘Boeren en Tuinders pakken uit’. 

We willen allemaal we lekker eten, maar niet de 
gehele dag in de keuken staan. Wat is er dan 
leuker dan koken met producten die rondom je 
huis worden geteeld of geproduceerd. Die de 
dag van te voren kunnen worden voorbereid!

Makkelijk 4 gangen
In het kader van ‘Boeren en Tuinders pakken 
uit’ is er in West-Friesland de Kerstbox ontwik-
keld om u te helpen  een heerlijk 4-gangen diner 
te bereiden. U kook 90% van de gerechten op de 
dag voor Kerst, zodat u op de Eerste Kerstdag 
alleen nog de ‘finishing touch’ hoeft te doen. 

Smaakvol
In West-Friesland hebben we heel veel mooie 
producten van de beste kwaliteit. Het is toch 
leuk als u kunt vertellen waar het voedsel 
vandaan komt? De producten zijn vers en 
daardoor langer houdbaar. Door de versheid 
zit aan de producten ook meer smaak.

Kies en haal af
Er is  keuze uit een box met varkensvlees of een 

vegetarische box. De bestellingen gaan per 2 of 
4 personen. De afhaallocatie is bij het Proev-
kantoor in Lutjebroek en bij Vriend in Benning-
broek. Vanaf 2 december kunt u een box reser-
veren. De ophaaldatum is 23 december de ge-
hele dag of 24 december tot 12 uur. Wij zoeken 
nog vrijwilligers die ons willen helpen. Wilt u 
helpen, neem dan contact op met Trude Buys-
man via e-mail trudebuysman@gmail.com. 

Tegen voedselverspilling
In de box van 2 personen zitten houdbare pro-
ducten die voldoende zijn voor 4 personen, 
deze producten zijn niet deelbaar. Daarom is de 
2 personen box ook iets duurder. We willen u 
echter helpen om niets weg te gooien en in de 
week voor kerst krijgt u van ons een e-mail met 
tips waar u de verschillende producten nog 
meer voor zou kunnen gebruiken. Veel produc-
ten spreken voor zichzelf, maar we willen mee-
helpen voedselverspilling tegen te gaan. Meer 
info op www.boerenentuinderspakkenuit.nl.

West-Friese Kerst-
maaltijd in een box
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Stenekes Cleaning 
wenst u een 

schoon en fris 
2022

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Kwantes GroenVerzorging
Wenst u � jne feestdagen.

Kwantes GroenVerzorging
Meilag 44 1619 XX Andijk
Telefoon: 06.26354854  

  Vanuit De Kapel 
   wensen we iedereen 
   Prettige Kerstdagen 
  en een voorspoedig  
                    2022 
 
 
 
 
 
 
 
         www.pg-andijkververshoof.nl 
 

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

Ook in 2022 staan we 
weer voor u klaar!

We wensen u een goed, 
groen en gezond 2022!
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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 - 19 45 11 88 

 
 

 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
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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
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LNC Huidverbetering wenst u 
een heerlijke kerst en een MOOI 2022!

Tessa

Wenst u fijne  
feestdagen 
en een gelukkig 2022!
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Gerrit Jan Knukkel (76) werd geboren in 
Hoogkarspel en kwam in 2015 na vele om-
zwervingen weer in deze regio wonen. 
“Overal waar ik gewoond heb, heb ik het 
goed gehad, maar ergens verlang je toch 
terug naar West-Friesland.”

“Hier in Andijk heb ik een heerlijke stek 
om te wonen. Een fijn huisje in een leuke 
rustige straat, prettige buren en een 
schuurtje om in te knutselen. Dat is iets 
waar ik vooral heel blij mee ben.”

Timmeren kun je leren
Zoals dat vroeger ging, ging Gerrit Jan 
naar een vakschool. “Om een vak te leren, 
want er moest geld verdiend worden, om 
brood op de plank te krijgen!” Zo belandde 
hij op een LTS waar hij leerde timmeren. 
“Niet omdat ik dat wilde, er werd helemaal 
niet gevraagd wat ik wilde. Mijn hart zat er 
ook niet bij. Maar, als ik iets doe, dan wil ik 
het wel goed doen. Zodoende heb ik het 
ambacht wel ‘onder de knie’ gekregen.”

Overal kun je wonen
Het voordeel van timmeren is dat het 
overal kan. Overal wordt gebouwd en ver-
bouwd. “Zo heb ik in veel plaatsen ge-
woond en gewerkt. Van IJmuiden tot 
Kampen, van de provincie Zeeland en 
weer terug naar hier. In die tijd gold dat je 
met een baan in de bouw ook sociaal ge-
bonden was en dus recht had op een wo-
ning. Van een mooie rijtjeshuis tot aan een 
zeer oude boerderij, ik heb veel gezien en 
verbouwd!”

Werken met jeugd
“Ook in mijn baan bij een Buurt en Club-
huis in IJmuiden bracht de handigheid van 
het timmervak mij mogelijkheden. Zo heb 

ik timmerlessen gegeven, maar deden we 
ook verbouwingen aan het pand zelf. Door 
de jeugd te betrekken bij hun ‘plek om te 
chillen’ zijn ze er zuiniger op. Later deed ik 
recreatiewerk op een camping. Eigenlijk 
gold daar hetzelfde, het is fijn als je het zelf 
kan doen!”

HALT!
Werken met jeugdigen is wel een ‘rode 
draad’ tussen het timmeren door. Gerrit 
Jan is bijvoorbeeld ook betrokken geweest 
bij de oprichting van bureau Halt. “Ik blijf 
nergens te lang hangen. Iets wat je doet, 
moet je met plezier doen en na een tijdje 
begint het te kriebelen en dan moet ik 
weer verder.”

Bouwen voor de (klein)kinderen
De grootse bouwprojecten heeft Gerrit 
Jan nu achter zich gelaten. Hij bouwt nu 
kermisattracties van hout, bouwwerken 
die in zijn schuur passen. “Ik kijk goed 
rond en hoef geen foto’s te maken van wat 
ik zie. Het bouwplan zit grotendeels in 
mijn hoofd. Verder is het een kwestie van 
proberen.” Een draaiorgel met lichtjes en 
muziek, door een ingebouwde cd speler. 
Een zweefmolen en inmiddels ook een 
reuzenrad en vele andere attracties zijn 
klaar. In de schuur ligt het volgende bouw-
werk alweer op hem te wachten. “Dit gaat 
ronddraaien, maar moet best snel gaan. 
Daarom heb ik een oude citruspers als 

onderstel. Dat bepaalt dan ook weer de 
rest van de maten. Ik bouw niet twee keer 
hetzelfde. Alles is uniek.”

De oude magnetron
Hij koopt regelmatig nieuwe spullen zoals 
platen hout en triplex of verlichtings-
snoertjes. “Maar hergebruik van onderde-
len vind ik ook heel leuk! Zo draait het 
reuzenrad op de oude motor van het pla-
teau van een magnetron. Heel rustig en 
mooi gelijkmatig! Dat werkt perfect. En 
anders zorg ik dat het werkt!” Het reuzen-
rad is niet voor één van de kleinkinderen 
gemaakt, maar voor een ander bijzonder 
kindje. Zodra het kan, gaat Gerrit Jan hem 
bezorgen.

Bellen in de sloot
Het maken van kermisattracties is nu even 
een tijdje wat Gerrit Jan bezig houdt. “Ik 
kan me heel goed vermaken met een boek 
in de tuin, genietend van het zonnetje. 
Graag help ik buren een handje als dat 
nodig is. Daarnaast schrijf ik gedichten die 
ik bundel en verkoop. Inmiddels zijn er al 
6 bundels van mijn hand verschenen. 
Maar ook verzin ik kleine gekkigheidjes. 
Zo heb ik een bellenblaasmachine in el-
kaar gezet met o.a. de ventilator van die-
zelfde oude magnetron. Als ik de machine 
aanzet, achterin mijn tuin, blaas ik de hele 
straat vol met zeepbellen. Niemand kijkt 
er hier meer gek vanop. Ze weten wel dat 
ik er achter zit!”

Kerstwensen
Gerrit Jan is een veelzijdige doener. Naast 
het werken met jeugd, met hout, het be-
denken van allerlei gekke uitvindingen en 
het maken van gedichten maakt hij ook 
elkaar tijd voor een speciaal kerstgedicht. 
“Al dertig jaar op rij stuur ik alle dierbaren 
een zelfgeschreven gedicht. Ook het Ko-
ningshuis heb ik geschreven.” De reactie 
van Zijne majesteit de Koning en Hare 
Majesteit de Koningin laat hij zien en 
lacht: “Het is toch fijn om andere mensen 
blij te maken met iets wat je zelf graag 
doet!”

Gerrit Jan Knukkel in zijn werkplaats. Tekst en foto’s OdB/Andijker

De uitvindingen van opa Knukkel

Een kermisattractie van hout

Weer een jaar verder
Geinjecteerd of niet

Zijn dan de verwaxhtingen
Misschien teleurgesteld
Voor zowel jong als oud
Toch moeten we verder
Maar nu terugkijken

Juist in deze tijd
Is echter die glimlach

Met stralende ogen
Van juist hen naast je

Het belangrijkste
Ondanks de teleurgesteld

verwachtingen

Daarom wens ik u dan ook 
die glimlach in 2022.
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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

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

Wie zijn wij:
Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen
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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

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

Wie zijn wij:
Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen

Op de drempel van het nieuwe jaar danken wij u hartelijk 
voor het in ons gestelde vertrouwen en het prettige contact.
Graag wensen wij u sfeervolle kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar waarin we hopen u nog vaak van dienst te mogen zijn.
      Irene & Angelique

We wish you a merry christmas 
and a happy & healthy 2022!
We wensen u fi jne feestdagen 
en een mooi & gezond 2022!

Wij wensen iedereen fi jne feestdagen 
en een zonnig 2022! 
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PraktijkAndijk 
wenst iedereen een 
gezellige kerst 
en een gezond 2022

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

Rinske Mantel Sandra Voors

Vleetweg 12, 1619 PR Andijk

Wenst u fijne feestdagen 
en een gez� d 2022!

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar

www.gruiter.nl
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Openingtijden: ma, di, do, vr  8.30 - 17.00 uur
Woensdag gesloten • Betalen met Pinpas mogelijk

• • • • Let op ! • • • • 
Vanaf 1 januari keuren alleen met 

online afspraak via www.hoekstrapk.nl 

Raadhuislaan 23a    •    1613 KR Grootebroek 
Telefoon (0228) 525 754    •    info@hoekstrapk.nl 

www.hoekstrapk.nl

Onafhankelijk keuringsstationOnafhankelijk keuringsstation

De club kent meer dan 250 vrijwilligers en 
dat is fantastisch. Zonder al deze vrijwilli-
gers wordt het lastig om alle ballen hoog te 
houden. Juist omdat de geplande toer-
nooien en andere activiteiten momenteel 
weer in de ijskast staan, een goede reden 
om een bedankje en een Kerstgroet dit 
keer net even anders aan te vliegen.
 
Zondagmiddag op het parkeerterrein voor 
de toegangspoort van het Sporting Andijk 

terrein was er een “drive thru” georgani-
seerd. Er stonden vrijwilligers klaar met 
gezellige tasjes gevuld met lekkernijen en 
de inmiddels tot collectors item benoemde 
“Sporting Andijk Kerstbal”. Om de drive 
thru compleet te maken was er ook warme 
chocomel met slagroom, glühwein en een 
oliebol  aanwezig om toch nog heel even 
tijd te hebben voor dat gezellige praatje, 
Kerstgroet en een dankjewel!
 
Het idee ontstond last minute en heel 
spontaan. Sporting Andijk heeft op allerlei 
manieren geprobeerd haar vrijwilligers te 
bereiken (appgroepen/mails/facebook/
bellen/inventarisatie lijsten gemaakt). Het 
kan zijn dat u dit leest en denk, ik heb wat 
gemist! Veel pakketten worden nabezorgd 
door onze inventarisatie. Bij u niet? Trek 
dan even aan de bel bij Maryelle Deen 
want ook de inventarisatie is gedaan door 
vrijwilligers, met alleen maar goede inten-
ties en bedoelingen, dus dan is er iets mis-
gegaan en krijgt u alsnog een dankjewel!
 
Dit bedankje namens Sporting Andijk is 
mede mogelijk gemaakt door de Club van 
50, Lidl en de Albert Heijn.

Sporting Andijk bedankt vrijwilligers met Kerstgroet

Klaar voor de ‘drive thru’. Foto aangeleverd

De vorige week gestarte crowdfundactie 
om Dorpshuis Centrum overeind te hou-
den is in korte tijd al een groot succes. Het 
streefbedrag is € 15.000 en op het moment 
van ter perse gaan van deze krant staat de 
teller op € 7300

Dit is natuurlijk geweldig, maar het zijn 
vooral de verhalen van vele Andijkers hier-
omheen die diepe indruk maken. Zo stond 
beheerder Henny van Bragt vorige week 
met zijn mond vol tanden toen hij een 
contante gift van €500 in ontvangst mocht 
nemen van buurtbewoners van het Dorps-
huis. Henny: “Ik was zo verbaasd dat ik 
echt even niets wist te zeggen”. En de 
woensdagmiddag biljartgroep heeft hun 

eigen kas geplunderd om ervoor te zorgen 
dat zij kunnen blijven biljarten.

Op de site van de actie  staan onder het 
kopje Donateurs vele hartverwarmende 
reacties. Van Andijkers die hun bruiloft er 
hebben gehouden tot een oud Andijker die 
schrijft “Een Dorpshuis is belangrijk voor 
een dorp! Al woon ik al lang niet meer in 
Andijk. Ik heb warme herinneringen aan 
de gymles, de volleybal avonden, fanfare 
oefenen, muziek en schaakles op de Sport-
laan.”

Wilt u ook een donatie doen? 
Bezoek dan de actiepagina op; 
dorpshuiscentrum.kentaa.nl

Crowdfundactie voor Dorpshuis 
Centrum groot succes

Heeft u deze fiets gezien?
Op 16 december heeft een inwoonster van Andijk haar elektrische fiets bij de 
bushalte van Sorghvliet gestald en heeft de sleutel er in 
laten zitten. ‘s Middags inderdaad, fiets weg. 
De oplader is nog bij de eigenaresse. 

Merk fiets: Sparta

Wanneer u iets weet neem dan contact op met: 
06-50 21 82 89 of e-mail einstein@einstein.nl

De optie dat de dief de oplader koopt voor 1000 euro is bespreekbaar. 

Verheugd laten wij weten dat 
DELTA Fiber Netwerk na een 
succesvolle campagne glasvezel 
gaat aanleggen in Benning-
broek, Hauwert, Midwoud, 
Nibbixwoud, Oostwoud, Sijbe-
karspel, Wognum, Zwaagdijk-
Oost en Zwaagdijk-West! Wij 
starten nu ook actief met de 
glasvezelcampagne in de overi-
ge kernen van de gemeente Me-
demblik. Als in de overige ker-

nen ook 25% van de inwoners 
vóór 30 maart 2022 een abon-
nement afsluit bij één van de 
telecomaanbieders op ons net-
werk, komt hier ook glasvezel.

Inzet van ambassadeurs en lo-
kale partijen onmisbaar 
Sonja Jansma, projectleider bij 
DELTA Fiber Netwerk “Tijdens 
de campagne is er veel werk ver-
zet om ervoor te zorgen dat er 

daadwerkelijk glasvezel komt. 
Ambassadeurs en lokale verko-
pers hebben, zelfs in deze corona-
tijd, alles op alles gezet om buurt-
bewoners te overtuigen van het 
belang van glasvezel. En met suc-
ces, want in de laatste week was 
mede daardoor een mooie eind-
sprint zichtbaar in het aantal aan-
meldingen. We zijn dan ook erg 
verheugd dat we kunnen melden 
dat er glasvezel komt!

Alle woningen een 
glasvezelaansluiting
Alle inwoners in Benningbroek, 
Hauwert, Midwoud, Nibbixwoud, 
Oostwoud, Sijbekarspel, Wog-
num, Zwaagdijk-Oost en Zwaag-
dijk-West worden persoonlijk ge-
informeerd over het goede nieuws 
en de vervolgstappen. Daarin laten 
we ook weten dat we alle wonin-
gen van een glasvezelaansluiting 
willen voorzien. Waarom we dit 

doen? Tijdens de aanleg komen we 
langs woningen, ook van bewo-
ners die zich (nog) niet hebben 
aangemeld voor een glasvezel-
abonnement. Op deze manier zijn 
alle woningen direct klaar voor de 
toekomst. En de overlast blijft be-
perkt, want dan hoeft de straat 
namelijk maar één keer open.”

Online informatieavond voor 
de overige kernen van de 
gemeente Medemblik
Zoals eerder aangekondigd star-
ten we nu ook actief met de glas-
vezelcampagne in Abbekerk, An-
dijk, Lambertschaag, Medemblik, 
Opperdoes, Onderdijk, Twisk en 
Wervershoof. Ook daar zijn wij 
voornemens glasvezel te gaan 
aanleggen, mits 25% van de inwo-
ners vóór 30 maart 2022 een glas-
vezelabonnement afsluit. Wilt u 
meer weten over de glasvezel-
campagne, ons aanbod en de aan-
leg van glasvezel schrijf je dan in 
voor de online informatieavond 
op maandag 24 januari 2022 via 
gavoorglasvezel.nl!

Hoe kunt u zich 
aanmelden voor glasvezel?
Kijk voor meer informatie op ga-
voorglasvezel.nl of informeer bij 
een lokale verkoper bij u in de 
buurt.

Gratis aanmelden kan nog tot 30 maart 2022
Aanleg glasvezel in deel van gemeente Medemblik!

Glasvezel ook in een deel van de gemeente Medemblik. Foto aangeleverd
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GroenLinks wenst u een goed, 
groen en vooral gezond 2022 toe!

Niemand kan vluchten 
voor zijn hart. 

Daarom is het beter 
te luisteren naar 

wat het zegt.
• 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 2022!  

Wenst u fijne feestdagen!
Ook in 2022 staan wij weer voor u klaar. 

   Handelsweg 29                       1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222 www.autoserviceandijk.nl

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en veel geluk 

en gezondheid in 2022 toe!!

 Sterappel 28, 1619 KA  Andijk    M: 06 - 53 92 18 85
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Zet alvast in je agenda: van 26 
januari tot en met 5 februari 
2022 zijn de Nationale Voor-
leesdagen. Traditioneel trappen 
we deze af met een voorleesont-
bijt op kinderdagverblijven en 
voorstellingen in de biblio-
theek, maar het is nog even af-
wachten wat er in januari moge-
lijk is met de coronamaatrege-
len. Gelukkig kun je de Natio-
nale Voorleesdagen ook thuis 
(en het hele jaar door) heel goed 
vieren, want voorlezen maakt je 
leuker en onderzoek laat de po-
sitieve effecten zien op taalont-
wikkeling en woordenschat bij 
je kleine. (bron: boekstart.nl)

Het prentenboek van het jaar is al 
bekend: Maar eerst ving ik een 
monster van Tjibbe Veldkamp met 
illustraties van Kees de Boer. Het 
gaat over… voorlezen! En hoe her-
kenbaar: over het zo lang mogelijk 
uitstellen van het slaapmoment. 
Tekst en illustraties lopen naad-
loos aan elkaar over en maken het 
voorleesfeest compleet. Je leent 
het boek bij de Westfriese Biblio-
theken.

Jeugdpagina vol tips
Op onze website vind je volop tips 
om voor te lezen aan je kindje 
vanaf de geboorte: welke boekjes 
zijn geschikt, tips voor voorlezen, 
voorleesfilmpjes en apps. Zie: 
westfriesebibliotheken.nl/jeugd

Nationale Voorleesdagen: Voorlezen maakt je leuker!

BoekStartkoffer en gratis lid tot 18 jaar
Als je kindje net geboren is, stuurt de 
gemeente je een uitnodiging om de 
BoekStartkoffer op te halen in de Biblio-
theek. In het koffertje vind je informatie, 
tips en een knisperboekje dat je mag 
houden. Je kunt meteen je kindje lid ma-
ken van de Bibliotheek: het lidmaatschap 
is gratis tot 18 jaar. Zie: westfriesebiblio-
theken.nl/boekstart

Voorleesactiviteiten
In de Bibliotheek kunnen kinderen met 
hun (groot)ouders wekelijks aanschuiven 
bij Voorleespret: we lezen samen een 
prentenboek en je kan meteen boeken 
uitkiezen om te lenen voor thuis. Aan-
melden is niet nodig. Kijk voor locaties 
en tijden op westfriesebibliotheken.nl/
voorleespret

BiebLala: van buik tot schoot
Vind je voorlezen aan een baby al 
bijzonder? Bij de Westfriese Bi-
bliotheken gaan we trouwens 
nog een stapje verder: je kan al 
beginnen met voorlezen tijdens 
de zwangerschap! Het kindje kan 
al actief luisteren in de buik en 
zal de klanken na geboorte her-
kennen. We ontwikkelden zelf 
het speciale prentenboek Bie-
bLala en geven regelmatig work-
shops aan (aankomende) ouders 
en professionals. Kijk op: west-
friesebibliotheken.nl/bieblala

In januari vind je meer informa-
tie over de Nationale Voorlees-
dagen op de website: westfriese-
bibliotheken.nl

• Januari: op meerdere locaties begint 
weer een Klik & Tik cursus: de basis 
van de computer, internet en e-mail.
Meld je aan voor gratis deelname. 
Bel 0228 743 943 voor info en aanmelding

• Kerstvakantie: Kom Klooien in de 
Bieb (jeugd 8-12 jr). Ga aan de slag 
met een opdracht op onze Klooikaart 
en maak kans op een mooie prijs. 
Deelnemen vanuit huis kan ook.
westfriesebibliotheken.nl/klooien
 
• Cadeautip voor Sint en de Kerstman: 
waarom een boek geven als je een 
bibliotheek cadeau kan doen? Ontdek 
ons cadeau-abonnement LeesPassie.
westfriesebibliotheken.nl/cadeau 

Ook als je geen lid bent, kun je deelnemen aan de activiteiten rond 
persoonlijke ontwikkeling, taal, cultuur en digitale vaardigheden. 
Kijk voor de complete en actuele agenda op:  
westfriesebibliotheken.nl > Agenda & Tickets

Activiteiten  
bij de Westfriese Bibliotheken

Heb je vragen over informatie van de 
overheid of over corona-apps?
De Bibliotheken kunnen je helpen als 
Informatiepunt Digitale Overheid.  
Kijk ook naar de inloopuren van de 
Formulierenbrigade in Hoogkarspel.
westfriesebibliotheken.nl/ido

Meer weten? 
Kijk op westfriesebibliotheken.nl 
 of bel 0228 743 943

Gemeente Medemblik wil dat inwoners 
die zich inspannen om afval te scheiden, 
dit terugzien in hun portemonnee. De 
gemeenteraad heeft daarom besloten 
per 1  januari 2022 het recycle-tarief in 
te voeren. Een nieuwe manier voor het 
berekenen van de afvalstoffenheffing 
waarbij de goede afvalscheider wordt 
beloond. Op 25 november stelde de ge-
meenteraad de tarieven voor het aan-
bieden van restafval vast. 

Nieuwe tarieven
De nieuwe tarieven zijn opgebouwd uit 
een vast en een variabel deel. Het vaste 
deel bedraagt voor een eenpersoonshuis-
houden €226,79 en voor een meerper-
soonshuishouden €301,63 De hoogte van 
het variabele tarief is afhankelijk van het 
aantal keer dat inwoners restafval aanbie-
den. Voor het aanbieden van een zak in 
een ondergrondse container gaan inwo-
ners €2,63 per keer betalen. Het aanbieden 
van een 140 l container gaat €8,33 kosten. 
Voor een 240 l container betalen inwoner 
€11,26. 

Wat is recycle-tarief?
Vanaf 1 januari 2022 voert gemeente Me-
demblik recycle-tarief in. Hiermee krijgen 
inwoners invloed op de hoogte van de af-
valstoffenheffing. Inwoners die hun afval 
goed scheiden en hierdoor minder restaf-
val over houden, betalen minder. 
Wethouder Dirk Kuipers: “Goed afval 
scheiden maakt een groot verschil. Grond-
stoffen die nodig zijn om producten te pro-
duceren worden steeds schaarser. Door te 
recyclen kunnen we die grondstoffen uit 
afval halen. Daarom voeren we op 1 janu-

ari 2022 het recycle-tarief in. Met het recy-
cle-tarief stimuleren we het scheiden van 
afval. Dat betekent minder restafval de 
verbrandingsoven in”

Oplopende kosten
Met de invoering van het recycle-tarief wil 
de gemeente voorkomen dat de afvalstof-
fenheffing de aankomende jaren stijgt. Dat 
komt omdat de belasting op het verbran-
den van restafval de aankomende jaren 
flink stijgt. Door inwoners te stimuleren 
beter afval te scheiden, houden we minder 
restafval over en houden we de kosten bin-
nen de perken.
 
Meer informatie
https://www.medemblik.nl/aanvragen-
en-regelen/recycle-tarief.   

Tarieven recycle-tarief vastgesteld

recycle-tarief: beter afval 
scheiden, minder restafval.
In het restafval van inwoners in gemeente Medemblik zitten nog altijd veel herbruik-
bare materialen. Denk bijvoorbeeld aan etensresten en plastic. Wanneer je afval 
goed scheidt en er weinig restafval overblijft, is dit beter voor het milieu. Met het 
recycle-tarief krijg je hiermee ook invloed op de hoogte van jouw afvalstoff enheffi  ng. 
Het recycle-tarief gaat op 1 januari 2022 in. De gemeenteraad heeft op 25 november 
2021 de bedragen voor recycle-tarief vastgesteld.

Hoe vaak zet je de restafval-
bak buiten? Of gebruik je de 
ondergrondse container voor 
restafval? Maak er een sport van 
om het afval goed te scheiden en 
daardoor minder restafval over 
te houden. De nieuwe HVC-app 
helpt hiermee! 

Nieuwe HVC-app
De nieuwe app vervangt de huidige 
HVC-app. In de Appstore en via 
GooglePlay kan je de nieuwe app 
downloaden en gelijk een persoonlijk 
account aanmaken. Dat heeft veel 
voordelen! 

Tips op maat
Of je nu in een boerderij, een 
rijtjeshuis of een fl at woont. Woon 
je alleen of met meerderen, heb 
je huisdieren of niet? Als je een 
persoonlijk account aanmaakt in de 
nieuwe app, krijg je tips op maat die 
afval scheiden makkelijker maken.

Wat wordt jouw doel?
Je kan jezelf doelen stellen; hoe 
vaak denk jij in 2022 de restafval-
bak te laten legen? De app houdt 
het allemaal voor je bij.

Afvalwijzer én kalender
En natuurlijk kan je in de nieuwe 
app ook gebruik maken van alle 
handige hulpmiddelen die de 
huidige app ook heeft. Zo kan je 
zien wanneer het afval bij jou in 
de straat wordt opgehaald en hier 
een melding voor ontvangen. Ook 
handig; in de app kan je nakijken 
welke onder- of bovengrondse 
container het dichtst bij is.

Wat hoort waar? 
Gebruik de afvalwijzer met handige 
foto en barcodescanner.

de handige
HVC-app.bedragen recycle-tarief.

per 1 januari 2022.

vast tarief:
éénpersoonshuishouden: 
€  226,79 

meerpersoonshuishouden:
€ 301,63

+ variabel tarief:

Kosten per keer dat je de ondergrondse 
container voor restafval gebruikt.

Kosten per keer dat je de bak 
voor restafval laat legen. 

€2,79
140 liter

€8,33

240 liter

€11,26

wat mag er bij plastic, blik 
en drinkpakken?

Plastic verpakkingen
• Flessen van b.v. frisdrank, 
 water, melk
• Flacons van wasmiddel,    
 shampoo, zeep
• Bekers van yoghurt, vla, ijs
• Bakjes van patat, groente,   
 salade, fruit
• Kuipjes van boter, saus en   
 smeerkaas
• Verpakkingen van kaas,   
 vlees en vis
• Verpakkingen van tanden-  
 borstels, schroefjes en   
 speelgoed (blisters)
• Folie van tijdschriften en   
 reclamefolders
• Zakken van pasta, rijst,   
 brood, snoep
• Doordrukstrips
• Chipszakken

• Plantenpotjes
• Koffi  everpakkingen
• Knijpzakjes (Capri-Sun,
 Breaker en kattenvoerzakjes)
• Knijpfl essen van sauzen en olie
• Plastic tasjes en -zakjes

Blik
• Bierdopjes
• Drankblikjes
• Conservenblikken
• Waxinelichtcupjes
• Aluminiumfolie en -schalen
• Stalen siroopfl essen

Drinkpakken
• Pakken van sap, water, wijn,   
 melk, vla en yoghurt
• Pakken van soep en pastasaus
• Pakken van babyvoeding

afval scheiden, wat hoort waar?

Hier kun je zien hoeveel afval 
er in 2020 in gemeente 
Medemblik gemiddeld per 
persoon in de restafvalbak 
terecht kwam. Je ziet dat 
maar een klein gedeelte écht 
restafval is. Het overige afval 
is goed te recyclen als je het 
goed scheidt en in de juiste 
bak gooit.

In totaal wordt er 136 kilo fi jn huishoudelijk restafval per persoon per 
jaar ingezameld. Dit bestaat uit:

Meer informatie? Kijk op medemblik.nl/recycletarief

• Gebruikte zakdoekjes en   
 keukenpapier
• Maandverband, tampons,
 incontinentiemateriaal en luiers
• Mondkapjes en wegwerphand- 
 schoenen
• Piepschuimverpakkingen, zoals  
 fastfoodverpakkingen en vlees- 
 schaaltjes

• Stofzuigerzakken
• Enveloppen met plastic   
 bubbeltjes
• Scheermesjes
• Foto’s 
• Theezakjes, koffi  epads, 
 koffi  efi lters
• As uit asbak, haard en
 barbecue

• Kauwgom
• Lucifers en luciferdoosjes
• Vogelkooizand en katten-
 bakkorrels 
• Spuitbussen (slagroom, haarlak)
• Chipskokers 
• Nat en/of vies papier en
 karton, zoals pizzadozen,
 bakpapier en boterwikkels

wat mag er bij restafval?

Tina Bieshuizen (56 jaar) woont in een appar-
tement in Medemblik. “Ik probeer mijn afval zo 
goed mogelijk te scheiden. Ik spaar lege batte-
rijen op en lever die in bij een inleverpunt. Ook 
hou ik oud papier apart, dit wordt om de week 
opgehaald. Eén keer per maand bied ik mijn 
restafval aan in een bak bij mijn appartement. 
Daarnaast wordt één keer per maand plastic afval 
in zakken bij ons opgehaald. Ik heb dan meestal 

2 volle zakken, het is dus fi jn dat dit straks twee 
keer per maand opgehaald wordt. Mijn groente- 
en fruitafval gooi ik eigenlijk altijd nog in de 
restafvalbak omdat ik nu nog best ver moet lopen 
om dit in een aparte bak weg te kunnen gooien. 
Mijn voornemen voor het komende jaar is om 
mijn gft afval te gaan scheiden. Ik ga daarvoor 
een speciaal bakje in mijn keuken zetten. Zo hou 
ik nog minder restafval over.”

 waar?

wat mag 
er bij papier?
• Eierdozen, wc- en keukenrollen
• Cadeaupapier, wenskaarten
• Post-its, notities, kassabonnen
• Enveloppen, ook met venster  
 (zonder noppenfolie)
• Kapotte lees- en stripboeken
• Reclamefolders (zonder de   
 plasticverpakking)
• Papieren zakken en tassen
• Schrijf- en tekenpapier
• Kartonnen dozen
• Kartonnen wikkels van   
 desserts en maaltijdsalades
• Fax- en kopieerpapier
• Kartonnen en papieren   
 verpakkingen van b.v. hagelslag,  
 koek, rijst, bier, diepvriespizza
• Oude kranten en tijdschriften
• Kartonnen en papieren verpak-
 kingen van b.v. hagelslag, koerk,  
 rijst, bier diepvriespizza, make-up  
 en medicijnen.

wat mag er bij gft 
en etensresten?

• Schillen en resten van groenten,  
 fruit en aardappelen 
• Etensresten (inclusief graten,  
 schelpen en botjes) 
• Kaaskorsten zonder plastic 
• Mest, hooi en stro van kleine
 huisdieren (b.v. konijn, hamster) 
• Pinda- en notendoppen 
• Bedorven eten 
• Kleine restjes jus 
• Brood, pasta en rijst 
• Losse theeblaadjes en koffi  eprut
• Onkruid, klein snoeiafval,
 gemaaid gras en bladeren 
• Snijbloemen en kamerplanten 
• Eierschalen 

wist je dat...

Met behulp van machinaal scheiden kunnen we hier 3 kilo herbruikbare 
materialen uit halen. Er blijft dan nog 133 kilo over.

Gft + etensresten: 

Papier + karton:  

Plastic, blik + drinkpakken: 

Glas: 

Textiel: 

Overig herbruikbaar:  
(o.a. apparaten, harde kunststo
 en, puin)

Restafval: 

35%

6%

9%

4%

4%

18%

24%

wat zit er in het restafval van gemeente Medemblik? 

wat mag er bij gft 
en etensresten?
wat mag er bij gft 
en etensresten?
wat mag er bij gft 

• Schillen en resten van groenten,  

De komende tijd deelt Tina haar ervaringen en tips op het 
gebied van afval scheiden en minder restafval overhouden. 
Lijkt het jou ook leuk om jouw ervaring te delen? Stuur dan een 
mail naar communicatie@medemblik.nl.

Het variabele tarief wordt 
bepaald door het aantal keer 
dat je bak wordt geleegd? 
Of het aantal keer dat je 
de container voor restafval 
opent?

Het gewicht van de bak of zak 
wordt niet gewogen.

hoe doet Tina het?
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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

MOOIE DAGEN!
DAN MAKEN WIJ DIE
OP 1 & 2 JULI

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.

Wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2022
Molenweg 31c, 1619 EV Andijk 06 - 29026557
T. 0228 - 59 35 73         fredkay@quicknet.nl

Timmerbedrijf 
Fred Kay
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Wist u dat...

… volgende week de laatste 

Andijker van 2021 verschijnt?

... u het materiaal voor die krant 

uiterlijk 24 december voor 

12.00 uur kunt aanleveren 

op info@andijker.nl?

... er oliebollen verkocht worden 

bij het Dorpshuis? En dat deze al 

besteld kunnen worden?

... Tobias veel reacties heeft gehad 

op zijn artikel van vorige week?

... hij belooft ons via deze krant op 

de hoogte te houden?

... er a.s. zaterdag geen oud papier 

opgehaald wordt?

... zaterdag 8 januari de eerst 

volgende datum is?

... de Dorcas winkel en de inbreng 

zijn gesloten tot en met

18 januari 2022?

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Geeft u een feest en zoekt u een plaats 

om uw familie en vrienden te laten 
overnachten? Denk dan eens aan Villa-

vakantiepark IJsselhof! Voldoende 
ruimte, rust en een eigen villa voor uw 
gasten. En uiteraard bij u in het dorp! 
Neem vrijblijvend contact met ons op 

via www.villavakantieparkijsselhof.nl of 
0228-591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

• 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
Vrijdag 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum, dorpshuiscentrum.nl

JANUARI 2022
Vrijdag 21 januari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 26 januari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen en jeu de boules. Sarto 13.30 

uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen en jeu de boules. Sarto 13.30 

uur

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

Oud papier: Zaterdag 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19  
 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25   
 juni, 9 en 23 juli, 6 augustus, 3 en 17 september, 
 1,  15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 
 10 en 24 december
Plastic:  Maandag 27 december, 24 januari, 21 februari, 
 21 maart, zaterdag 16 april, maandag 16 mei, 
 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3 en 31  
 oktober, 28 november, woensdag 28 december
Restafval:  Maandag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 
 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 
 19 september, 17 oktober, 14 november, 
 12 december
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 7 januari, 4 februari, 

4 maart, 1 en 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 19 augustus, 
16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

We proberen zoveel mogelijk samen te doen. Daar is onze vereniging 
voor, maar door de nieuwe omicron variant was het niet mogelijk om 
samen een kerstviering te doen. Toch vergeten we onze leden niet. We 
bezorgen deze attentie en wensen iedereen fijne feestdagen. Hopelijk 
zien we ook andere gezichten op onze bijeenkomsten in 2022 – ons 

jubileumjaar. Foto aangeleverd.

Vrouwen van Nu Andijk West Er zijn verschillende soorten gedichten, zoals 
b.v. een “Elfje”. Een elfje is een rijmvorm 
waarbij het gedichtje bestaat uit 5 regels en elf 
woorden. 
De eerste regel heeft 1 woord. 
De tweede 2 woorden. 
De derde 3 en de 4de 4. 
De 5de regel bestaat weer uit 1 woord. 
Dit ene woord is meestal een conclusie of een 
samenvatting van de eerste tien. Een elfje is dus 
een woorden - tellend versje.
Als voorbeeld het elfje met als titel: Leven.        
    

donker      
velden herders      

bundels felle stralen      
nieuws geboorte Zoon God           

licht

Joost Doef

Manieren om een gedicht 
te maken

Al jaren lopen mijn man 
en ik de Andijker! Elke 
woensdag is het weer 

een mooie wandeling en 
de mensen zijn weer op 

de hoogte van het 
wekelijkse nieuws in hun 
plaats. Onderweg maak 
je vaak dingen mee, of 

maak je een praatje met 
bewoners die met 

smacht op de krant 
staan te wachten. Vaak 
maak ik zelf foto’s voor 
de krant om hem zo wat 
smeuïger te maken. Wij 

hopen nog jaren te 
mogen lopen. 
Allemaal fijne 
feestdagen! 

Hans en Astrid van Dijke 

De bezorger van de Andijker
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Don’t forget to eat your veggies   
popvriendseeds.com  

We wish you  
a SuperFresh  
New Year! 

Namens de VVD wens 
ik u een gelukkig, 

gezond Kerstfeest en 
een voorspoedig 2022. 

Ook volgend jaar
werken wij verder

aan voldoende huizen
voor alle Andijkers.

Andrea van Langen

T A X I

Directie en personeel 
van Taxi Kaijer 
wenst iedereen 
een gezond 
en veilig 2022
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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 

2022 gewenst.

 

 

HET BESTUUR EN DE AANGESLOTEN 
VERENIGINGEN VAN STICHTING VEILING 

DORPSHUIS WENSEN IEDEREEN FIJNE 
KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2022 TOE 

 
 

 

 

 

 

Andijks Gemengd Koor 
wenst u allen 
prettige feestdagen
en een goed, gezond 
en muzikaal 2022
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Aanleverdata De Andijker 
Op woensdag 29 december verschijnt de laatste Andijker van dit jaar, 
materiaal aanleveren uiterlijk: vrijdag 24 december 2021, 12.00 uur.

Op woensdag 5 januari 2022 verschijnt de eerste Andijker van 2022, 
materiaal aanleveren uiterlijk: vrijdag 31 december 2021, 12.00 uur.

De kantoren van de Andijker en Dijkprint 
zijn van vrijdag 24 december tot en met zondag 2 januari gesloten. 

Voor dringende zaken mail naar: info@andijker.nl of info@dijkprint.nl.

Krijgen de varkens ook een kerstdiner? 
“Nee hoor, ze krijgen gewoon wat ze altijd 
krijgen! Hun brokken, wat resten groen en 
een heerlijke verse pluk hooi. Dan blijven 
ze gezond!” Er wordt gelachen. “Varkens 
snappen niks van kerstfeest, van vakantie 
of van dierendag, die willen gewoon elke 
dag hun natje en hun droogje, lekker schar-
relen en lekker slapen in het warme stro.”

De varkens van kinderboerderij ‘De Put’  
hebben tijdelijk hun onderkomen op de 
boerderij van Nico en Joke Druif  in Oost-
woud. Op hun tijdelijke plek hebben ze het 
ontzettend naar hun zin. De reis heen was 
een hele spannende onderneming, omdat 
de dieren er niets van begrepen. Inmiddels 
voelen ze zich helemaal thuis.

De Put bijna gereed
Het dierenpark ‘de Put’ waar de varkens 
eerst woonden, ging helemaal op de schop 
het afgelopen jaar. De oude afdeklaag die 
de onderliggende oude vuilnisbelt afdekte 
moest vervangen worden en er was nog 
veel meer werk te doen. Al met al was het 
een hele onderneming. Maar inmiddels, zo 
klinken de geluiden, komt er wel schot in 
de zaak. Toch verhuizen de dieren, waar-
onder de varkens, pas terug als ook de 
verblijven klaar zijn.

Samen slapen
JD en DJ hebben hun eigen dag indeling. 
Het maakt ze niet uit of het een maandag 
of een woensdag is, of het een feestdag is 
of vakantie genoemd wordt. “Ze slapen 
samen in een nest dat ze zelf bouwen van 
stro. Dan kruipen ze helemaal weg en 
knorren heerlijk tijdens hun slaap. Zodra 
ze wakker worden gaan ze op zoek naar 
eten. De dag beginnen met een ramme-
lende maag, vinden ze maar niks.”

Deurtje dicht
De nachten liggen ze binnen en gaat de 
deur dicht. Dan kan ze niks gebeuren. Bij 
vorst krijgen ze zelfs een warmtelamp voor 
het comfort. De deur gaat na het ontbijt 
open en dan kunnen ze vrij in en uit lopen. 
“Ze kiezen zelf hun plek, al begrijp je er 
soms niks van. Midzomer doken ze onder 
de draad door en maakten een kuil onder-
aan de mesthoop, niet de schoonste plek. 
Maar kennelijk wel lekker koel, want er 
werd heel tevreden in de kuil gelegen.”

Een ommetje maken
Als het weer het toe laat maken ze een om-
metje en zetten overal en nergens hun 
neus in de aarde. Die wroeten ze helemaal 
om. “Kennelijk vinden ze het een leuke 
bezigheid, of ze vinden af en toe een ver-

dwaalde lekkernij, want ze kunnen er uren 
zoet mee zijn.” Na dit avontuur is een mid-
dagdutje altijd een goed idee en kruipen ze 
samen in hun ‘bed’. Daarna herhalen ze dit 
gewoon nog eens tijdens de middag!

Eigen willetje
Het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn, 
een foto van een varken met een kerstmuts 
op. “Dat gaan we niet doen! Hoe leuk het 
ook is voor mensen, de varkens zouden 
gaan gillen. Die zijn duidelijk niet in voor 
dat soort fratsen. Ze hebben een eigen wil-
letje en ik zou het al bijzonder vinden als 
ze niet steeds hun kont naar de camera 
draaien. Succes met de foto’s, ik kijk wel 
hoe je het er vanaf brengt!” lachen opa en 
oma Druif terwijl de kleinkinderen wel 
braaf poseren, maar DJ en JD gewoon hun 
eigen gang gaan.

Andere dieren jaloers
De meiden willen deze dag ook nog even 
met de pony’s op de foto. “Straks worden 
ze nog jaloers dat alleen de varkens in de 
krant mogen,” grapt  oma. De witte Welsh 
‘Snowy’ gaat met kleindochter Tessa op de 
foto. De Pippi Langkous heet Flipper en is 
een Shetlandpony. Die poseert zonder 
problemen met Elin. “Opa en oma hebben 

vijf paarden en pony’s staan en dat maakt 
het ook zo leuk op de boerderij, er is altijd 
wel een dier om even mee te knuffelen. De 
paardjes werken alleen wel een stuk beter 
mee met de fotograaf dan de varkens hè!”

Kerst en de jaarwisseling
Tijdens de kerstdagen worden alle dieren 
op de boerderij goed verzorgd. “Vooral 
omdat de kleinkinderen op visite komen, 
krijgen ze ook volop aandacht en knuffels. 
Maar verder is kerst ‘een gewone dag’ in 
het leven van een dier. Ook de jaarwisse-
ling zullen ze weinig van mee krijgen. Hier 
wordt weinig tot geen vuurwerk afgesto-
ken in de buurt. Dus het wordt vast een 
nacht vol heerlijke dromen.”

Voornemens
In 2022 zal er een bericht komen dat ‘de 
Put’ gereed is en zijn varkens terug wil. 
Wanneer dat precies gaat zijn is nog onbe-
kend. “Maar in 2022 gaat er heel wat voor 
ze veranderen, dat is zeker. De rit vanaf 
hun vakantieparadijs terug naar een geheel 
verbouwde kinderboerderij in Andijk zal 
wel weer wat spanning geven. Maar daar-
na zullen ze volgegeten en uitgerust weer 
voor alle bezoekers te zien zijn.”

Wat eet een varken met kerst?

Tessa, Elin en Jula met de varkens JD en DJ van de Put. Foto’s aangeleverd

De witte Welsh Snowy en Tessa.
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