
Zondag 11 december 2022 is 
het Wereldlichtjesdag. We her-
denken overleden kinderen van 
alle leeftijden; ongeboren, stil ge-
boren of overleden tijdens het 
leven. De herdenking is in De 
Drom, Paktuinen 1 in Enkhuizen 
van 18:30 – 19:30 uur.

Kinderen worden bij naam ge-
noemd en de familie steekt een 
kaars voor ze aan. Als alle kaar-
sen branden, luisteren we naar 
‘Precious Child’; een lied dat 
precies de juiste snaar raakt. 

Elk licht is een verhaal van leven. 
Zo heeft de één kort geleefd de 
ander langer en heeft de één re-
centelijk het leven gelaten en de 
ander langer terug in de tijd. Op 
deze avond maakt dat allemaal 
niet uit; we delen in het grote ge-
mis. 

Dat ene kaarslicht van leven, 
maakt deel uit van het grote licht 
van vele levens en daarin vinden 
we samen verbinding, troost en 
kracht om verder te kunnen gaan. 
Dit licht breidt zich verder uit 
over Nederland, andere landen 

en uiteindelijk over de hele we-
reld. Rond 19.00 uur branden de 
kaarsen. Door het tijdsverschil 
over de aarde ontstaat er een 
troostgevend gebaar; een golf van 
licht en warmte gaat over de we-
reld.

Daphne Scholtens, ceremonieel-
begeleider, creëert met het thema 
‘Voor altijd in ons hart’ een bete-
kenisvolle avond. Aline Uitvaart-
begeleiding ondersteunt daarbij 
in de organisatie. Verder draagt 

Joke Kraakman een eigen gedicht 
voor en Daniëlle van Songs of 
Gold zingt voor ons de gekozen 
muziek. Met elkaar willen wij ter 
bemoediging de kracht van liefde 
en licht verspreiden tijdens don-
kere en moeilijke dagen.

Deelname aan deze herdenking is 
gratis.

Meld je aan via:
info@daphnescholtens.nl of
info@alineuitvaartbegeleiding.nl

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

Herdenking voor overleden kind
Elk licht is een verhaal van leven

WereldLichtjesdag valt dit jaar op 11 december.  Foto: Pixabay.
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Wij wensen u 
een gezellige  

Sinterklaas  

 

Het is een feestelijk jubileum 
bij kapsalon ’t Buurtje. De kap-
salon bestaat 40 jaar. Reden 
genoeg om even terug te blik-
ken naar hoe het allemaal be-
gon. Vooral ook om vooruit te 
kijken. Want zolang haren blij-
ven groeien,  wordt er nog 
steeds volop geknipt en ge-
kleurd!

Märy werkte eerst tien jaar in 
loondienst, maar maakte toen de 
stap naar een eigen kapsalon.  Op 
30 november 1982 was het een 
feit: haar eigen kapsalon ’t Buur-
tje op de Dokter d’Arnaudstraat 
in Andijk.  “Daar begon ik in de 
garage, die verbouwd was in een 
gezellige kapsalon. Alle kapsels 
werden door mij verzorgd, want 
ik werkte daar de eerste jaren al-
leen.”

Meer ruimte
Na 7 jaar kwam er een verbou-
wing, want er was meer ruimte 
nodig. Het klantenbestand werd 
groter en daarom kwam ook Kit-
ty erbij. Het waren gezellige jaren 
en de mensen gingen blij de deur 
uit. In 1996 verhuisde de kapsa-
lon naar het Voorstuk schuin aan 

de overkant. In de tussentijd was 
ook Elly als kapster aan de slag en 
opnieuw was de ruimte aan de 
Dokter d’Arnaudstraat te klein 
geworden. 

Vaste gezichten
Na een aantal jaren werd het per-
soneel uitgebreid met Marieke. 
We hadden een mooie team, met 
Märy, Kitty, Elly en Marieke.  

Deze kapsters waren vele jaren de 
vaste gezichten in de kapsalon. 
Dat gaat nu na al die jaren veran-
deren. 

Veranderingen
Kitty moet na al deze jaren stop-
pen vanwege gezondheidsrede-
nen. Marieke is in 2021 gestopt 
na 21 jaar in de kapsalon gewerkt 
te hebben. Elly heeft aangegeven 
dat ze na 27 jaar het einde van dit 
jaar stopt en gaat genieten van 
haar pensioen. Gelukkig zijn er 
ook nieuwe mensen bij gekomen, 
zo werkt Kim hier inmiddels al-
weer anderhalf jaar.

Feestweek
De kapsalon gaat ook na 40 jaar 
nog steeds door. Vanaf januari 
treft u hier de kapsters Märy en 
Kim.  Vanaf 30 november maken 
we er een mooie feest week van. 
Iedereen bedankt voor deze 
mooie 40 jaar en wij hoop jullie 
nog jaren van dienst te kunnen 
zijn. 

Kapsalon ’t Buurtje vindt u op 
Voorstuk 15, 1619 GN Andijk. 
Bel voor een afspraak telefoon-
nummer: 0228 593 027

Jubileum 40 jaar: feestweek kapsalon ‘t Buurtje

Staand v.l.n.r. Kitty, Marieke, Elly en Kim. Zittend Märy. Foto Hoekstra Grootebroek

Vanaf vrijdag 2 december t/m 
zaterdag 17 december worden er 
weer kerstbomen te koop aange-
boden namens Sporting Andijk. 

De verkoop vindt plaats op de 

parkeerplaats bij het Dorpshuis. 
Er zijn 2 verschillende dennen-
boomrassen te koop in diverse 
maten, voor ieder wat wils! 
Verkoopactie is zolang de 
voorraad strekt, op = op.

Kerstbomen verkoop Sporting Andijk

Zondag 18 december presenteert 
Excelsior weer haar traditionele 
Winterconcert in Cultura. Be-
kende en minder bekende num-
mers worden afgewisseld met 
traditionele kerststukken om zo 
samen in de kerststemming te 
komen.

Aanvang is 15.00 uur en de toe-
gang is € 10,-. Dit is inclusief een 
kopje koffie of thee.

Voorverkoop is reeds gestart via 
de website www.excelsior-andijk.
nl. Misschien een leuk cadeau 
idee voor 5 december?

Winterconcert Excelsior

In de kledingwinkel van  het Le-
ger des Heils wordt op zaterdag 
10 december de jaarlijkse kerst-
kledingverkoop gehouden. Ge-
opend van 12.30-17.00 uur.  De 
Kledingwinkel is gesloten van 5 
t/m 9 december. 
Vanaf maandag 12 december zijn 
de openingstijden: Maandag 
13.00-15.00 uur, Donderdag 
09.00-11.30 uur en 19.00-20.00 
uur. Leger des Heils, 
Murillostraat 22 Bovenkarspel

Verkoop 
Kerstkleding
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Daar buiten op afspraak

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

Zondag 4 december: 2e zondag 
van de Advent: geen viering.
Wel is er om 10.00 uur in Medem-
blik een eucharistieviering door 
pastores J. v. Dril en J. Correa. 
Welkom, ook bij het koffiedrin-
ken. 

Overleden: Mw. Ootes-Hoff. 

*Verwacht u in een van de ko-
mende dagen de Sint of een van 
zijn pieten dan veel plezier en 
gezelligheid toegewenst. 
*Herinnering: dinsdag 6 decem-
ber inleveren copy Kontakt. 

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

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. 

Kerkdiensten, zondag 4 december
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. J. Scheele- Goedhart te Vijfhuizen. Tweede advent

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Koob Fredriks
 Organist: Johan Gootjes
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 Ruth

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

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

Geen viering in Andijk, wel in Medemblik

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Piet van der Lugt

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Jaap Bönker

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

10.30 uur Avondmaalsviering en Adrie Peereboom preekt, 
 lunch ter afsluiting.

Overleden onze lieve broer, zwager en oom

Geo van Dam
Voor onze familie een groot gemis.

Andijk                                                       Sneek
20-06-1936                                     18-11-2022

Zondag 11 december a.s. om 
10.00 uur is er een Thomasvie-
ring in de Kapel, Middenweg 48 
te Andijk met medewerking van 
drs. Nicoline Letteboer.

Een Thomasviering is het beste 
samen te vatten in de twee woor-
den: ruimte en betrokkenheid. In 
deze viering streven we ernaar 
om zo dicht mogelijk aan te slui-
ten bij de dagelijkse beleving van 
mensen. De naam van de apostel 
Thomas raakte er aan verbonden. 
Hij heeft de bijnaam ‘ongelovige 
Thomas’, maar dat doet hem geen 
recht. Je zou kunnen spreken 
over een onderzoekende Tho-
mas, of tastende Thomas. Veel 
mensen van nu van alle genera-
ties, zijn zoekend, onderzoekend 
en tastend naar een ruimte waar-
in geen vastgeklonken dogma’s of 
stellige antwoorden passen, maar 
waar wel iets van het geloof er-
vaarbaar is. 
We gebruiken niet alleen woor-
den maar zoeken ook naar crea-
tieve manieren en symbolen om 
het thema aan te bieden. Er 
wordt ook (gewoon) gezongen en 

gebeden. Tijdens de viering is er 
een tijd die “heilige chaos’ wordt 
genoemd. Aanwezigen kunnen 
gedurende die tijd op eigen wijze 
uiting geven aan wat het thema 
bij hen oproept. Dit kan bijvoor-
beeld middels het luisteren naar 
muziek, het aansteken van een 
kaars en/of, het opschrijven 
waarmee je worstelt.           

De viering past door de opzet 
voor alle leeftijden. Na afloop is 
er gelegenheid voor verdere ont-
moeting. Ben je jong of ouder, je 
bent van harte welkom. 

 Ruimte voor rouw
Verstillen, herkennen en verbinden

 De boerderij van de familie Schuurman staat hier nog in volle 
glorie midden in het land tussen het Kerkepad en wat nu de 

Schoolweg is. In de loop van de jaren zal het onderhoud te veel 
worden en is besloten om hem maar te vervangen voor een mo-

dern en comfortabel pand. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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BEN JIJ DE GEBETEN HOND?

Het is voor de afwikkeling van een nalatenschap prettig als er in een 
testament een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. 
Diegene kan het voortouw nemen, waardoor de nalatenschap vaak 
veel vlotter en efficiënter afgewikkeld kan worden. De executeur 
wordt in de praktijk gelukkig veelvuldig bedankt voor al zijn/haar 
inzet en krijgt als dit bijvoorbeeld in het testament is bepaald, ook 
een beloning voor diens werkzaamheden. Veel executeurs doen ech-
ter het werk met alle liefde gratis, maar dat zijn vaak de afwikkelin-
gen die gladjes verlopen en waarbij de (andere) erfgenamen de exe-
cuteur (in overleg) bijstaan bij de vele zaken die geregeld moeten 
worden. Helaas is het zijn van executeur niet altijd een dankbare taak 
en is deze ook weleens de gebeten hond, die wordt belast met nega-
tief commentaar van de erfgenamen. In de praktijk zijn dit vaak af-
wikkelingen van nalatenschappen waarbij de verhoudingen tussen de 
erfgenamen, tijdens leven van degene die is overleden, al niet hele-
maal soepel verliepen. In dergelijke gevallen kan vanuit de notaris 
steun worden geboden aan de executeur. De executeur heeft vele 
taken, zoals het voeren van de administratie, afzeggen van abonne-
menten, zorgen dat de tuin niet verwilderd raakt, het leegmaken en/
of verkopen van een woning, de eventuele 
aangifte erfbelasting. Bij ons kantoor kan 
de notaris of de nalatenschapsmediator 
eventueel helpen met de communicatie 
tussen de erfgenamen. Dus als de hulp-
vraag wordt gesteld, dan helpen we graag. 

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

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

Jeugdland.
Dat was de naam van een 
NCRV programma voor de 
jeugd op de radio, gepresen-
teerd door Johan Bodegraven, 
een icoon in die tijd op radioge-
bied. In dat programma was 
ook een wedstrijd tussen twee 
middelbare scholen waar ken-
nis werd getoetst. Nu was de 
MULO in Enkhuizen, die aan de 
Drie Banen was gevestigd ook 
uitgenodigd om met 4 leerlin-
gen mee te doen, uit elk leerjaar 
een. Uit klas 4 was ik uitgekozen 
en zo vertrokken we met de 
auto van meneer Boerma, de 
directeur naar Hilversum. Dat 
was zo rond 1959 nog eens een 
ervaring, zomaar de studio bin-
nenlopen en meedoen aan een 
wedstrijd. Familie en vrienden 
zaten aan de radio gekluisterd. 
Vlak voor de uitzending moest 
ik nog even naar de WC en wie 

kwam na me binnen en deed 
ook een plas? Johan Bodegraven 
en ik was heel verbaasd dat die 
mensen ook gewoon naar de 
WC moesten. We verloren die 
wedstrijd nipt, maar als extra 
was er nog een vraag voor de 
beide vierdeklassers. Elektrici-
teit – hand – licht  dat was de 
vraag en ik wist het…. Het knop-
pie van het licht andoen was 
mijn antwoord en de jury keek 
verbaasd op. Wat was dat voor 
taal? Ze bedoelden: de schake-
laar omzetten en zodat het licht 
aanging. Maar het werd goed 
gerekend en ik kreeg een boe-
kenbon van 5 gulden. Ik zag me 
er al een paar boekjes van Eric 
de Noorman van kopen. Maar 
de heer Boerma wees me bij het 
passeren van een boekwinkel 
fijntjes het boek  De sleutels ven 
het koninkrijk aan van Cronin. 

Hij vond dat ik dat moest kopen 
van die gewonnen bon en dat 
gebeurde dus ook, want wat de 
directeur zei……….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

NS wijzigt per 11 december zijn 
dienstregeling, ook buurtbus 
WASE brengt een paar wijzigin-
gen aan. De reden tot wijziging is 
voor de buurtbus de toename van 
het aantal reizigers vooral in de 
ochtendspits. 
 
In Enkhuizen verandert o.a. van 
ma t/m do de route en de vertrek-
tijden van de eerste bus.  
De eerste rit geeft aansluiting op 
de spitstrein van NS van 07.29 
uur en de tweede rit geeft aan-
sluiting op de trein v. 7:39 uur. De 
ritten verschillen, dit door het 

rijden van een andere route en 
via verschillende haltes. 
 
In Andijk worden in de ochtend- 
en middagspits een paar ritten 
extra ingevoerd tussen station 
Bovenkarspel en Andijk v.v. 
Let op! Ook in de daluren zijn er 
een aantal tijden gewijzigd! 
Iedere wijziging in een dienstre-
geling levert voor- en nadelen op.  
Het is nuttig om, voor dat men op 
reis gaat, eerst de dienstregeling 
op de website www.buurtbuswa-
se.nl of de daarvoor bestemde 
apps te raadplegen.

Buurtbus WASE lijn 438 
wijzigt dienstregeling

Martijn Droog

Keuzes, keuzes

Enkele weken geleden is de 
begroting voor 2023 vastge-
steld. U weet wel, die begro-

ting waarin de OZB met 
30% is verhoogd. Kon dat 
niet wat minder? Ja hoor, 

oordeelt u zelf:

Linksom of rechtsom, we 
stevenden af op een gat in 
de begroting van bijna € 6 
miljoen. Wat staat je dan te 
doen? Inkomsten verhogen 

of uitgaven verlagen. Zo 
eenvoudig is het. De ge-

meente is echter voor ruim 
driekwart van de inkomsten 
afhankelijk van het Rijk. Ei-

genlijk blijven er slechts 
twee knoppen over: belas-

tingen en heffingen. Met de 
OZB-verhoging stijgen de 

inkomsten met € 2,7 miljoen.

Aan de uitgavenkant ziet het 
er al niet veel beter uit. Aan 
ruim 90(!) % van de uitga-
ven valt simpelweg niet te 

ontkomen. Denk aan wette-
lijk verplichte taken en amb-

tenarensalarissen. Op de 
rest kun je bezuinigen maar 

hoe lastig dat is, blijkt uit 
het volgende voorbeeld:

Stel dat de gemeente in één 
klap álle bibliotheken, álle 
dorpshuizen en álle zwem-
baden (ja, óók de buitenba-
den) zou sluiten…. Dan le-
vert dat nog geen € 2 mil-

joen per jaar op.

Hoe ingewikkeld het dit jaar 
was om ándere keuzes te 

maken, bleek ook uit de be-
handeling van de begroting 

op 10 november. Er was 
welgeteld één oppositiepartij 

(VVD) die de moeite had 
genomen een wijziging van 
de begroting voor te stellen 
door het begrenzen van uit-

gaven aan onder meer 
jeugdzorg. En zelfs in dát 
voorstel zou de OZB met 
16,5% worden verhoogd. 
Dan kunnen we dat heel 

naar ‘framen’ door te stellen 
dat de lasten voor de burger 
onder de VVD óók hadden 
gestegen, maar ze hadden 
tenminste een alternatief.

Bij de meeste andere partij-
en bleef het bij het uiten van 
een hartenkreet dat het alle-
maal niet deugde. Maar écht 

fundamenteel andere keu-
zes? Ze zijn dit jaar niet 

voorbijgekomen.

Martijn Droog, 
raadslid CDA Medemblik

Het was gezellig druk zaterdag 
tijdens de Vrijwilligersmarkt 
Medemblik die Vrijwilligers-
punt Westfriesland mocht or-
ganiseren voor de gemeente 
Medemblik. In Sociaal Cultu-
reel Centrum De Schoof in 
Wervershoof kwamen zo’n 150 
geïnteresseerden inspiratie op-
doen en informatie halen over 
vrijwilligerswerk in de regio. 

Sleutelen aan voortuigen en ma-
chines, koken voor ouderen, acti-
viteiten organiseren voor mensen 
met een beperking, roofvogels 
verzorgen, kleding inzamelen, 
bezoekers ontvangen in een mu-
seum… het gevarieerde aanbod 
van bijna 30 maatschappelijke 
organisaties uit de regio gaven 
een goed beeld van hoe divers 
vrijwilligerswerk is. 

Extra vrijwilligers
De reacties van de deelnemende 
organisaties waren zeer positief. 
De organisatie ‘In de Familietuin’ 
heeft veel contacten heeft kun-
nen leggen. Het Oorlogsmuseum 
kon zijn geluk niet op: “We zijn 
super enthousiast: we hebben 
maar liefst dertien namen mogen 
noteren van mensen die binnen-
kort een dagje komen meelopen. 

Voor ons kan deze markt echt 
niet meer stuk!”  
Verbinden van organisaties 
en vrijwilligers
Ook de markttafel van Vrijwilli-
gerspunt werd goed bezocht. 
Anouschka Timm: “Onze collega 
van Taalhuis Westfriesland heeft 
twee dames kunnen interesseren 
voor Taalmaatje. Ook hebben we 
een aantal mensen enthousiast 
gemaakt die bewoners uit de re-
gio willen helpen, zoals met een 
boodschapje, een klusje in huis of 
voor gewoon een gezellig praatje. 
We zoeken er nog heel veel voor 
de ruim 700 leerlingen van di-
verse scholen uit West-Friesland, 
maar hiermee zijn alweer een 
aantal leerlingen onder de pan-
nen! Ook voor ons dus een hele 
waardevolle markt!” Loes Kam-
ma van de gemeente Medemblik 
is blij met de vrijwilligersmarkt in 
haar gemeente: “We zijn als ge-
meente trots op zo’n mooi breed 
en gevarieerd aanbod van maat-
schappelijke organisaties. Wij fa-
ciliteren als gemeente graag in 
het verbinden van organisaties en 
vrijwilligers. De vrijwilligers-
markt blijkt hiervoor een mooi 
en geslaagd middel en we zijn blij 
dat Vrijwilligerspunt de organisa-
tie op zich heeft willen nemen!”

Een aantal organisaties hebben voor volgend jaar klussen aangebo-
den voor de landelijke vrijwilligersactie NLdoet. Foto aangeleverd

Vrijwilligersmarkt druk bezocht
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Verschijnt op uw scherm de 
vraag om een update of krijgt u 
een melding over ruimtege-
brek? Lijkt de computer steeds 
trager te worden? Of uw PC (b)
lijkt niet geschikt voor de ver-
sie Windows 11? Dat is lastig, 
maar er is een oplossing! 

Lars Verberne heeft ‘PC Hulpje’ 
opgericht en hoort dit soort 
‘klachten’ vaak. “Mensen ver-

trouwen erop dat alles altijd maar 
werkt. Ook een computer heeft 
onderhoud nodig, van schoon-
houden tot updaten. Werkt het 
niet meer naar behoren, dan is 
PC hulpje er om u te helpen.” 

Zo geregeld
Lars: “Mijn bedrijf PC Hulpje kan 
u helpen bij verschillende inter-
netdiensten en aanvragen die di-
gitaal geregeld moeten worden. 

Ook als uw computer storing 
heeft, als u software nodig heeft 
of advies wil bij de aanschaf van 
een nieuwe of 2e hands laptop is 
PC Hulpje tot uw dienst. 
Veel zaken gaan tegenwoordig 
via het internet en dat kan inge-
wikkeld zijn. “Aanvragen van 
subsidies of kwijtscheldingen, 
belastingaangifte doen, alles om-
trent uw zorgverzekering, een 
DigiD of zelfs Netflix-account 

aanvragen. Ik kan u hierbij assis-
teren.”

Denken in oplossingen
Er kan ontzettend veel aan de 
hand zijn met uw laptop of PC. 
Kleine en grote problemen. U 
kunt het probleem mailen aan PC 
hulpje, Lars komt op afspraak bij 
u langs om te kijken wat er aan de 
hand is. “Na de analyse kan ik u 
vertellen wat het probleem is, 
maar belangrijker: ik kan u ver-
tellen wat de oplossing is en of ik 
dit voor u kan regelen. We spre-
ken een prijs af en dan zorg ik dat 
uw device weer werkt zoals we 
mogen verwachten!”

No cure, no pay
Veel mensen zien niet graag ver-
anderingen aan hun PC. Vaak 
hoor ik: “Het werkt allemaal 
toch? Anders kan ik niks meer 
vinden!” Lars waarschuwt: “Elke 
computer heeft onderhoud no-
dig, vooral op het vlak van bevei-
liging moeten alle ‘vinkjes op 
groen’ staan. Doordat ik mijn tijd 
efficiënt gebruik, kan ik de kos-
ten laag houden. Verder geldt 
nog altijd: No cure, no pay: geen 
oplossing, geen kosten!”

Milieubewust werken
Lars heeft geen grote dure auto 
maar zijn elektrische scooter als 
vervoersmiddel. “Op die manier 
kom ik overal en belast ik het mi-

lieu zo min mogelijk. Ook bij uw 
pc reparaties probeer ik rekening 
te houden met het milieuaspect. 
Zo repareer ik liever dan dat ik 
iets vervang. Kostenbesparend, 
maar ook materiaal besparend! 
Soms is vervanging helaas de 
enige optie.” Ook op andere mo-
menten is Lars milieu bewust 
bezig.  Zo ruimt hij twee weke-
lijks zwerfvuil op met een groep 
vrijwilligers bij Schoon Enkhui-
zen, van initiatiefneemster Judith 
van Duijne. “Henk en Gerard van 
Andoîk Skoon zijn er ook altijd 
en het is altijd erg gezellig. Samen 
iets leuks doen met elkaar voor 
de gemeenschap, daar word ik 
blij van.”

Voetballen met wifi
Lars kiest steeds meer voor lokale 
opdrachten. Het is efficiënter om 
dicht bij huis te werken en hier is 
nog genoeg te doen ook. “Zo was 
ik recent bij de voetbalvereniging 
alwaar de thermostaat aangeslo-
ten moest worden op de wifi. Mijn 
advies was genoeg om het hele 
zaakje werkend te krijgen en de 
kop koffie in de kantine smaakte 
me daarna dan ook prima.”

Website
Neem een kijkje op https://www.
pchulpje.nl of mail naar info@
pchulpje.nl als u op zoek bent 
naar betaalbare computerhulp 
nodig in de regio Andijk. 

ASA - Allround Service Andijk
Nieuw in Andijk:
Voor verhuur van 
• Steigers ( 1 mtr. – 9 mtr ) / 
 machines / gereedschappen / aanhangers
• Complete schildersbenodigdheden
• Op maat zagen/schaven houtwerk
• Verkoop materialen ( van pvc tot losse schroef )
• Renovatie / restauratie van o.a.kozijnen

Ook voor bouwkundig advies 
en totale bouwwerkzaamheden.

Waarom verder zoeken als het in het eigen dorp is.

A.S.A., Handelsweg 29 c, 1619 BJ  ANDIJK
06-15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

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

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Klein beetje hulp doet al wonderen bij PC problemen

Lars bij weer een blije klant: “Een klein beetje hulp, doet vaak al wonderen.” Tekst OdB. Foto aangeleverd.

U kunt een onderhoudsbeurt aanmelden 
op onze website: www.manshandentw.nl. 

Bellen kan ook 0228 59 74 10. 

Zelf brengen op 
Industrieweg 7 Andijk.

Tevens het adres voor 
uw robotmaaiers, 
onderhoud en verkoop.

Winterbeurt Tuinmachines bij 
Manshanden Trekkers en Werktuigen

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

Preventief onderhoud loont!
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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

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

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:30 - 18:00
Woensdag   09:30 - 18:00
Donderdag   09:30 - 18:00
Vrijdag    09:30 - 18:00
Zaterdag   09:30 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andijk

w w w.dekker-tweewielers.nl

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

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

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

❤ Holistische aanpak op maat met pure en 
 biologische middelen uit de Natuur.   

❤ Voor duurzaam herstel / beterschap 
 bij diverse gezondheidsklachten.  

❤ Uniek–onder één dak al deze therapievormen:     
 Kruidengeneeskunde / Energetische therapie
 Medicinale paddenstoelen / Bloedtesten
 Oosterse medicinale voedingstherapie 
 Dr. Schüssler celzouten / Aromatherapie
 Ontspanningstechnieken & Meditaties 

“Natuurlijk Beter, duurzaam & completer.”  

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
Tel. 06-57 24 57 25 / www.amrita.nu / natalja@amrita.nu

Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde

 

Amrita

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

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

Medisch Pedicure 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl
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Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Geeft u een feest en zoekt u een plaats 

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

ontvangt u graag.   

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

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

Andijkertjes

 

 

Wist u dat...

... Dirk en Dieuwke ook van harte 

welkom zijn bij de buurthuis huis-

kamer Sarto?

… reservesleutels vaak goed van 

pas komen, en dat ze die op de 

Handelsweg voor u kunnen maken?

… een zilverkleurig autootje 

de snelheidslimiet in ons dorp niet 

serieus neemt?

… Sinterklaas er straks weer een 

jaar bij kan tellen?

… de Andijker op zoek is naar 

mensen die met kerst iets speciaal 

gaan maken en of doen?

… vrijdag 2 december naast het 

Dorpshuis centrum de kerstbomen 

verkoop van Sporting Andijk 

van start gaat?

… 11 december de buurtbus de 

dienstregeling wijzigt?

...Zorgboerderij de Tulp altijd op 

zoek is naar puzzels voor volwasse-

nen, met extra grote stukjes?

Voor de winter stappen veel auto-
rijders over op winterbanden. 
Maar waarom eigenlijk? En wan-
neer is het goede moment om te 
wisselen? Vijf dingen die je wil 
weten over winterbanden.

1.  Winterbanden zijn veiliger
Met winterbanden heb je in de 
winter meer grip en een kortere 
remweg. Als je bij 100 km/u een 
noodstop moet maken, dan sta je 
met winterbanden 4 meter eerder 
stil dan met zomerbanden. Op 
sneeuw is het verschil nog groter. 
Met winterbanden sta je dan bij 
50 km/u maar liefst 28 meter eer-
der stil. Je kan ook kiezen voor 
allseasonbanden. Dan hoef je niet 
te wisselen. Bij lage temperatu-
ren, vorst en sneeuw presteren 
winterbanden duidelijk beter.

2.  Sneeuwvloksymbool 
 in veel landen verplicht
Ga je wintersporten of met de 
auto op vakantie? Controleer dan 
of banden met het sneeuwvlok-
symbool verplicht zijn in het land 
waar je naartoe gaat en voor de 
landen waar je doorheen rijdt. 
Check de regels altijd voordat je 
op vakantie gaat. De meeste all-
seasonbanden hebben ook het 
sneeuwvloksymbool.

3.  Je kan snel checken of je
  goede winterbanden koopt
Koop je nieuwe winterbanden? 
Controleer dan op het bandenla-
bel of ze aan de eisen voor win-
terbanden voldoen. Hou reke-
ning met de regels van het land 
waar je heen wil. Zo moet er bij-
voorbeeld in Duitsland op nieu-
we banden (vanaf 2018) het 

sneeuwvloksymbool staan. Dit 
symbool zie je sinds mei 2021 
ook terug op het nieuwe banden-
label.  
4.  7 graden is dé 
 wisseltemperatuur
Als de gemiddelde temperatuur 
onder de 7 graden daalt, is het 
veiliger om op winterbanden te 
rijden. Weer omwisselen naar 
zomerbanden kan je het beste 
doen zodra de gemiddelde tem-
peratuur weer boven de 7 graden 
ligt. Voor een winterband kan je 
snel controleren of het profiel 
nog voldoende is. Zet een 2-euro-
munt tussen het profiel van de 
banden. Zie je een zilveren rand? 
Dan heeft je winterband onvol-
doende profiel om nog goed te 
presteren. 

5:  Bandenspanning 
 voor winterbanden
De aanbevolen bandenspanning 
vind je in de deur, het tankklep-
je of het instructieboekje van je 
auto. Omdat deze spanning 
geldt bij zo’n 20 graden en je 
met winterbanden bij (veel) 
koudere temperaturen rijdt 
waardoor de spanning minder 
wordt, is het advies om 0,2 bar 
bij de adviesspanning op te tel-
len. Check regelmatig je banden 
en bandenspanning. Zo rij je 
veiliger, zuiniger en stoot je 
minder CO2 uit. 

Tip: Maak op tijd een afspraak 
met je garage of bandenspecia-
list voor de bandenwissel. Want 
ook al zijn de temperaturen nu 
nog mild, wanneer het weer 
omslaat zullen meer mensen 
hun banden willen wisselen.

5 dingen die je wil weten 
over winterbanden

De winkelier Piet Kistemaker 
van de Zwaantjes heeft ca 
1939 een Sinterklaasmiddag 
georganiseerd in de Mei-
boom. We zien blijde kinde-
ren met een cadeautje in hun 
handen. Vlnr. Nel Mantel, 
Tine Beishuizen, Nelie Vriend, 

Anneke Vriend (woont nu in 
Sorghvliet), broer Cees 
Vriend, Sib de Jager, Jan Man-
tel en Kees van der Leek. Niet 
verder vertellen hoor, maar de 
zwarte Piet was Roel Zeijp-
veld, maar Sinterklaas weten 
ze niet.  Hessel de Greeuw

Sinterklaas in 1939

Foto uit de collectie van Hessel de Greeuw

Langs de weg... 

Twee weken was de brug nabij Sarto afgesloten wegens de 
slechte staat van de planken. Na de gemeente te hebben aan-
geschreven is een dag later eindelijk actie ondernomen en is 
de nieuwe veilige brug tot stand gekomen er zijn weer nette 

nieuwe planken opgelegd zodat iedereen weer veilig kan lopen! 
Foto en tekst Astrid van Dijke

Maak op tijd een afspraak met je garage of bandenspecialist voor de 
bandenwissel. Met dank aan PR-bureau HvdM.

Bezorger gezocht:
Per 1 januari 2023 komt de 
volgende wijk beschikbaar.

Middenweg 52a (v.a. de brug 
van POP Vriend) t/m Dijkgraaf 
Grootweg 36, Industrieweg, 

Handelsweg, Horn, 
Hardegrondweg

Interesse? info@andijker.nl
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• 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.

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 hoofdklasse 3-banden, Dorpshuis Sarto

(met Andijkers John Stavenuiter, Henk Jonker en Rolf Botman)
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 13.00 tot 17.00 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
Maandag 26 december
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels aanvang 14.00 uur
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

Zaterdag 26 november, een span-
nende dag voor de meisjes  F en D 
handbal van Sporting Andijk, zij 
mochten oplopen met de dames 

van Westfriesland SEW. Dit was 
zo gepland omdat deze avond 
ook oud-speelster van Sporting 
Andijk, Eva Jansma, haar debuut-
schaaltje uitgereikt zou krijgen. 

Een debuutschaaltje krijg je na-
dat je de eerste wedstrijd in de 
dames 1 van Westfriesland SEW 
hebt gespeeld. 

De meisjes mochten eerst de 
warming-up kijken van de da-
mes. Daarna werden ze allemaal 
bijeen geroepen, om met het 
team op te lopen. Heel spannend 
natuurlijk, want er zat best veel 
publiek in de Bloesem. 

Op het moment dat ze rondom 

de middenstip stonden, nam de 
voorzitter van Westfriesland 
SEW het woord, die het nodige 
wist te vertellen over keepster 
Eva. 

Daarna was de eer aan Sporting 
Andijk handbal voorzitster Sylvia 
Wild om het debuutschaaltje uit 
te reiken. Zo was het voor de An-
dijkers die aanwezig waren een 
mooie en voor sommige span-
nende avond. 

Nadat de meisjes een mooie wed-
strijd hadden gezien, mochten ze 
na afloop ook nog handtekenin-
gen ophalen en op de foto met de 
selectie. Mooi om te zien, ook 
zeker omdat, oud SportingAndijk 
speelster Noëlle Kistemaker be-
dolven werd door de jeugd van 
Andijk om een handtekening van 
haar te scoren.

Spannende dag voor handbal jeugd Sporting Andijk

De handbalsters van SportingAndijk tussen die van Westfriesland  
SEW (met links Eva Jansma en rechts Noëlle Kistemaker).  
Tekst en foto’s aangeleverd. Meer foto’s op www.andijker.nl

Pippa Schuutemaker loopt op 
met Noëlle Kistemaker.

Eva Jansma met Sporting Andijk 
handbal voorzitter Sylvia Wild

Pluim
Je kunt over onze overheid een mening hebben en 
dat hoor ook zo. Maar wat onze dochter mee-
maakt en ons vertelde, vind ik geweldig. In dit 
geval; Wat mij betreft: Hoed af voor onze rege-
ring. Joost Doef.

Hier volgt haar verhaal:
De basisschool waarop ik werk is een school met 2 
locaties, beide in achterstandswijken in Delft, een 
zg. kleurrijke school. (“kleurrijk” i.v.m. de herkomst 
van de ouders) Op een school als de mijne, ben je 
meer dan leerkracht alleen. We houden ons niet al-
leen bezig met onderwijs  geven en alles daarom-
heen, maar we zijn een school die ook omziet naar 
de ander op een veel breder vlak. 

De wereld om ons heen verandert, we moeten 
daarin mee of we nu willen of niet. De boodschap-
pen zijn duurder en nu de koudere maanden weer 
aanbreken, kunnen we ons druk maken over de ho-
gere stookkosten in huis en of alle rekeningen wel 
betaald kunnen worden. We kregen signalen dat bij 
ons op school  de nood best hoog is bij sommige 
gezinnen. Dit is niet alleen bij ons op school, wie het 
nieuws volgt, heeft deze geluiden vaker gehoord en 
voorbij zien komen. De basisscholen in “aandacht 
wijken” worden het meest hard (en zichtbaar) ge-
troffen. Dit is waarom de overheid besloten heeft 
deze scholen te helpen om in ontbijt en fruit voor 
de leerlingen te voorzien. 

Er is geld vrijgegeven en gedoneerd door het Jeugd 
Educatie Fonds om ook op de school waar ik 
vol trots werk, ontbijt, maar ook fruit als 10-uurtje 
te organiseren. Het idee en de gegeven middelen 
zijn prachtig, maar daarmee heb je nog niet een 
ontbijt- en fruitservice opgezet. De organisatie 
hiervan komt dan ook allemaal op de schouders van 

de leerkrachten terecht. Niet alleen de organisatie 
vooraf en het zorgen van de (verse) boodschappen, 
maar elke dag vragen we iets extra’s van onze leer-
krachten. De praktijk is nl dat onze leerlingen 7.45 
binnen mogen komen om hun broodjes te smeren, 
aan de zg. lange smeertafel. Als ze dat klaar hebben, 
lopen de leerlingen langs de fruittafel  en nemen 
fruit mee voor 10 uur. Dan gaan de kinderen naar 
hun eigen klas om daar in een rustige omgeving 
(met bv klassieke muziek, een leesboek, een puz-
zelboekje, tekenen of kleuren) hun ontbijt  op te 
eten. De eigen leerkracht is in de klas aanwezig, de 
werkdag start dus aanzienlijk vroeger. Het ontbijt is 
elke dag t/m eind januari. Ook is er in de hal waar 
het ontbijt  klaarstaat, elke dag werk te doen. Per 
toerbeurt staan ook daar onze eigen medewerkers. 
We zetten de spullen klaar, houden toezicht en bie-
den hulp waar nodig, zodat alles rustig verloopt. 

In het nieuws horen we veel over het leerkrachten-
tekort en de werkdruk van leerkrachten. Hierboven 
is een praktijkvoorbeeld hoe het kan gaan als je 
leerkracht bent. 

Toch kan ik niet anders zeggen dan dat het omzien 
naar elkaar en het zijn van een leerkracht die dit er 
allemaal ‘even bij doet’ zo’n mooi gevoel geeft. De 
werkdruk viel weg toen de deuren van school open 
gingen op de eerste ochtend dat het ontbijt  werd 
aangeboden. En we zagen dat de opkomst zo hoog 
was en de stralende, dankbare gezichten boven de 
smeertafel te zien waren. Hier doen we het voor, 
maar vooral; we doen het samen. Ik ben er trots op 
dat mijn school een veilige plek is voor ouders en 
hun kinderen en waar we omzien naar elkaar. Trots 
dat we op deze manier een licht mogen zijn in deze 
donkere tijd en wereld. 

Marjon Doef

INGEZONDEN

Vrijdagmiddag werd een jong 
egeltje door kinderen gevonden 
op de OranjeNassaulaan deze 
hebben ze veilig gesteld in een 
doos. Ze hebben wat regenwor-
men gegeven en kattenvoer waar 
deze gelijk van begon te smikke-
len. In overleg met de Wildop-
vang Bonte Piet te Midwoud is 
besloten om dit jong daar naartoe 
te brengen voor verder onder-
zoek. De jongens mochten ook 
mee en toen bleek dat het een 
vocht te kort en tevens maden op 
het lijfje had en woog maar 120 

gram wat betekent dat deze geen 
moedermelk meer krijgt en zelf-
aan voedsel moet zien te komen. 

Het kreeg een speciaal bad om de 
maden teverwijderen en daarna 
vocht toegediend. Om deze tijd 
horen ze in winterslaap te zijn 
maar de buitentemperatuur is 
nog te hoog. De jongens hebben 
de egel geadopteerd en dan wordt 
het egeltje later weer in goede 
gezondheid teruggezet waar het 
gevonden is door de vinders.
Douwe Greydanus.

Van de rel

Het egeltje smikkelt van kattenvoer. Foto: Douwe Greydanus.

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2022 - week 48 Pagina 7



Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

Danielle van Elburg 

Maria Vasalisboulevard 7

1613 ME Grootebroek 

fancybyfendi@gmail.com

06- 20 12 14 44  

Het adres waar 
uw hond op 
nummer 1 staat! 

Hoe dan ook: in het oliestaatje Qatar is 
het wereldkampioenschap voetbal van 
start gegaan. De laatste tijd ging het meer 
over omkopingspraktijken, duizenden 
overleden arbeidskrachten, mensen-
rechten en andere zeer gevoelige politie-
ke onderwerpen. Niettemin is de bal 

gaan rollen en is de vraag hoever Neder-
land gaat komen en wie zich als wereld-
kampioen gaat kronen. De Streker belde 
met de Westfriese voetbaltrainers. 

Piet Wiersma (KGB) denkt dat titelverde-
diger Frankrijk ook dit keer aan het langste 

einde trekt. In die mening staat hij echter 
alleen. Remco Wachter, die samen met 
Gert Feld de technische touwtjes in han-
den heeft bij De Valken, zet vol in op Bra-
zilië. ‘In elke linie hebben ze kwaliteit lo-
pen. Met Allison Becker van Liverpool 
staat er een betrouwbare keeper. De verde-
diging zit prima in elkaar, het middenveld 
is in balans en voorin heeft Brazilië meer-
dere spelers die een mannetje uit kunnen 
spelen en een doelpunt kunnen maken.’

Bloedheet
Bas Ruiter (Sporting Andijk) en Peter 
Neuvel van Spirit30 noemen Argentinië 
als grootste kanshebber. ‘Messi is de laat-
ste tijd in goede doen’, licht Peter zijn 
keuze toe. Kees Broers (Woudia) en Gert 
Feld twijfelen nog tussen Brazilië en Ar-
gentinië. ‘Het is daar bloedheet. Ik zie de 
Europese ploegen in die omstandigheden 
niet presteren’, filosofeert Gert. Ook Johan 
Rutz van De Zouaven heeft de twee Zuid-
Amerikaanse topteams in het vizier maar 
volgens hem mogen we ook Duitsland niet 
uitvlakken. 

Weinig te zoeken
Wat kunnen we verwachten van het Neder-
lands elftal? Gert Feld is het meest uitge-
sproken. ‘Nederland heeft op dit WK wei-
nig te zoeken. De poule komen we wel door, 
misschien daarna nog een rondje maar dan 
is het wel over.’ Ook Piet Wiersma en Kees 
Broers denken dat de kwartfinale het 
hoogst haalbare is voor onze landgenoten. 
Johan Rutz heeft eveneens zijn bedenkin-
gen. ‘Ik denk dat we het in de poule al lastig 
krijgen. We hebben helemaal niet zo’n sterk 
team als veel mensen denken.’

Nederland als outsider
Die teamkracht ziet Remco Wachter juist 
wel. ‘Van Gaal is in staat om een eenheid te 
smeden die voor elkaar door het vuur gaat. 
Ik zie Nederland als een outsider. Als alle 
puzzelstukjes in elkaar vallen, kunnen we 
ineens heel ver komen.’ Ook Bas Ruiter is 
voorzichtig positief. ‘We zijn lastig te ver-
slaan. Het is jammer dat we voorin wat 
stootkracht missen. Ook hebben we geen 
echte topkeeper.’ Peter Neuvel is het meest 
positief over de kansen van de Nederlan-
ders. ‘We kunnen de titel winnen maar dan 
moet echt alles meezitten. Helaas hebben 
we een verleden waarin tijdens grote toer-
nooien één slechte wedstrijd ons fataal 
wordt. Verder moet het niet op penalty’s 
uitdraaien want daarin zijn we niet altijd 
gelukkig’, zegt hij met gevoel voor under-
statement.

Hoge hoed 
Hebben de Westfriese trainers nog tips 
voor hun collega Louis van Gaal. ‘Ga 
niet met vijf verdedigers spelen’, waar-
schuwt Kees Broers. ‘Een systeem 4-2-
3-1 past het beste bij dit team.’ 

Piet Wiersma hoopt dat Van Gaal weer 
een konijn uit de hoge hoed tovert, zoals 
eerder met de veelbesproken keepers-
wissel tijdens de WK 2014 in Brazilië in 
de kwartfinale tegen Costa Rica. Johan 
Rutz heeft werkelijk alle vertrouwen in 
het vakmanschap van Van Gaal. ‘Die 
man heeft echt geen tips van ene Johan 
Rutz nodig’, lacht hij. 

(Dit artikel is geschreven voor aanvang 
van het WK. Redactie de Andijker)

Westfriese trainers tippen Zuid-Amerikaanse winnaar WK voetbal

Iedere woensdagochtend is er in de huis-
kamer van Andijk een ontmoetingsplek 
voor ouders met (of zonder) hun kinderen. 
Tussen 9:30 en 11:00 uur ben je welkom 
om binnen te komen voor een kopje koffie 
en thee.
Er is speelgoed voor kinderen en voor de 
volwassenen een veilige ruimte voor uit-
wisseling en ontmoeting.

Dit initiatief bouwt op vrijwilligers uit de 
buurt en wordt ondersteund door het 
wijkteam. Voel je welkom om een keer 
langs te komen!

Voor meer informatie: Sylvette tel. 06-
5015 4820 of Nyske tel. 06-2122 3821 
Locatie: Huiskamer Andijk/ The Future, 
Sportlaan 1 A ,Andijk

Ontmoetingsplek voor ouders /verzorgers met kinderen

Bas Ruiter (l) en Kees Broers hebben voor wat betreft de wereldtitel Brazilië heel hoog 
op hun lijstje staan. Tekst: Koos Schipper. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf 
PWN heeft haar nieuwe drinkwatertarie-
ven vastgesteld. Vanaf 1 januari 2023 be-
taalt een consument 1,73 euro per duizend 
liter drinkwater en 71,26 euro vastrecht 
per jaar (inclusief 9 procent btw en exclu-
sief belasting op leidingwater). Dit bete-
kent dat de waterrekening voor een ge-
middeld huishouden met zo’n 48 euro per 
jaar stijgt. 

De prijs van drinkwater stijgt door flink 
hogere kosten voor energie, grondstoffen 
en materialen. Energie is nodig voor onder 
meer het zuiveren en verdelen van drink-
water. Daarnaast investeert PWN de ko-
mende jaren flink in haar productieloca-
ties en infrastructuur. Dit doet het Noord-
Hollandse drinkwaterbedrijf om de kwali-
teit en de beschikbaarheid van drinkwater 
in de toekomst te kunnen garanderen. 
 
‘Uitzonderlijke stijging’
Het drinkwatertarief voor consumenten 
stijgt in 2023 met 24,8 procent. “We reali-
seren ons dat deze uitzonderlijke stijging 

van de prijs van drinkwater impact heeft 
op onze klanten. Zeker in een tijd dat ook 
andere kosten oplopen”, aldus Tanja Kroo-
nenberg, concern controller bij PWN. 
“Ook PWN heeft te maken met hogere 
kosten voor energie, grondstoffen en ma-
terialen. En om nu en in de toekomst voor 
drinkwater van goede kwaliteit te kunnen 
blijven zorgen, zijn deze hogere kosten 
niet te voorkomen. Uiteraard doen we als 
bedrijf wat we kunnen om de kosten te 
drukken. We hebben geen winstoogmerk 
en gebruiken het resultaat om de investe-
ringen te financieren die nodig zijn om de 
leveringszekerheid te borgen. We hopen 
daarnaast dat klanten beseffen dat de van-
zelfsprekendheid waarmee wij Nederlan-
ders de kraan opendraaien, in scherp con-
trast staat met de uitdagingen waar wij als 
drinkwaterbedrijf voor staan. Als we alle-
maal bewuster omgaan met ons water, 
zorgen we samen voor genoeg drinkwater 
voor nu én later.”
Kijk op www.pwn.nl/tarieven voor het vol-
ledige tarievenoverzicht en onze waterbe-
sparingstips.

Wat betaal ik in 2023 voor mijn drinkwater?

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
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