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Eén kantoor...

van alle markten
 thuis

Dirk Gorter kroop nog een keer achter het stuur. Foto aangeleverd
Staartmezen op de Put. Foto aangeleverd Wij willen Alpha Tours hartelijk 

bedanken voor de gesponsorde 
busreis naar Artis. Dirk Gorter, 
een zeer betrokken vrijwilli-
ger  en gepensioneerd buschauf-
feur, kroop nog eenmaal met veel 
plezier achter het stuur van de 
gesponsorde bus. Hij bracht een 

grote groep Oekraïners uit de 
gemeentelijke opvang in Andijk 
en uit de directe omgeving naar 
Artis in Amsterdam. De groep 
heeft ontzettend genoten van dit 
onvergetelijke uitje met koud, 
maar stralend weer. Dirk, Ingrid 
en Lidy, enorm bedankt voor de 

Zaterdagmorgen was een groepje 
Staartmezen aanwezig op de Put. 
Deze sociale vogeltjes trekken 
met elkaar op door tuinen en par-
ken op zoek naar voedsel zoals 
insecten. Nu het kouder wordt 
schakelen ze over op zaden. Kijkt 

u er ook naar uit, richt dan uw 
tuin voor de winter vogelvriende-
lijk in met voedselplekjes. Laat 
ook bladeren liggen wat goed is 
voor het bodemleven waaronder 
de Merels dan wormpjes weten te 
vinden. Douwe Greydanus

Andijk Helpt bedankt Alpha ToursBolletje met staart vogeltje

goede zorgen. Van snack pakket-
je, drinken tot en met de reis, al-
les was tot in de puntjes geregeld. 

Charlotte Schuurman, 
Andijk Helpt 

‘Het is een droom die uitkomt’, 
herhaalt Geert van der Werf. 
De hoefsmid uit Westwoud 
kreeg enkele weken geleden 
een belletje uit Spanje. ‘De 
Hoofdpiet vroeg of ik interesse 
had om de nieuwe hoefsmid 
van Sinterklaas te worden. De 
hoefsmid die hij had, was met 
pensioen gegaan. Ze zochten 
iemand met internationale er-
varing. Zodoende kwamen ze 
bij mij terecht. Ik hoefde geen 
seconde na te denken en heb 
meteen ja gezegd.’

Het is voor hem een jongens-
droom die uitkomt. ‘Het is zo’n 
beetje het hoogste wat je als hoef-
smid kunt bereiken’, weet Geert. 
Zijn eerste klus staat op het punt 
van beginnen. ‘Zoals iedereen 
weet is Amerigo met pensioen 
maar dat betekent niet dat hij 
niets meer doet. Ozosnel, het 
nieuwe paard van de Sint, heeft af 
en toe rust nodig. Dan mag Ame-
rigo invallen. Hij staat gestald in 
Venhuizen, hier aan de Kogge-
weg. Amerigo wordt vooral hier 
in de regio West-Friesland bij 
plaatselijke intochten ingezet. 
Maar dan moeten zijn hoeven 
natuurlijk in orde zijn.’

Hoefkniptang
De Streker is er die middag bij als 
Geert de witte schimmel onder 
handen neemt. Met een hoef-

kniptang knipt hij de hoef mooi 
bij, vijlt hij die en tenslotte maakt 
hij hem helemaal schoon. Inmid-
dels worden de vier hoefijzers 
gloeiend heet gemaakt in een 
oventje. Die werkt op vloeibaar 
gas en staat opgesteld in de werk-
auto van Geert. Hij heeft de ach-
terklep geopend en brengt zijn 
aambeeld in gereedheid. ‘De 

temperatuur in de oven kan wel 
stijgen tot zeshonderd graden’, 
vertelt Geert. ‘Een heet hoefijzer 
kan ik goed bewerken met een 
hamer. Ik kan hem dan zo prepa-
reren dat hij precies past op de 
hoef. Het is maatwerk. Met de 
nagelhamer sla ik de spijkers erin. 
Nee hoor, maak je geen zorgen. 
Het paard voelt daar weinig tot 

niets van. Ik weet precies wat ik doe.

Rendieren 
Dat vakmanschap is ook precies 
de reden waarom Geert is bena-
derd door de Hoofdpiet. ‘Sint had 
een tip gekregen van zijn goede 
vriend de Kerstman. Ik heb tij-
dens mijn opleiding stage gelopen 
in Scandinavië. Eerst in Zweden. 

Dan dronk ik eerst een kopje thee 
bij Pippi Langkous in Villa Kakel-
bont en ging daarna Witje be-
slaan. Gewoon in de huiskamer. 
Bij Pippi kon alles. Later ging ik 
naar Lapland, waar ik druk werk 
had aan alle rendieren van de 
Kerstman. Want ook die lopen 
vaak over verharde wegen en ja, 
dan heb je hoefijzers nodig.’

Op sokken 
Geert vertelt dat paarden die en-
kel in de wei staan geen hoefijzers 
nodig hebben. ‘Dat geldt denk ik 
voor 60% van de paarden die ik 
onder mijn hoede heb. Die lopen 
op sokken, zo noemen we dat. Bij 
de andere paarden knip ik eerst de 
hoef rondom. Dat heet in vakter-
men bekappen. Daarna gaat er een 
nieuw hoefijzer op. Dit moet zo 
ongeveer om de acht weken. Het 
hangt er dan nog wel vanaf hoe 
vaak het paard op straat loopt.’

Over de daken 
Of over de daken? Geert lacht. 
‘Dat is fantasie van de mensen. Je 
denkt toch niet echt dat de Sint 
met het paard over de daken kan 
lopen? Op  het dak heeft het 
paard geen enkele grip.’ Dan krijgt 
Geert een whatsappje binnen. 
‘Sorry, ik moet weg. Naar het 
Grote Pietenhuis. Ozosnel is daar 
nu en moet beslagen worden. 
Dan kan hij vanavond weer op 
pad want er zijn schoentjes gezet.’

Geert van der Werf nieuwe hoefsmid van de Sint

‘De hoeven van Amerigo moeten natuurlijk in orde zijn’, zegt hoefsmid Geert van der Werf.  
Tekst: Koos Schipper. Foto: Hoekstra Grootebroek.
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FAMILIEBERICHTEN MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 27 november 10.00 
uur: 1e zondag van de Advent.
Eucharistieviering door pastores 
A. Dekker en J. Correa met 
Gemengd koor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken. 

Tevens is er een kraam van de 
Wereldwinkel aanwezig. De 
moeite waard om te gaan kijken 
en iets te kopen. Ook is er dan tot 
26 dec. een mand voor de Voed-
selbank. Gevraagd wordt iets 
mee te nemen voor hen, die het 
zo hard nodig hebben. Van harte 
aanbevolen. 

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

© 2022 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Kerkdiensten, zondag 27 november
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Verschoof te Leimuiden. Eerste advent. 
 Met medewerking van kinderkoor Joy.

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Ton Heijboer
 Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaaijer Toneelstuk Rachab

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

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

10.00 uur Euch. pastor A. Dekker en J. Correa, Gemengd Koor

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Erik Bruinenberg

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Peter Hays

Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 

10.30 uur Opbouwdienst o.l.v. G. Boersma - Stolker

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken die zo heeft 
meegeleefd na het overlijden van mijn vrouw

Miep Koen - Blokker
Zoveel vlaggen half stok, zoveel handdrukken en zoveel kaarten.
Het voelt als een warme deken die je om krijgt als je soms ver-
drietig bent en je eenzaam voelt. 
      Fam. J.P. Koen, Klamptweid 9

Belangrijke mededeling voor alle 
parochianen en geïnteresseerden

Het parochiebestuur van de regio Wervershoof is al geruime tijd 
bezig met de toekomst van onze regiokerken. Op dit moment 
wordt er volop overlegd wat de “centrale kerk” zal gaan worden, 
waar alle hoofdactiviteiten zullen gaan plaatsvinden in de toe-
komst.

Wij als parochieraad worden op gezette tijden bijgepraat, maar 
we vinden het ook belangrijk dat u als parochiaan/belangstellen-
de ook de gelegenheid krijgt om u te informeren.

Daarom heeft het parochiebestuur besloten om in alle parochies 
een informatie avond te houden.

In onze parochie zal dat zijn op dinsdagavond 29 november in 
de kerk bij Sarto. Op deze avond zal het parochiebestuur de stand 
van zaken toelichten en eventuele vragen van u beantwoorden.
U bent van harte welkom; aanvang 19:30 uur.

Agenda voor deze avond:
- Opening
- Staat van financiën door penningmeester Martijn Bakker
- Toekomst van de kerken in onze regio door Peter de Boer
- Korte pauze
- Gelegenheid tot het stellen van vragen

Om een idee te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten 
vragen wij u om u op te geven via trudy@nieuweboer-kuip.nl of 
tel. 06-22 39 52 30.

    Mede namens het parochiebestuur
    De parochieraad van Andijk 

Wat een verschil met vroeger. We zien de kleine woning van de 
Hendrik Lub en Stijntje Ramkema, welke er nu nog staat. 

Hij bouwde later een werkplaats naast het huis. 
Weer later woonde zoon Dick Lub met Ali Sas in de woning.

De Dijkgracht stopte bij het rechterhuis en ging verder achter 
de huizen langs naar de Bakkershoek. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Meer nieuws op: 
www.andijker.nl
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WIE, WANNEER, WELKE BESLISSINGEN
Omdat we toch nog vaak bij mensen thuiskomen of dat men met 
veel moeite bij ons op kantoor komt en wij met enige regelmaat 
naar het ziekenhuis gaan, omdat er nog niets geregeld was op het 
gebied van een testament en/of een levenstestament, schrijven we er 
toch nog weer eens over. 

Wat is het verschil tussen een “gewoon” testament 
en een levenstestament?
Een “gewoon” testament regelt alleen de zaken bij overlijden. Daarin 
komt aan de orde wie er van u erft. Vaak wordt een executeur en 
afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Dit is of zijn degene(n) die na 
overlijden het beheer hebben over de goederen van uw nalaten-
schap en deze kunnen afwikkelen. Een levenstestament werkt tijdens 
leven. Hierin wordt geregeld wie uw belangen mag behartigen en 
beslissingen voor u mag nemen tijdens uw leven, als u dat tijdelijk of 
blijvend niet meer kan.

Op tijd regelen
Veel mensen zien er tegenop om een testament en levenstestament 
te maken. Het zijn ook zware onderwerpen om over na te denken. 
Het begint bij een bespreking, dan is de eerste stap gezet. Een veel 
gehoorde reactie is dat het een grote opluchting is als het eenmaal 
geregeld is (ook voor familieleden of andere naasten). Voor onderne-
mers geldt dat het in de dagelijkse drukte van hun bedrijf vaak niet 
hun eerste prioriteit is om over deze onderwerpen na te denken. Je 
moet er toch niet aan denken 
dat je zelf niet meer de con-
trole hebt, maar ook dit is 
een bedrijfsrisico. Kortom, 
stel niet uit tot morgen of la-
ter.  We helpen u graag.

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

Bart Huisman

We zijn begonnen!

Ja, zo voelt het nu bij deze 
begroting.

Als kersverse fractievoorzitter 
en raadslid voor GroenLinks 

Medemblik ben ik nu een 
halfjaar bezig. In dat halfjaar 

zijn we onze nieuwe plek gaan 
zoeken en nieuwe structuren 

aan het opbouwen.

Ook bij de gemeente heb ik 
ditzelfde gevoel.

We zijn bezig met elkaar de 
boel op te bouwen. We zijn 

vlak vóór de verkiezingen aan-
gesproken door de provincie en 
vlak na de verkiezingen werden 
we op het matje geroepen. We 
voeren onze wettelijke taken 
niet goed uit en de financiën 

staan er niet goed voor. Werk 
aan de winkel! Maar, werd 

er gewaarschuwd, we willen 
geen truckjes meer zien. Lange 
termijn uitgaven moeten ook 
betaald worden uit lange ter-

mijn inkomsten.

In het coalitie akkoord zijn 
hier al belangrijke keuzes in 
gemaakt. Als GroenLinks 
zouden wij liever zien dat 
er in Den Haag eerlijkere 

belastingen geheven worden 
op multinationals, in box3 en 
bij de hoogste inkomens. Dit 
kan dan naar gemeenten voor 

alle taken die met te weinig 
geld zijn overgedragen. Helaas 
hoeven we dat voorlopig niet 

te verwachten en mogen wij als 
gemeente geen inkomensbeleid 
voeren. We zijn er blij mee dat 
deze coalitie daarom kiest voor 
een WOZ verhoging, maar dit 
moet niet standaard worden. 

We moeten veel meer druk op 
het rijk zetten om de lange ter-
mijn inkomsten zeker te stellen, 
daarna kunnen we weer “leuke 

dingen” doen. 

Maar ook zonder geld kan er 
dit jaar al meer aandacht naar 
goedkopere woningen, meer 
bomenaanplant en samen-

werking in buurtbemiddeling. 
De laatste twee hebben we 

meegegeven aan de betreffende 
wethouders in de begroting 
vergadering, voor de meer 

kleinere goedkopere woningen 
hebben wij een amendement in-
gediend die unaniem is aange-
nomen in afgelopen begroting 

vergadering. Aan de slag!

Bart Huisman
Fractievoorzitter 

GroenLinks Medemblik
bart@groenlinksmedemblik.nl

In november 1937 is onze vereni-
ging opgericht als Plattelands-
vrouwen, maar anno 2022 - 85 
jaar na dato - zijn we als vereni-
ging bekend onder de naam 
Vrouwen van Nu.
We vonden dat we dit jubileum 
maar met een diner/buffet moes-
ten gaan vieren. Nagenoeg alle 
leden konden aanwezig zijn en 
we hadden afgelopen woensdag 
een volle zaal in Cultura. Geluk-
kig was er nog ruimte ingedeeld 
voor onze uitgenodigde plaatse-
lijke zangeres Eva Lena van den 
Braber. Ze studeert en woont in 
Rotterdam, zodat je dit tijdig 
moet inplannen.
Bescheiden cadeautjes horen ook 
bij een jubileum, zoals de gift van 

een lid voor de kosten van het 
drukken van ons jaar program-
ma-boekje. Van de afdeling Oost 
een geldelijke bijdrage en bon-
bons die we na de maaltijd heb-
ben uitgedeeld.

Voorgerecht
Voor we gaan eten zingt Eva Lena 
enkele liedjes, zoals Desperado. 
Het voorgerecht wordt leuk ge-
serveerd op een etagère: Gevuld 
eitje, wrap, broodje zalm, mini 
loempia en huzarensalade. Ook 
stokbrood met kruidenboter 
staat op tafel. Peter en crew we-
ten ons te verrassen met een 
glaasje (pompoen-) soep. Intus-
sen is het warme buffet klaarge-
zet zodat we daar ook aan kun-
nen beginnen. Eva doet tussen-
door nog weer enkele liedjes. Ui-
teraard kan ijs toe niet ontbreken. 
Onze complimenten aan de keu-
ken en bediening van Cultura. 
Ook nu is er weer ruimte voor de 
liedjes die Eva heeft uitgekozen 
waaronder ‘Jolene’ van Dolly Par-
ton en ‘Me and Bobby McGee’ 
van Janis Joplin.

Aan het einde van de avond kre-
gen we een leuke (door het be-
stuur) versierde kaars in pot met 
aansteker gezellig mee naar huis. 
Zo sluiten we muzikaal ons jubi-
leum jaar af en bedanken we Eva 
Lena voor haar leuke bijdrage.

85 jaar bestaan Vrouwen 
van Nu Andijk West

Eva Lena van den Braber. Foto 
aangeleverd

De brug van de Kleingouw naar de Dijkweg is al 2 weken afgesloten 
met linten. Deze brug moet vernieuwd worden de planken die erop lig-
gen zijn allemaal aan vernieuwing toe. Er zit zelfs al een gat. Het levert 
gevaarlijke situaties op, mensen moeten nu een stuk de weg op en met 
de spits en donkere avonden is dit levensgevaarlijk!  Automobilisten 

hou hier a.u.b. rekening mee dat er mensen op de weg lopen. Hopelijk is 
dit probleem snel opgelost. Tekst/foto Astrid van Dijke 

Langs de weg...

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die dit jaar 
uitkomt op woensdag 21 december aanstaande, 

kunt u als vanouds weer uw zakelijke en/of parti-
culiere Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle advertenties 
zijn 120 mm breed x 80 mm hoog, de prijs is €49,- 
exclusief btw.

Particuliere wensen: 
u geeft aan welke advertentie u wenst 

(A of B) en de tekst die daar in dient te staan.
 Prijs advertentie A (€13,-) 

en advertentie B (20,-). 
 

Deze bedragen gelden bij contante betaling. 
Met factuur komen er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst 
uiterlijk  

9 december a.s.) 
aanleveren op 

info@andijker.nl of op 
Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 
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Oproep ‘Kerst’ verhalen
Voor onze kerstuitgave, 
woensdag 21 december, 

zijn we op zoek naar mensen die willen 
vertellen over hun versierde huis en/of tuin, 

favoriete Kerstrecept, een creatief knutselidee 
of bijvoorbeeld eigengemaakte kerstkaarten. 

Andere ideeën zijn natuurlijk 
ook van harte welkom! 

Mail naar: info@andijker.nl

Hondeloupies 
wordt in januari 

Honden Dagopvang 
Andijk! 

Er zijn nog 
plekjes vrij!

Bel vrijblijvend voor 
info 06-40 75 82 89.

  
Volg ons op facebook.

Over StotterenOver StotterenOver Stotteren
Stil stotteren

In de editie van oktober stond ik met een interview in de Streker. Ik 
deed dit samen met Wilma Schipper, zij is logopedist/stotterthera-
peut. De aanleiding hiervoor was Wereldstotterdag op 22 oktober. 

Dit was voor ons een eerste kennismaking. Ik kende haar van naam, 
maar niet persoonlijk. Zelf volgde ik stottertherapie in Alkmaar en 
mijn therapeute raadde Wilma aan, toen ik werd gevraagd voor het 
interview. Aangezien wij allebei uit de Streek komen. 

Mijn missie 

De missie was -en is- dat er aandacht gevraagd wordt voor mensen die 
stotteren. Mijn missie is dat er aandacht komt voor jongeren en volwas-
senen die in ‘stilte’ stotteren. Dat klinkt wellicht wat vreemd in de oren. 
Maar er zijn heel veel mensen die stotteren, maar het niet laten horen. 
Zelf ben ik daar ook een schoolvoorbeeld van. Schaamte en onzeker-
heid zorgt ervoor dat deze groep domweg zwijgt of zegt dat hij of zij het 
antwoord niet weet. Of, de hele dag door tijdens gesprekken om de 
woorden heen draaien, om maar niet te hoeven stotteren. Ik was daar 
zo goed in geworden, dat vele mensen niet door hadden met welk ge-
vecht ik 40 jaar bezig was. En dat is doodvermoeiend! 

Succesvol

Dit is de reden waarom ik hulp heb gezocht en met succes de therapie 
heb afgerond. Doordat ik niet 
meer hoefde te stotteren in stilte, 
werd ik zekerder. En doordat ik 
zekerder ben geworden, stotter ik 
bijna niet meer. Daarom past het 
thema “Laat je zien, laat je horen!” 
zo goed bij mij en mijn missie.

Annemiek 
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HET VOERT 9A GROOTEBROEK  |  0228 755 381  |  INFO@STEENGOEDT.NL   |  WWW.STEENGOEDT.NL

JOUW ONAFHANKELIJK 
HYPOTHEEKADVISEUR

√  100% onafhankelijk  
hypotheekadvies

√  Gratis en vrijblijvend  
eerste gesprek

√  Gegarandeerd de  
laagste rente en  
beste voorwaarden

√  Altijd direct contact  
met je persoonlijke  
adviseur

√  Advies bij jou thuis,  
online of op kantoor 

Melk , puur of wit en gevuld met 
een heerlijke hazelnoot prali-
né? Er is met chocolade heel 
veel mogelijk. Toch is er ook 
heel veel verschil in soorten 
chocolade. Paul Wagemaker is 
de chocolatier  van Chocolate 
Planet en dagelijks gepassio-
neerd bezig met chocolade.  Hij 
kan er alles over vertellen.

Zijn jarenlange ervaring als 
chefkok gecombineerd met zijn 
passie voor chocolade levert 
spannende en waanzinnig lekke-
re chocoladeproducten op. Bon-
bons zijn de specialiteit, maar hij 
ontwikkelt steeds weer nieuwe 
smaken en producten waarbij 
chocolade de hoofdrol speelt. 
“Het is nooit saai! Dit jaar heb ik 
de adventskalender nieuw in het 
assortiment en er zijn weer 
nieuwe smaken ontwikkeld. Ook 
heb ik nu een chocolade kerst-
boom, bijna te mooi om op te 
eten!”

Heerlijk handwerk
“Het belangrijkste van een lekker 
product zijn de gebruikte ingre-
diënten. Daarom werk ik alleen 
met Belgische chocolade van 
Callebaut. De keus voor werken 
met kwaliteitsingrediënten 
maakt de smaak waanzinnig veel 
beter. Proef maar eens het ver-
schil van een fabrieksreep met 
goedkope vetten of één van mij 

met echte cacaoboter!” Paul ver-
telt terwijl de machines draaien: 
“Handwerk is intensief, maar ook 
het leukste om te doen. Het 
maakt dat ik de kwaliteit hele-
maal zelf in de hand heb.”

Sinterklaas of kersttraktaties
Begin december zijn de chocola-
deletters erg in trek. Deze zijn er 

in de smaken melk of puur en 
gezouten caramel of met een ha-
zelnootpraliné vulling. Ook kun 
je vanaf begin december starten 
met het openen van de vakjes van 
de adventskalender, elke dag een 
nieuw bonbon met weer een an-
dere vulling. Dat is nog eens een 
heerlijke manier om af te tellen 
naar de kerstdagen!

Cadeau doen
Chocolade is lekker, voor jezelf 
maar ook erg leuk om als cadeau 
te geven. Een doosje bonbons als 
relatiegeschenk, voor een verjaar-
dag of voor de (aanstaande) ou-
ders? Chocolade heeft volop mo-
gelijkheden. “Het printen van een 
logo of bedrijfsnaam is bijvoor-
beeld een optie die we sinds kort 

aanbieden.” Paul vult aan: “Ook is 
het mogelijk om de verpakking 
helemaal te personaliseren.” 
Vraag naar de mogelijkheden, 
want die zijn eindeloos. Op de 
website vindt u vele voorbeelden.

Duurzaam
“Bij Chocolate Planet denken we 
ook aan het milieu en werken we 
zo duurzaam mogelijk. Daarbij 
hebben we oog voor de cacaoboe-
ren en vinden het belangrijk dat zij 
een eerlijke prijs voor hun product 
krijgen.” Dan smaakt een bonbon 
bij de koffie of als afsluiter van een 
heerlijk diner toch ook beter?

Passie overbrengen
Cadeau ideeën genoeg of mogen 
we u nog een tip geven? Paul 
geeft namelijk chocolade work-
shops aan kleine groepen van ca 6 
personen. De workshop kunt u 
via de website inplannen en dan 
kunt u zelf aan de slag. Luk als 
vriendenuitje, bedrijfsuitje of 
vrijgezellenfeestje! 

Bestellingen en info
Paul Wagemaker vindt u aan de 
Bernhardstraat 5 in Hoogkarspel. 
Bestellingen kunt u doen via de 
website www.chocolateplanet.nl 
of bel met 06- 2 53 91 534. Opha-
len is een mogelijkheid, maar ver-
zenden kan ook. Wilt u niks mis-
sen volg Paul dan op Facebook of 
Instagram @bychocolateplanet. 

Chocolate Planet: Passie in chocolade verpakt

Paul Wagemaker weet van chocolade de lekkerste producten te maken die er ook nog eens prachtig uitzien. 
Tekst en foto: OdB.
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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

Op achttien november - de dag van de ondernemer - 
reikte de gemeente Medemblik twee duurzaamheids-
prijzen uit. Tijdens de ondernemersborrel van de On-
dernemers Federatie Medemblik in MED Trattoria 
stonden twee prijswinnende ondernemers het podi-
um. In de categorie ‘Meest Duurzame Ondernemer’ 
ging de prijs naar Rainbow Colors uit Andijk. Op het 
gebied van ‘meest duurzame innovatie’ ging de prijs 
naar Wagenaar Refrigerations uit Zwaagdijk-Oost. 
Beide winnaars kregen hun prijs overhandigd uit han-
den van wethouder Harry Nederpelt.

Wedstrijd
Jaarlijks reikt de gemeente een prijs uit voor de Medem-
blikse ondernemer die zijn of haar bedrijf duurzaam laat 
uitblinken. Het thema vorig jaar was duurzaam (ver)bou-
wen, en Bouwbedrijf de Toekomstgroep uit Andijk ging 
toen met de prijs naar huis. Het thema dit jaar was het 
duurzaam reduceren van aardgasverbruik. Nog een prijs 
werd uitgedeeld voor de onderneming met de beste duur-
zame innovatie. Voor beide categorieën zijn drie bedrij-
ven genomineerd, waaruit een vakjury uiteindelijk twee 
winnaars koos. 

Rainbow Colors
Bas Karsten van Rainbow Colors uit Andijk werd door de 
jury geprezen om zijn vooruitziende visie over verduurza-
men. Waar de meeste glastuinbouwers bezig zijn om hun 
aardgasverbruik zoveel mogelijk te reduceren, is dit be-
drijf inmiddels helemaal van het aardgas af. Daar is wel de 
nodige techniek en investering voor nodig, en beide zijn 
bij Rainbow Colors bijzonder goed uitgevoerd. Deze on-
dernemer is volgens de jury een voorbeeld voor de bran-
che en een bron van inspiratie voor andere ondernemers. 

Wagenaar Refrigerations
Zwaagdijker Sjors Wagenaar ontwikkelde geheel zelf een 
innovatief systeem waarmee het klimaat in een kas met 
een warmtepomp wordt geregeld. Door het aanwezige 
vocht en warmte te hergebruiken bespaart de afnemer 
van het systeem op grote hoeveelheden aardgas. Deze in-
novatie is revolutionair in vergelijking met bestaande 
systemen in de glastuinbouw. Maar daarmee stopt het 
niet. Wagenaar biedt bij het systeem ook een onder-
houdspakket aan, en klanten kunnen het apparaat weer 
retourneren na het verstrijken van de economische le-
vensduur. Zijn product levert hem de allereerste innova-
tieprijs duurzaam ondernemen van de gemeente op. 
 
Prijs
Beide winnaars ontvingen naast bloemen en een award 
ook een titel.  Zij mogen zich tenminste een jaar lang pro-
fileren als ‘meest duurzame ondernemer’ en ‘beste duur-
zame innovatie’ van Medemblik. 

De gemeente gaat met hen in gesprek over hoe zij verder 
willen verduurzamen. Ook worden de winnaars toege-
voegd aan de poule van winnaars van eerdere edities. Zo 
bouwt de gemeente aan een netwerk van lokale onderne-
mers die kennis en ervaring op gebied van duurzaam on-
dernemen uitwisselen. 

V.l.n.r. Sjors Wagenaar, Bas Karsten en Harry Nederpelt. Foto aangeleverd

Dit zijn Medembliks meest duurzame ondernemers 
Gemeente reikt twee prijzen uit
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

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

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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Het huidige verkeerbeleidsplan is verouderd en te-
vens zijn er lokale, regionale en landelijke ontwik-
kelingen die aanleiding geven het beleid te herzien. 
De gemeenteraad wordt door het college van B&W 
voorgesteld het Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan 2022 vast te stellen.

Oproep inwoners
De Dorpsraad Andijk roept de inwoners van Andijk 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan te le-
zen en te beoordelen of de de plannen die het col-
lege voorstelt overeenkomen met jouw ideeën, bij-
voorbeeld ten aanzien van de verkeersveiligheid, de 
snelheid en andere aspecten, maar ook voor wat het 
openbaar vervoer aangaat. “Laat het ons weten wat 
jij ervan vindt”, zegt Gerrit van Keulen van de 
Dorpsraad Andijk, “wij willen als dorpsraad de me-
ningen van de inwoners verzamelen en onder de 
aandacht brengen van de gemeenteraad! We heb-
ben nu al een aantal zaken gezien die niet voldoen 
aan datgene wat wij in de afgelopen jaren hebben 
ingebracht bij de gemeente op dit terrein. Daarom 
ons oproep aan de inwoners! Samen maken we er 
werk van!”

Reageer!
Je kunt je reactie kwijt door een mail te sturen 
naar dorpsraadandijk@gmail.com, zet in het onder-
werp  GVVP  en zet in je mail ook jouw adres en 
GSM-nummer om eventueel contact met jou op te 
nemen!”

Doe dit wel vóór 1 december a.s., want op 8 decem-
ber vindt de raadscommissie plaats en wordthet 
plan behandeld en zullen we tijdens deze vergade-
ring mede namens degenen die hebben gereageerd 
in spreken”, aldus de voorzitter van de dorpsraad.

Je kunt  het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers-
plan opvragen bij de Dorpsraad, en wij zullen jou 
een exemplaar per mail toesturen, stuur dan een 
mail naar ons met in het onderwerp: “GVVP”en zet 
in de mail dat je het wilt toegestuurd krijgen (alleen 
digitaal).
Uiteraard kun je zelf ook inspreken tijdens de com-
missievergadering die het plan behandeld als je dat 
wenst. Kijk voor meer informatie over “inspreken” 
de website van de gemeente Medemblik voor meer 
informatie hierover.

Oproep: Bekijk het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan en laat weten wat jij ervan vindt! 

De knelpunten in de gemeente. Foto aangeleverd

Op zondagmiddag 18 decem-
ber zullen het AOW-Jongeren-
koor, Yvonne Schoorl en Pop-
koor S!ngt gezamenlijk een 
Top 2000 concert presenteren.
Naast livemuziek van deze en-
thousiaste talenten is er sa-
menzang met favoriete num-
mers uit de Top 2000 stemlijst. 
Als u wilt dat uw eigen favo-
riete Top 2000 nummers te 
horen zullen zijn, heeft u nu de 
kans om uw eigen “top 3” te 
selecteren uit onderstaande 
lijst. De nummers waarop het 
meest gestemd wordt, zullen 
gezamenlijk tijdens het con-
cert gezongen worden.   

Take me Home, Country Roads 
- John Denver 
Dancing Queen – ABBA 
Het Regent zonnestralen - Acda 
& de Munnik 
Verdronken vlinder - Boudewijn 
de Groot 
Don’t stop Believin – Journey 
The Boxer - Simon & Garfunkel 
Africa – Toto 
Ik kan het niet alleen - De Dijk 
I walk the line - Johnny Cash 
Let it be - The Beatles 
Vlieg met me mee - Paul de 
Leeuw 
Crazy Little thing Called love – 
Queen 

Jolene - Dolly Parton 
It’s my Life - Bon Jovi 
Listen to the music - The 
Doobie Brothers 
Iedereen is van de wereld - The 
Scene 
Forever Young – Alphaville 
Brabant - Guus Meeuwis 
Als het avond is - Suzan en 
Freek 
Papa- Stef Bos 
Fix You- Coldplay 
Fields Of Gold - Sting

Noteer op een briefje uw eigen 
top 3 en lever uw briefje in bij de 
Pastorie op Dorpsstraat 71 in 
Wervershoof. Daarnaast is er 
een mogelijkheid om uw stem 
uit te brengen via een poll op de 
Facebookpagina van het AOW-
jongerenkoor. Stemmen kan tot 
en met vrijdag 9 december.

Kortom, noteer de 18e in de 
agenda en geniet van een onver-
getelijke middag vol muziek. Ie-
dereen is om 13.30 uur van harte 
welkom, van jong tot oud. De 
entree is gratis, maar vergeet uw 
knip niet voor de collecte na af-
loop die bedoeld is als sponse-
ring voor het nieuwe dak van 
onze Werenfriduskerk!
De restauratiecommissie van de 
Werenfriduskerk

Stemmen voor Top 2000 
concert Werenfriduskerk  

Koren en soliste treden belangeloos op 

Wereldwinkel Stede Broec, Noordzijde Winkelcentrum ‘t Streekhof

Met kerst een speciaal kerstpakket nodig 
voor een familielid of voor uw medewer-
kers? Voor een kerstpakket met een bij-
zondere kerstgedachte bent u bij Wereld-
winkel Stede Broec aan het juiste adres. 

Eerlijk en duurzaam
Een pakket dat ook nog eens past bij de 
ontwikkeling van deze tijd:  maatschap-
pelijk verantwoord en duurzaam onder-
nemen. En dat maakt een kerstpakket 
van Wereldwinkel Stede Broec nou nét 
even iets anders. De makers van fairtrade 
producten krijgen namelijk de kans hun 
levensomstandigheden te verbeteren. 
Een nieuw huis bijvoorbeeld, hun bedrijf 
verder ontwikkelen of de kinderen naar 
school sturen.  Is dat niet een mooie 
kerstgedachte?  

Fair Trade Kerstpakket
Wij leveren pakketten in alle prijscatego-

rieën en vanzelfsprekend worden deze 
met zorg verpakt. Als u dit wenst kunnen 
wij de pakketten ook voorzien van een 
persoonlijke boodschap. U kunt in onze 
winkel terecht voor alle soorten kerstpak-
ketten en in elke gewenste hoeveelheid. 
Wij hebben eigenlijk geen “Standaard 
Pakketten” maar meer een impressie van 
de mogelijkheden (zie  foto’s) zodat u hier 
op voortbordurend het pakket geheel 
naar eigen smaak kan samenstellen.

Contact
Heeft u belangstelling voor kerstpakket-
ten of relatiegeschenken met fairtrade 
producten? Neem dan contact op via 
mail: paulerna@quicknet.nl, of bel 
(0228) 52 00 12 of bezoek onze mooie 
winkel. Bij voorkeur maken wij een af-
spraak met u, zodat onze medewerkers u 
in alle rust te woord kunnen staan. Ons 
adres: De Tuin 31 te Bovenkarspel.

Kerstpakketten van 
wereldwinkel Stede Broec
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PUUR MET HOUT

www.puurmethout.nl

CONTACT:

Adres: Randweg 1C Medemblik
E-mail: info@puurmethout.nl
WhatsApp: +31644899774

Wilt u met ons in contact komen 
of een kijkje willen nemen in de 
showroom, dat kan! Ook kunnen 
wij u eenvoudig op afstand van 
dienst zijn via whatsapp & email.

OPENINGSTIJDEN:

Woensdag: 09:00 - 17:00
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag: 

09:00 - 17:00 
09:00 - 17:00 
10:00 - 17:00

Maandag: Op afspraak
Dinsdag: Op afspraak
Zondag: Op afspraak

Meer dan 200 tafels op voorraad.
Vandaag besteld morgen tafelen!

Het wordt najaar en af en toe voelt het 
zelfs al winters aan. Tijd om de gezellig-
heid vanuit de tuin naar binnen te ver-
plaatsen. Het meeste geschikte moment 
om het interieur met een frisse blik te 
bekijken en het gezellig maken.

“Als ik denk aan het najaar en de winter, 
dan denk ik aan een frisse wind en prach-
tige stillevens om ons heen. Donkere luch-
ten en verkleurende bomen, dreigende 
wolkenpracht en dan toch weer die heer-
lijke zonnestralen op je gezicht. Een 
strand- of boswandeling en daarna thuis 
komen op een plek die goed voelt.”

Gezelligheid
“Het najaar: dan denk ik aan het heerlijk 
gezellig maken van je interieur. Omdat het 
vroeg donker wordt zitten we langer bin-
nen en dicht bij elkaar. We doen een spel-
letje of zijn aan het puzzelen. We genieten 
van alle dingen die we samen ondernemen 
aan een lekkere plek, centraal in het huis.” 

Tafel als middelpunt
Tijd om met elkaar aan tafel te zitten. 
’s  Morgens genietend van je eerste kopje 

koffie of de krant. Samen genieten van lek-
ker eten tijdens de lunch of het avondeten. 
Je drinkt er met een paar vrienden een 
biertje. De tafel is het middelpunt van het 
huis, figuurlijk maar vaak ook letterlijk.

Puur tafels
Meer dan 200 modellen zijn op voorraad. 
Vandaag kopen betekent dat u morgen al 
kunt tafelen. Kom kijken en ervaren wat 
bij u past. Doe idee'en op en stel uw vra-
gen. Bijna alles is mogelijk, dus geef uw 
wensen aan.

Jouw unieke tafel
Onze tafels kan je nu zelf samen stellen. Of 
het nu rond, ovaal, vierkant of rechthoekig 
moet worden of de vorm moet houden van 
een heuse boomstam. Alles is mogelijk.  
Bij Puur tafels is er ook voor u het juiste 
model te vinden. 

 Eigentijds trendy design
Met maar liefst 101 modellen in op de na-
tuur geïnspireerde stijl en met pure mate-
rialen. Maak van uw tafel een echte eyecat-
cher. Bij ons vindt u uw unieke tafel. Tot 
ziens bij ons in de winkel.

Een nieuwe 
sfeer in huis

Kirsten Verweij helpt u de juiste tafel te vinden, er is keus uit vele mogelijkheden.   
Foto: Puurmethout.
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Wist je dat uilen een deel van hun maaltijd weer uitbra-
ken? En wist je dat ze dat doen in de vorm van een bal, 
een zogenaamde braakbal? Op zondag 27 november lig-
gen er een aantal braakballen klaar in het bezoekerscen-
trum van IVN west-Friesland om onderzocht te worden 
door jullie. Onderzoek met een pincet en een oude tan-
denborstel met behulp van een zoekkaart welke botjes 
van welke muis er in de braakbal van de uil zitten. Je mag 
de botjes meenemen.Kom je ook?

Wanneer: Zondag 27 november in het Streekbos. 
Tijdstip: inlopen tussen 13:00-15:00. Locatie: het bezoe-
kerscentrum IVN (Veilingweg 21a, 1611BK Bovenkar-
spel). Kosten: gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Leeftijd: vanaf 6 jaar. 

Zoek de botjes

Braakbal Foto: Linda Smit

We gaan op safari! Paddenstoelensafari! Geen jeep, maar 
met de benenwagen. Geen verrekijker mee, maar een 
spiegel. Spot jij met ons de big 5: de Oesterzwam, de 
Inktzwam, de Zwavelkop, de Fopzwam en het Judasoor. 
Kom je ook? Vanaf 6 jaar. 

Wanneer: Zondag 11 december in het Streekbos. 
Tijdstip: 13:30-14:30. Locatie: het bezoekerscentrum 
IVN (Veilingweg 21a, 1611BK Bovenkarspel). Laarzen 
en warme kleren aan. Kosten:  Leden IVN & KNNV € 
2,-.  Niet leden v.a 12 jr €4,-. Kinderen t.m 12 jaar gratis 
a.g.v. sponsor bijdrage ABZ Seeds Andijk. Betalen via 
betaalverzoek is mogelijk. Leeftijd: vanaf 6 jaar. 

Zoek de paddenstoel: 
een ontdekkingstocht voor 

kinderen

Paddenstoelen. Foto: Marianne Ouwerkerk Wil je er even lekker uit na die drukke Sinterklaasdagen? 
Of wil je even genieten van de natuur voordat kerst be-
gint? Wandelen in de natuur zorgt voor ontspanning in 
deze drukke tijden. Zeker als het samen met een IVN 
gids is. Ook in de winter is er veel te genieten en te ont-
dekken in het bos. Kom je mee?

Wanneer: Zondag 18 december in het Streekbos. 
Tijdstip: 14:00. Locatie: het bezoekerscentrum IVN 
(Veilingweg 21a, 1611BK Bovenkarspel). Aanmelden: 
voor 17 december  17.00 via publieksactiviteiten@ivn-
westfriesland.nl ovv uw telefoonnummer. Kosten:  Le-
den IVN & KNNV € 2,-.  Niet leden v.a 12 jr €4,-. Kinde-
ren t.m 12 jaar gratis a.g.v. sponsor bijdrage ABZ Seeds 
Andijk. Betalen via betaalverzoek is mogelijk. 

Gezond Natuurwandelen

Gezond Natuurwandelen. Foto: Astrid Bijster

Activiteiten bij het IVN

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Profiteer nu van onze speciale laagstaande-zon-actie 
met maar liefst 25% korting op alle standaard zonnebrillen. 
Voor brillen op sterkte ontvangt u 10% korting.
 
Hoe vaak heeft u het dat u auto rijdt, of op de fiets zit 
en de laaghangende herfstzon belemmerd uw zicht? 
Zorg dus voor goed zicht en ga voor een zonnebril!

Laagstaande-zon-actie

Wij hebben diverse vacatures in
Natuursteen bewerking en plaatsing

(8 uur/parttime/fulltime)

Kijk voor vacature-info en foto’s op:
www.hardernatuursteen.nl

Met gevoel voor maatvoering, plaats je een mooi 
keukenblad, stoep of gevel op adressen in Noord-Holland. 
Het resultaat geeft voldoening!

Bouw en wonen
Gedenken

Zuiderwijzend 1
HOOGKARSPEL 0228-563507



0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 47 Pagina 11

 

Wist u dat...

... Toneelvereniging KNA 

weer volop en met veel 

plezier aan het oefenen is 

voor 3 en 4 februari 2023?

... er al kaarten verkrijgbaar 

zijn voor het Winterconcert 

van Excelsior?

... het afgelopen zaterdag 

ouderwets gezellig was bij 

de Bintangs in een bomvol 

Cultura?

... Jan Akkerman zijn 

verjaardag komt vieren

op 24 december met 

een daverend optreden 

bij Club Jazz&Pop?

... u uw 40MM verhalen en 

anekdotes kunt insturen 

i.v.m. de 50e wandeling?

... Dirk Gorter nog een keer 

achter het stuur van een bus 

is gekropen?

... er op 29 november een in-

formatieavond over de ‘cen-

trale kerk’ is in de RK Kerk in 

de Bangert?

... we nog steeds op zoek zijn 

naar ‘Kerst’ verhalen?

... u ook foto’s van uw Oranje 

versierde huis in kunt sturen 

naar info@andijker.nl?

... de IJsclub haar leden 

oproept de contributie te 

betalen?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Leuke tweedehands legpuzzels te 
koop. Afke Groot. Kerkepad 26, 
Andijk. Graag eerst even bellen 

naar 0228-592018. 

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

• Ko�  eochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in Huiska-
mer van Andijk, Sportlaan 1A. Iedere woensdag, 9:30 - 11:00 uur. 

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

NOVEMBER
Donderdag 24 november  
• Breek de Week, Hoekweg 12 a. 18.00 uur
Vrijdag 25 november
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 26 november 
• Oud papier
• Wintermarkt de Kapel, 10.00 tot 14.00 uur, Middenweg 48
Zondag 27 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Maandag 28 november 
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 29 november 
• Klimaatcircus Sarto, 19.30 uur. www.klimaatcircus.nl 
Woensdag 30 november  
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur

DECEMBER
Zaterdag 3 december
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 4 december
• koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Maandag 5 december
• Groene afvalbak wordt geleegd 
Dinsdag 6 december
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 7  december 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 9 december
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 10 december 
• Oud papier
Maandag 12 december
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 13 december 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Kerstavond bu� et en muziek. 

18.00 Dorpshuis
16-18 december
• Finale weekend 1e klasse 3-banden, Dorpshuis Sarto
Vrijdag 16 december 
• KBO/SBA, kerst middag  
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.
Zaterdag 17 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, 15.00 - 19.00 uur
Zondag18 december
• Country middag met live muziek van El Jackson, Dorpshuis 

Sarto, aanvang 13.30 uur
• Winterconcert Excelsior. Cultura, aanvang 15.00 uur
Maandag 19 december
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 20 december        
• KVG, Kerstavond gourmetten, Sarto, 18.00 uur
Woensdag 21 december
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Doe-avond in Kerstsfeer, 20.00 

uur, Cultura
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 23 december
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 24 december
• Oud papier
• Jan Akkerman + Band 21.00uur bij Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 28 december
• Plastic afvalbak wordt geleegd

JANUARI 2023
Maandag 2 januari 
• Maandag ko�  edrinken, 10 tot 12 uur in Buurthuiskamer Sarto
Woensdag 4 januari 
• KBO/SBA, bingo en Jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 6 januari 
• Vrijdag ko�  edrinken, 10 tot 12 uur in Buurthuiskamer Sarto
Zaterdag 7 januari
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 8 januari
• Sarto Andijk - Nieuwjaarsborrel Met The Blue Devils. Aanvang 

15.00 uur. Gratis Entree.
Woensdag 18 januari      
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 20 januari
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.

FEBRUARI
Vrijdag 3 en zaterdag 4 februari
• Toneelvereniging KNA speelt voor u de klucht “De Super Super” 

in Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 te Andijk om 20.00 uur
Zaterdag 4 februari
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Vrijdag 17 februari 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.

MAART
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur , start 19.30 uur.

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

Handbal Zo. 27 november 14:00 uur de Klamp
 Sp. Andijk DS1 - Quintes/VVW DS4 

Sporting Andijk

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Omstreeks 3 weken terug hebben 
wij als IJsclub Andijk alle leden 
een brief bezorgd. Daarin werd 
het bedrag wat u als lid moest 
gaan overmaken voor het a.s sei-
zoen 2022/2023 vermeld.

Velen hebben dit bedrag overge-
maakt naar het reknr. van de IJs-
club Andijk, dank daarvoor.
Maar ook zijn er nog leden die 
het nog NIET hebben overge-
maakt.
Misschien is het aan uw aandacht 
ontsnapt of heeft u de brief van 
de IJsclub gemist of is de brief per 

ongeluk in de oud papier bak ge-
gaan, hierbij is alles mogelijk.
Toch hopen wij dat u als lid van 
de IJsclub Andijk het te betalen 
contributie geld wilt gaan over-
maken.
Bent u inderdaad de brief kwijt 
en weet u niet wat het juiste be-
drag is meldt dat even bij ons 
door te bellen naar telnr. 591556 
of 06-41 45 16 10 .
 
Bent u nog geen lid van IJsclub 
Andijk maar u wilt dat wel wor-
den? Bel dan: 06- 41 45 16 10 of 
59 15 56. IJsclub Andijk

Oproep voor leden van IJsclub Andijk

Zondag 13 november 
gevonden op de par-
keerplaats bij de 
Vooroever, vlakbij de 
entree achterzijde van 
de jachthaven in 
Andijk.
Bent u dit kwijt? Mail 
naar info@andijker.nl
  

Gevonden op de Kleingouw, 
een nog werkende goede fietslamp.
Waarschijnlijk was het schroefje 
los gegaan. Bel: 59 19 65

Gevonden:

Spullen voor de Wintermarkt: 
De Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof “De Kapel” 
houdt op zaterdag 26 november van 10.00 tot 14.00 uur aan 
de Middenweg 48 te Andijk een wintermarkt. 

Heeft u spullen voor de wintermarkt (geen 
grote meubels e.d.), dan kunt u die naar 
De Kapel brengen op donderdag 24 en 
vrijdag 25 november van 16.00- 20.00 uur. 

Weet je nog... dat je de 40MM wel 
(meer dan) eens hebt gelopen?

Op 20 mei 2023 is de 50e wandeling van de 40MM! 
Dat betekent dat er al 49 jaar lang mooie per-
soonlijke verhalen over de 40MM in omloop zijn. 
En naar deze verhalen zijn wij op zoek! 

Graag ontvangen we jullie verhalen en anekdotes 
via info@40mm.nl.

Sleutel gevonden op de parkeerplaats 
bij de Vooroever. 

Af te halen bij Dijkweg 355

Op 21 november een OV kaart gevonden t.h. Dijkweg 162 
op de stoep tussen de bladeren. Af te halen Dijkweg 142.
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Stokbr� d van de bakker,Stokbr� d van de bakker,Stokbr� dvlees van de slager,Stokbr� dStokbr� dvleesStokbr� dvleesStokbr� dvan de slager,
kaas van de kaasboer

Mitra Bouman, Raadhuisplein 7, Hoogkarspel, mitra.nl/hoogkarspel facebook.com/mitraboumanhoogkarspel


