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Goed en vakkundig verkopen?
Bel ons

Vanaf 2 januari: Buurthuiskamer in Sarto.Foto aangeleverd

Op initiatief van een aantal vrij-
willigers is in navolging van De 
Huiskamer aan de Sorghvlietlaan, 
ook een buurthuiskamer in An-
dijk-West opgezet.

Met Carlo Bot, de beheerder van 
Sarto, hebben wij een gesprek 
gevoerd en hij was gelijk enthou-
siast.  Carlo stelt de kleine zaal 
beschikbaar. 
In een ongedwongen sfeer kan 
men bijkletsen onder het genot 
van een kopje koffie of thee. U 
bent van harte welkom vanaf 
maandag 2 januari 2023, op elke 
maandag- en vrijdagochtend tus-
sen  10.00-12.00 uur.  

Iedereen is welkom,  uw porte-
monnee kunt u thuislaten, want 
de koffie en thee zijn gratis.  

Lijkt het u ook leuk 
om hierbij te helpen? 
Wilt u meer informatie of wilt u 
zich aanmelden als vrijwilliger, 
dan kunt u contact opnemen met 
Elly Slagter op telefoonnummer 
0228-59 23 84 of 06- 37 73 53 79 
of per e-mail: 
ellyslagter@quicknet.nl

Werkgroep Buurthuiskamer Sar-
to; Elly Slagter, Anne-Miek de 
Vries, Conny de Wit, Linda Jong 
en Mieke Kreuk

Buurthuiskamer Sarto

Op 11 december gaat het gebeuren, een 
heuse Top2000 kerkdienst in Andijk! 
Tijdens deze dienst zullen er door ver-
schillende muziekgroepen nummers uit 
de Top2000 lijst gespeeld worden. De 
nummers gaan over verdriet, blijdschap 
of ontroering, ervaringen met God en of 
de wereld. De rode draad blijft echter de 
eeuwenoude boodschap uit de Bijbel. 

Hoe is het idee voor 
een Top2000 dienst ontstaan? 
Al een aantal jaar worden er in Nederland 
Top2000 diensten gehouden. De eerste 
Top2000 dienst vond plaats in 2013 en was 
een idee van dominee Fred Omvlee, die al 
eerder kerkdiensten met de gospels van 

Elvis organiseerde. Door het hele land 
worden elk jaar Top2000 kerkdiensten ge-
organiseerd. Al meerdere jaren is er ook 
binnen de Gereformeerde Kerk van Andijk 
gesproken om een Top2000 dienst te hou-
den in Andijk, maar mede door Corona is 
het er tot nu toe niet van gekomen. Maar 
dit jaar gaat het echt gebeuren! 

Wat kunnen we verwachten 
tijdens de Top2000 dienst? 
Tijdens deze bijzondere morgendienst zul-
len we, onder begeleiding van het verschil-
lende muzikale talent uit onze gemeente 
en voorzien van een ware diskjockey, een 
verrassend repertoire aan nummers zingen 
met elkaar. De gemeenteleden hebben via 

Top2000 dienst in de Gereformeerde Kerk 

V.l.n.r.: Edwin Vriend, Esmeralda Klok en Michiel van der Helm. Foto aangeleverd Zondag 11 december

Robbert Bakker Selection
Jacco & Romy de Kroon
Living Proof
Sound of Praise

Arie Heemsbergen
Ds. Koos Staat

Start: 10:00 uur
Locatie: Middenweg 4, Andijk

Nu de Sint het land weer heeft 
verlaten richt Excelsior zich hele-
maal op het traditionele Winter-
concert op zondagmiddag 18 de-
cember in Cultura.
Bekende en minderbekende 
nummers worden afgewisseld 
met traditionele kerstliedjes om 
zo samen in de kerststemming te 
komen.
Ook zullen een aantal nummers 
van beeld worden voorzien op 
een scherm. Een kleine terugblik 
op het grote filmconcert van af-
gelopen oktober.

De aanvangstijd is aangepast, het 
concert begint om 14.30 uur en 
heeft geen pauze. Dit is gedaan 
om de voetballiefhebbers onder 
ons ook de kans te geven om 
hierna de finale van het WK voet-
bal te zien.
Zo kan iedereen genieten van een 
mooie muziekmiddag in een ge-
zellig versierde Cultura.

De toegangsprijs is € 10,- en dit is 
inclusief een kopje koffie of thee 
bij binnenkomst.
Kaarten zijn al verkrijgbaar via: 

www.ticketkantoor.nl/shop/ex-
celsior-andijk of nog sneller scan 
de QR code:

Winterconcert Excelsior

De auto is de dijk op getrokken maar staat er nog steeds,  
met de ramen open. Foto Thea Boelens

Langs de weg...

de app en stemformulieren kunnen stemmen op 
hun favoriete lied. Nadat de stemming was gesloten 
bleek een duidelijke ranglijst te zijn ontstaan, met 
muziekstukken die variëren van de ‘good old’ tot 
meer modern, van swingend tot ingetogen. 

Lokaal Talent 
De begeleiding van de nummers wordt door muzi-
kanten en zangers uit de gemeente gedaan. Er zijn 4 
muziekgroepen die nummers laten horen zoals 
Sound of Silence, Door de Wind, Fix You en Still 
haven’t found what I’m looking for. En wat dacht u 
van het nummer Conquest of Paradise op het kerk-
orgel? De muziekgroepen die meewerken aan de 
dienst zijn Living Proof, Sound of Praise, The Rob-

bert Bakker Selection en de fami-
lie de Kroon. 
We hopen met de bijzondere in-
vulling de morgendienst op een 
eigentijdse manier te beleven. 

Met hartelijke groet, de Top2000 
commissie, Ds. Koos Staat, Edwin 
Vriend, Esmeralda Klok en Mi-
chiel van der Helm 
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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 11 december: 3e zon-

dag van de Advent: geen viering.

Wel is er om 10.00 uur in Onder-

dijk een eucharistieviering door 

pastores J. Correa en J. v. Dril.

Welkom, ook bij het koffiedrin-

ken. 

*Overleden: A. Ootes-Hoff. 

*Vrijdag 16 december 9.00 uur: 

Adventsviering in de kerk door 

de Bangertschool.

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 11 december
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur  ds. J. Staat. Top 2000. Derde 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 Thomasviering, Thema: “Ruimte voor rouw”
 Verstillen, herkennen en verbinden
 Voorganger: drs. N. Letteboer, organiste: Cilia Koenis
 

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 Batseba

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 Onderdijk

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Kenneth Johannes Kerver
Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Arno van Engelenburg

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

10.30 uur Eredienst waarin Rob Boersma voorgaat

Met veel verdriet hebben we afscheid genomen van onze zwager

Hans Venema
    Piet Visser †
    Maartje
    Henk en Gré 
       neven en nichten

We hebben afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom     

Hans Venema
We leven mee met Martje, kinderen en kleinkinderen.

    Fekko † en Germaine

    Jan † en Nel †

    Tjits en Finie †

    Jaap † en Lineke

    Kees en Marrianne
       neven en nichten

Mijn lieve man, onze lieve vader en opa 
is rustig en stil van ons heengegaan

Johannes Pieter Venema
Hans

        55 jaar met Martje Venema-Visser 

 
 Martje

 Peter en Mirjam
     Sanne en Mark
     Rens
     Yara

 Willy en Johan
     Rianne en Nick
     Remco

 Margreet en Bert
     Wendy en Michael
     Sander
     Emma

Kleingouw 113, 1619 CH Andijk

De afscheidsdienst en de begrafenis 
hebben inmiddels plaatsgevonden.

Veel dank aan het thuiszorgteam van Omring 
en het team van woonzorgcentrum St. Nicolaas te Enkhuizen 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

 Andijk
23 juli 1937

Enkhuizen
29 november 2022

De diaconie van de Gereformeer-
de Kerk wil ook dit jaar weer        
kerstpakketten inzamelen voor 
onze medemens.

U kunt uw kerstpakket inleveren 
bij: Annelies Schuurman, Ged. 
Laanweg 62, Andijk. Tel: 591824
Carina van Dokkum, Het Eiland 

4, Wervershoof. Tel: 582259
Gelieve na 18.00 uur.

Wij hopen met deze actie weer 
heel veel mensen en/of gezinnen  
blij te kunnen maken.

Doet u mee?
Hartelijk bedankt!

Kerstpakketten actie 2022

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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BIJ AANVAARDING ERFENIS, 
ACCEPTEERT U OOK DE SCHULDEN!

Voorkom dat u aansprakelijk wordt voor andermans schulden.

U leest het ook in de Donald Duck 
Fietste u vroeger ook zo hard mogelijk naar huis om als eerste de 
Donald Duck uit de brievenbus te halen? Ik wel en ik lees dit blad 
nog steeds graag. Er staan altijd weer leerzame dingen in. 

Donald op zoek naar rijke familieleden van adel
In dit verhaal komt Donald erachter dat hij afstamt van Graaf Duck-
czech uit Kauwakije. Donald en zijn neefjes vertrekken direct naar 
dit land. De Graaf lijkt sprekend op Donald, maar is een aantal jaar 
geleden spoorloos verdwenen en heeft veel schuldeisers achtergela-
ten. Kwik, Kwek en Kwak doen de suggestie dat hun oom de schul-
den van de Graaf zou kunnen afkopen. De Duckstadse munt is veel 
meer waard dan de munteenheid van Kauwakije, dus het zou hun 
oom nauwelijks iets kosten. Zo gezegd, zo gedaan. De nieuwe Graaf 
nodigt Donald uit op zijn kasteel. Donald wordt nog gewaarschuwd 
dat het in Kauwakije de regel is dat de winnaar in een duel al het 
vermogen van de verliezer krijgt. Helaas, geen geluk voor Donald, hij 
overleeft, maar verliest het duel. Het vermogen van Donalds familie 
gaat over op de nieuwe Graaf. De neefjes ontdekken echter dat 
Donald al jaren lang geen belasting heeft betaald. De schulden blijken 
vele malen hoger te zijn dan de waarde van zijn bezittingen en daar 
zit nu de nieuwe Graaf mee. 

Kom niet voor verassin-
gen te staan, laat u in ge-
val van een erfenis In Ne-
derland of waar ook ter 
wereld, goed informeren. 

Mantel&Voors 
Notarissen

Andijk en Benningbroek

Dick Visser

Sinterklaas, 
wie kent hem niet

Voordat de Sint ons land 
weer verliet, was hij nog 

even op bezoek in de 
raadszaal. Hij deed daar 

het voorstel om zwembad 
De Zeehoek in Wervers-
hoof koste wat het kost 

open te houden. Het is als 
het hopen op een lange 

koude schaatswinter, ter-
wijl je geen geld hebt om je 

huis warm te stoken.

Hoe triest het ook is voor 
de vaste gebruikers, het 

personeel en verder ieder-
een die De Zeehoek een 

warm hart toedraagt, het is 
onmogelijk om deze ac-
commodatie in stand te 
houden. Het is heel erg 

goedkoop om iets anders te 
beweren. Ik stel dit terwijl 
het openluchtbad in Hoog-
karspel vroeger mijn twee-
de thuis was, maar dan wel 

in het zomerseizoen. 
Schoolzwemmen deden we 
van april tot en met augus-
tus en bij hoge uitzonde-

ring tot en met september. 
Daarna ging het bad leeg, 
tot april het volgende jaar. 

In de winter schaatsten we.

We zullen eraan moeten 
wennen dat we de broek-
riem moeten aanhalen en 
dat we sommige voorzie-

ningen verliezen. Gelukkig 
hebben we in Andijk een 
prachtig openluchtbad. 

Door keuzes als deze, is de 
gemeente in staat om ande-

re voorzieningen langer 
open te houden, niet in de 
laatste plaats dankzij alle 

vrijwilligers.

Met excuses voor alle 
schaatsliefhebbers, met het 
oog op de energierekening 
hoop ik op een hele zachte 

winter!

En voor diegenen die ko-
mende winter een duik wil-

len wagen, op 1 januari 
aanstaande houdt MOR-

GEN! de traditionele 
Nieuwjaarsduik bij de 

Vooroever in Medemblik. 
De opbrengst hiervan gaat 
naar de voedselbank. Volg 
de berichtgeving via De 

Andijker. Ik wens u alvast 
een hele mooie en goede 

decembermaand.

Dick Visser

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

Naar het circus.
De MULO opleiding van vroe-
ger bestond voornamelijk uit 
leren, leren en nog eens leren. 
En als je je huiswerk niet had 
gemaakt, of je les niet kende 
trok de leraar met kennelijk ge-
noegen een gele kaart, waar je 
ouders dan een handtekening 
op moesten zetten. Zo kreeg je 
twee keer gemopper, een keer 
van die leraar en nog eens dun-
netjes van je ouders. Toen dan 
ook de directeur de klas binnen 
kwam om te vragen of er lief-
hebbers waren die aan een ver-
keersregel wedstrijd mee wil-
den doen was de animo niet zo 
groot. Je moest ook nog een 
boekje vol regels uit je hoofd 
leren : nee dank u, geef mijn 
portie maar aan Fikkie….. Maar 
uiteindelijk kreeg hij vijf leerlin-
gen bij elkaar en ik behoorde tot 
een van hen onder het motto: 
een uitje is nooit weg. Nu was 
dat uitje op zaterdag en ’s mor-
gens moesten we nog gewoon 

naar school en voor maandag 
kregen we de gebruikelijke hoe-
veelheid huiswerk op. De leraar 
waarschuwde me nog : wel je 
huiswerk maken hoor! De voor-
ronde van Noord Holland 
noord wonnen we en we moch-
ten door naar de halve finale om 
te proberen de beste van Noord 
Holland te worden. Die werd in 
Alkmaar gehouden en toen we 
daar een grote circustent zagen 
staan zei de politieman die ons 
begeleidde : Als jullie winnen, 
trakteer ik op een avondje cir-
cus. Goed, we deden geweldig 
ons best en wonnen en zo zaten 
we prinsheerlijk op een zater-
dagavond in 1958 naar een cir-
cusvoorstelling te kijken in 
Alkmaar. Zo kwam je nog eens 
ergens, zoiets zag je niet in An-
dijk. De finale in Hilversum 
voor het landelijk kampioen-
schap 14 dagen later werd heel 
bijzonder. We speelden tegen 
scholen uit het hele land. We 
kwamen een paar punten tekort  
en uiteindelijk eindigden we op 
de tweede plaats en als we niet 
die ene vraag fout hadden be-
antwoord………

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Geachte dames en heren kolvers,
en nog niet kolvers.

Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi

KOPPELKOLVEN 
Zaterdagmiddag 17 december 2022

Aanvang : 13.00 uur
Deelname : iedereen is welkom 

 
Inleg : € 5,-- per persoon
Kolfbaan : Cultura  tel. 0228591376
Voor vragen : Cor Bakker tel. 0228591500

Natuurlijk spelen we weer om mooie prijzen, in een ontspannen en sportieve sfeer !

Komt allen op tijd, zodat we een competatieve indeling kunnen maken!
Vooraf aanmelden is aan te raden en kan op bovenstaande tel. nrs.

Bestuur: kolfclub ONDER ONS.

Geachte dames en heren kolvers en nog niet kolvers.
Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi:

KOPPELKOLVEN
Zaterdagmiddag 17 december 2022

 Aanvang: 13.00 uur
 Deelname: iedereen is welkom
 Inleg: € 5,-- per persoon
 Kolfbaan: Cultura tel. 0228 591376
 Voor vragen: Cor Bakker tel. 0228 591500

Natuurlijk spelen we weer om mooie prijzen, in een ontspan-
nen en sportieve sfeer! Komt allen op tijd, zodat we een com-
petatieve indeling kunnen maken! Vooraf aanmelden is aan 

te raden en kan op bovenstaande tel. nrs.

Bestuur: kolfclub ONDER ONS.

In het weekend van 16 t/m 18 
december wordt de Verlichte 
boerderijen route georganiseerd. 
Langs de verschillende routes 
(Medemblik, Drechterland en 
Koggeland) vindt u vele leuke 
kraampjes en voorstellingen. U 
kunt de route rijden van 16.00 
uur tot 21.00 uur. 
De kraampjes of voorstellingen 
kunt u herkennen aan een ver-
lichte vallende ster die bij de in-
gang hangt. 

Na twee coronajaren kan de or-
ganisatie eindelijk de route zon-
der enige restricties organiseren. 
Het weekeinde begint in Drech-
terland op 16 december. In deze 
route rijdt u langs de Lucas kerk 
waar u de prachtige kerststal in 
het portaal van de kerk kunt be-
zichtigen.
Ook de Bosmanstichting heeft 
zijn tuin prachtig verlicht. In deze 
tuin vinden tot 17.30 uur ver-
schillende optreden plaats. 
Langs de route vindt u brocante 
spullen, vlees, kerststukken, fruit 
en groenten. Bij “de Heerlijke 
koe” en “het Zuiderzeevarken” is 
er een mogelijkheid om een kijkje 
te nemen in de stallen. 

Op zaterdag 17 december vindt u 
een toneelgroep langs de route 
Charles Dickens speelt. Ook kunt 
u in deze route door de stal heel 
rijden. U komt door het prachtige 
Aartswoud en langs het mooie 

groene kerkje. Langs de route 
kunt u streekproducten, erwten-
soep, chocolademelk, vlees, cho-
colade, noten, fruit en groenten 
kopen. Heerlijk voor de kerstda-
gen. 

En dan op zondag sluiten we af 
met de route in Koggeland. Langs 
de route vindt u een levende 
kerststal en vele andere gezellige 
stalletjes.
Langs deze route staan veel mo-
lens en kerken. Elke route heeft 
zijn eigen identiteit. Je zou ze bij-
na alle drie rijden! Een prachtige 
start van de kerstdagen.
Meer info Trude Buysman 06 
3617 1778

U kunt op een eigen gekozen 
punt de route starten!
Meer informatie over de route 
kunt u vinden op:
boerenentuinderspakkenuit.nl

Het bestuur van het zwembad De 
Zeehoek in Wervershoof en het 
gemeentebestuur van Medem-
blik hebben samen geconclu-
deerd dat er niet genoeg financi-
ele middelen zijn om het zwem-
bad structureel op een veilige 
manier open te houden. Ondui-
delijk is nog wanneer het zwem-
bad definitief de deuren gaat 
sluiten.

‘‘Dit is geen leuk besluit om te 
nemen, vanwege de gevolgen 
voor het personeel en de mensen 
die met veel plezier gebruik ma-
ken van het zwembad. In de ge-
meenteraad was al unaniem uit-
gesproken dat renovatie geen 
optie is en in het coalitieakkoord 
staat opgenomen dat het terrein 
van De Zeehoek ontwikkeld zal 
worden tot woningbouwlocatie. 
Onlangs kregen we te horen dat 
de middelen bij het zwembad 

snel aan het opraken zijn. We 
vonden het nu het moment om 
dit naar buiten te brengen’’, geeft 
verantwoordelijk wethouder 
Gerben Gringhuis aan.

“Voor het zwembad bestuur 
kwam de conclusie dat het 
zwembad moet sluiten veel snel-
ler dan verwacht. Het bestuur 
had het plan om het zwembad 
nog tien jaar open te houden. De 
extra subsidie die daarvoor ge-
vraagd is kan de gemeente niet 
honoreren. Daarnaast zien we 
ons geconfronteerd met giganti-
sche energielasten en onzeker-
heid over de prijzen de komende 
jaren”, aldus Zeehoek-voorzitter 
Jos Oostenbrink.

Het personeel van het zwembad 
is inmiddels ingelicht. Zodra er 
meer duidelijkheid is zal dit 
breed worden gecommuniceerd.

Zwembad de Zeehoek moet sluiten

Foto aangeleverd

Kerst in Westfriesland wordt 
ingeluid met 3 verlichte routes
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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

Toyota voor negentiende keer 
op rij waardevolste automerk 
wereldwijd. Met een zesde 
plaats in de top 100 van waar-
devolste merken is Toyota op-
nieuw het waardevolste auto-
merk ter wereld volgens het 
Amerikaanse adviesbureau In-
terbrand. De waarde die aan 
Toyota Motor Corporation 
wordt toegekend, bedraagt 
59,757 miljard dollar, ofwel 
bijna 60 miljard euro.

De waarde van het merk Toyota 
steeg het afgelopen jaar met maar 
liefst 10%, waardoor het ten op-
zichte van vorig jaar een plek is 
gestegen op de lijst ‘Interbrand’s 
Best Global Brands Report’. De 
voorgaande jaren stond Toyota 
zevende in de ranglijst en nu dus 
op plaats zes. Het is tevens de 
negentiende keer dat Toyota als 
waardevolste automerk in de 
ranglijst staat. In de 2022-lijst 
staat het Japanse merk direct ach-
ter vijf internet- en technologie-
reuzen (Apple, Microsoft, Ama-
zon, Google en Samsung).

Ecologisch verantwoorde 
auto’s
Interbrand omschrijft Toyota te-
recht als fabrikant die wereldwijd 
een uiteenlopend modellengam-
ma produceert en grote vooruit-
gang boekt bij de ontwikkeling 
van ecologisch verantwoorde au-

Toyota opnieuw waardevolste automerk ter wereld

to’s, die helpen om de samenle-
ving koolstofarm te maken.

Elektrificatie gaat voort
Toyota produceert al sinds 1997 
(de Prius) hybride elektrische 
modellen. Momenteel zijn de vol-
ledig elektrische bZ4X, de water-
stof-elektrische Mirai, de hybride 

Yaris en Yaris Cross, Corolla in vier carrosserieva-
rianten, C-HR, Camry, RAV4 en Highlander de 
geëlektrificeerde modellen van Toyota in Neder-
land. 
Authenticiteit en betrokkenheid
De rangorde van waardevolste merken wereld-
wijd wordt bepaald door onder meer de markt-
waarde, financiële prestaties, services, rol en 
kracht van het specifieke merk. Ook de au-

thenticiteit en betrokkenheid spelen een rol bij 
de bepaling van de eindstand.

Top 10 waardevolste automerken 
Toyota: 59,8 miljard (dollar), Mercedes-Benz: 
56,1 miljard, Tesla: 48 miljard, BMW:  
46,3 miljard, Honda: 22,8 miljard, Hyundai: 17,3 mil-
jard, Audi: 15 miljard, Volkswagen: 14,8 miljard, 
Ford: 14,4 miljard en Porsche: 13,5 miljard.

Toyota aan kop in lijst waardevolste automerken volgens Interbrand. Met dank aan Toyota.
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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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Wist u dat...

... de Buurthuiskamer Sarto 

vrijwilligers zoekt om gast-

heer/vrouw te zijn op maan-

dag of vrijdagochtend?

… na definitief sluiten van 

De Zeehoek het nog weleens 

druk kan worden in 

zwembad De Weid?

… Jan Pijper met zijn 

medeleerlingen al in 1958 

getrakteerd werd op een 

gratis circusbezoek?

… u zaterdag 17 december 

mee kunt doen met het 

koppelkolven in Cultura?

… het inmiddels bekend is 

wie in dat kleine grijze 

autootje rijdt?

… Sporting Andijk 1 

aanstaande zaterdag speelt 

tegen Westzaan 1?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

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

Na twee jaren waarin we door 
Corona dit evenement niet kon-
den organiseren, starten we het 
weer op!

Koppelkolven 2022
Kolfvereniging Onder Ons orga-
niseert zaterdag 17 december 
weer het traditionele koppelkol-
ven. Zo tegen het einde van het 
jaar is het een mooie gelegenheid 
om u kennis te laten maken met 
de kolfsport. U kunt met z’n 
tweeën als koppel inschrijven, 
maar ook individueel. In dit laat-
ste geval koppelen wij u aan een 
andere individuele deelnemer.

We laten u zien hoe het kolven 
gespeeld wordt en u gaat uiter-
aard zelf aan de slag. Welke spel-
vorm we kiezen, ziet u deze mid-
dag. Er wordt wel in een soort 

competitie gespeeld om mooie 
prijzen, maar in een heel ont-
spannen sfeer. Het plezier staat 
voorop; wij willen u een gezellige 
middag aanbieden, waarbij u 
kunt ervaren of het kolven een 
sport is, die u prettig vindt.

We beginnen om 13.00 uur; deel-
name staat open voor iedereen, 
die een leuke middag wil beleven. 
We spelen uiteraard op onze 
thuisbaan in dorpshuis Cultura. 
We zien u graag zaterdag 17 de-
cember om 13.00 uur.

Kolven een sport van vroeger 
voor de mensen van nu!

Aanmelden kan vooraf al. (tel. 
591500). Na afloop is er de moge-
lijkheid om van een plateservice 
te genieten.

Het kan weer! Koppelkolven

Zondag 18 december is Vive les 
Gueux op bezoek bij Kasteel Rad-
boud. De Alkmaarse groep is ge-
specialiseerd in de tijd van de 
Tachtigjarige Oorlog, ook bekend 
als de Nederlandse Opstand. 
Daarmee sluiten zij volledig aan 
bij de tentoonstelling ‘1572: Het 
Beleg van Medemblik’. De acteurs 
van Vive les Gueux maken mu-
ziek, zingen geuzenliederen en 
vertellen verhalen. 

‘1572: Het Beleg van 
Medemblik’ 
Bij de tentoonstelling ‘1572: Het 
Beleg van Medemblik’ ga je 450 
jaar terug in de tijd, naar de be-
ginjaren van de Tachtigjarige 

Oorlog. Je kruipt in de huid van 
de hoofdrolspelers en komt voor 
dezelfde dilemma’s te staan. Wel-
ke keuze maak jij? Deze tentoon-
stelling sluit aan bij het landelijke 
themajaar ‘Geboorte van Neder-
land’. Kinderen met genoeg fanta-
sie leren in de Waecthoorn Ger-
rie de leeuwdraak kennen. Spe-
lenderwijs legt Gerrie uit wat een 
belegering eigenlijk is. 

Reserveren en prijzen
Vive les Gueux speelt zich binnen 
en buiten af. Buiten is vrij toegan-
kelijk, binnen is inbegrepen bij 
het museumbezoek. Meer infor-
matie en reserveren via kasteel-
radboud.nl/activiteiten.

De acteurs maken o.a. muziek en vertellen verhalen.Foto aangeleverd

De geuzen komen naar Kasteel Radboud!

Meer nieuws op: 
www.andijker.nl

Kom tijdens de kerstvakantie ge-
zellig naar de warme Bibliotheek. 
We hebben de mooiste boeken 
voor je klaar liggen voor ontspan-
nen feestdagen: van roman of 
prentenboek tot kookboek of 
knutseltips.  

Je kunt ook deelnemen aan de 
volgende activiteiten:
VoorleesPret (0-6 jaar): kom met 
je (klein)kind genieten van een 
voorleesverhaal. Meerdere loca-
ties en data.  

Knutselen voor kerst (4-12 jaar): 
na een voorleesverhaal knutsel je 
je eigen kerstboom in de Biblio-
theek Wervershoof.

DigiWoensdag (8-12 jaar): bouw 
je fantasie met Lego WeDo, maak 
een ontwerp voor de 3D-printer, 
leer programmeren met Ozobot-
jes of Scratch, ontdek de uitvin-
der in jezelf met de Micro:Bit of 
de Makey Makey. Er is voor ie-

dereen iets leuks te doen! Meer-
dere locaties en data.  

DigiSnacks (volwassenen): Leer 
in een handomdraai verschillen-
de apps te gebruiken. Denk bij-
voorbeeld aan het kopen van di-
gitale postzegels, het beluisteren 
van podcasts en het herkennen 
van vogels. Meerdere locaties en 
data.  

VrijMoKo (zzp’ers): trek je foute 
kersttrui aan en neem ingepakte 
flyers of weggevers mee om el-
kaar cadeau te geven onder de 
kerstboom in de Bibliotheek Ste-
de Broec. Het levert de mooiste 
gesprekken en wie weet zelfs 
kansen op!

Je hoeft geen lid te zijn om mee te 
doen. Meld je aan voor gratis 
deelname en kijk meteen wat er 
verder te doen is bij de Westfriese 
Bibliotheken: westfriesebiblio-
theken.nl/agenda

Lekker op de bank met een mooi boek in je hand. Foto aangeleverd

Kom naar de warme bieb

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
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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
Vrijdag 9 december
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 10 december 
• Oud papier
Zondag 11 december
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 12 december
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 13 december 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost. Kerstavond gourmet en muziek 

met tonnie & Daan. 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 14.30 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
Zondag 15 januari
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 20 januari
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zondag 22 januari
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 

uur
Zondag 29 januari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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
Zondag 5 februari
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 17 februari 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zondag 19 februari
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 

uur
Zondag 26 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

MAART
Zondag 5 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.0 0uur
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zondag 19 maart
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nlDe geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Klaas Tanja
06 -53 56 02 96

Voetbal Zaterdag 10 december 14.30 uur 
 Sporting Andijk 1 - Westzaan 1

Handbal Zondag 11 december 14.00 uur, de Klamp
 Sporting Andijk DS1 - Victoria O DS3

Sporting Andijk

 

 

www.excelsior-andijk.nl 

Rond, vierkant, ovaal of rechthoekig? Met rotsen, 
een waterpartij of tropisch? In een schoenendoos, 
met een foto of getekend op papier? Ontwerp je ei-
gen ideale tuin en krijg met je ontwerp een exposi-
tieplek in het Museum Sow to Grow in Enkhuizen. 
De enige voorwaarden die ze stellen is dat het ob-
ject niet groter is dan 40x30x25cm en dat het ont-
werp klaar is om geëxposeerd te worden.

Het ontwerp komt te hangen/staan bij een tentoon-
stelling over (de geschiedenis van) de Amsterdamse 
schooltuinen, die in 2020 hun 100-jarig bestaan 
vierden. De tentoonstelling was in 2020 in het Am-
sterdams Stadsarchief te zien en reist nu de school-
tuinen af. Bij uitzondering mocht Museum Sow to 
Grow een deel van de prachtig ontworpen panelen 
laten zien.

Honger
De Amsterdamse schooltuinen bestaan sinds 1920. 
Ze waren oorspronkelijk bedoeld om kinderen in 
contact te brengen met gezond voedsel dat ze an-
ders niet zouden eten vanwege de grote armoede 
die kort na de Eerste Wereldoorlog heerste. Kinde-
ren leden honger en via de scholen leerden ze alles 
over voedsel verbouwen en kregen de oogst mee 
naar huis om met de familie van te eten.

Educatie
Op de schooltuinen van nu wordt natuureducatie 
gegeven. Dat is meer dan alleen planten, zaaien en 
oogsten. Veel meer dat met de natuur te maken 
heeft komt aan bod! Doel van de lessen is om leer-
lingen kennis en respect voor natuur en milieu bij te 
brengen. Per jaar tuinieren alleen al in Amsterdam 
bijna 7000 basisschoolleerlingen op één van de der-
tien Amsterdamse schooltuinen. 

De schooltuin in Enkhuizen
Ook Enkhuizen kent een schooltuin, gelegen aan 
het Wethouder Jan Visserpad, langs de Dreef. Daar 
leren kinderen onder begeleiding hoe groenten er 
‘in het echt’ uitzien en hoe je bloemen kunt verbou-
wen. In de tentoonstelling is een selectie van de fo-
to’s die van de schooltuin gemaakt zijn, te zien. Met 
dank aan het Hertenkamp Enkhuizen.

De ontwerpwedstrijd
Ontwerpen dienen te worden ingeleverd voor vrij-
dag 6 januari 2023 bij de kassa van Museum Sow to 
Grow in de Westerstraat 111 te Enkhuizen. Zoveel 
mogelijk ontwerpen komen in de tentoonstelling. 
De tentoonstelling start 11 januari en duurt tot eind 
april. 

Het museum is geopend van woensdag tot en met 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur. www.sowtogrow.nl. 

Met je eigen ontwerp krijg je een expositieplek in het museum. Foto aangeleverd

Je eigen (tuin)ontwerp in Museum Sow to Grow
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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 (voor 9 december) naar: info@andijker.nl

Anno 2019 geldt Jan Akkerman nog 
steeds als één van de meest invloedrijke 
gitaristen van Nederlandse bodem. 
Steeds opnieuw weet hij een nieuwe ge-
neratie gitaristen in binnen- en buiten-
land te bereiken en te inspireren. Zijn 
nieuwe album ‘Close Beauty’ en recente 
concerten vormen daarvan een afspie-
geling: fris, energiek en onvoorspelbaar. 
Als authentieke improvisator laat hij 
nog steeds zien én horen waartoe hij in 
staat is. Zijn passie voor de gitaar deelt 
hij niet slechts met zijn huidige bandle-
den, maar bovenal al jarenlang met zijn 
wereldwijde publiek.

Jan Akkerman (1946) behoort al 55 jaar tot 
de meest gerespecteerde gitaristen van 
Nederlandse bodem. Naast zijn rol in in-
ternationaal vermaarde groepen als Brain-
box en Focus werkt hij samen met uiteen-
lopende nationale en internationale arties-
ten. Altijd weet Jan op eigen wijze elemen-
ten uit rock, jazz, blues, klassiek en dance 
te combineren.

Jan wordt, 75 jaar geleden, geboren in Am-
sterdam, onder de rook van de Zuiderkerk 
en het Waterlooplein. Hij raakt voor het 
eerst een gitaar aan als hij vijf jaar oud is; 
het instrument is van zijn vader, maar Jan 
zal er ‘z’n ouwe heer’ nooit op zien spelen. 
Speelt hij vanaf zijn vierde jaar accordeon, 
op zijn achtste kiest hij definitief voor het 
snareninstrument. Gedurende zijn puber-
teit verlegt Jan zijn interesse voor klassieke 
muziek naar R&B en rock ‘n roll, mede 
onder invloed van de indorock.

Op jonge leeftijd speelt Jan in lokale band-
jes, waarvan Johnny & His Cellar Rockers 
de bekendste is en waarmee hij zijn eerste 
stappen over de grens zet. Die band wordt 
in 1964 omgedoopt tot Johnny and The 
Hunters en vervolgens The Hunters. Ak-
kerman schrijft ‘The Russian Spy And I’ 
dat in 1966 een kleine hit wordt en vervol-
gens uitgroeit tot een echte Nederpop-
klassieker. Dankzij zijn razendsnelle gi-
taarlick in het nummer breekt hij definitief 
door naar een groot publiek. Drie jaar later 
vormt Jan o.a. samen met zanger Kaz Lux 
(zang) de groep Brainbox, die hij eind 
1969 verruilt voor Focus. Met die band, 
waar Jan zes jaar lid van is, maakt hij defi-

nitief internationaal furore dankzij hits als 
‘Hocus Pocus’ en ‘Sylvia’, zes succesvolle 
albums en diverse tournees naar o.a. Ame-
rika, Japan en Australië.
 
Het toonaangevende Engelse muziekblad 
Melody Maker roept hem in september 
1973 uit tot ‘Beste gitarist ter wereld’, bo-
ven o.a. Eric Clapton en Jimmy Page.

Vanaf 1976 treedt Jan Akkerman op onder 
zijn eigen naam, dan wel met zijn eigen Jan 
Akkerman Band waar door de jaren heen 
een keur aan nationale musici deel van 
uitmaakt en waarmee hij veelvuldig op in-
ternationale podia te zien is. Zo geeft Jan 

meerdere malen concerten tijdens het 
Montreux Jazz Festival en het North Sea 
Jazz Festival, maakt hij talloze tournees 
langs de Nederlandse theaters en andere 
podia in Europa en Amerika en brengen 
concerten hem ook naar landen als Rus-
land, Syrië, Indonesië en Japan.

In 2005 wordt Jan door de stichting Cona-
mus onderscheiden met een Gouden Harp 
voor zijn gehele oeuvre. Daarmee krijgt hij 
wederom verdiende aandacht en erken-
ning voor zijn wereldwijde en invloedrijke 
rol binnen de gitaarmuziek. Eind 2012 
wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau voor zijn verdiensten 
in de Nederlandse muziek.

Gedurende de avond zal Akkerman’s lange 
muzikale loopbaan centraal komen te 
staan. Op de setlist staan nummers van 
Johnny & His Cellar Rockers, The Hun-
ters, Brainbox en Focus tot solostukken 
van zijn laatste album ‘Close Beauty’ 
(2019). Op het podium naast Jan staat zan-
ger Martin van der Starre en zijn meer dan 
voortreffelijke band (Coen Molenaar key-
boards, Marijn van den Berg drums en 
David de Marez Oijens bas). En misschien 
komt zijn talentvolle dochter Laurie ook 
nog als gast op het podium.

2022 is zijn jubileumjaar geworden en 
deze show heeft nog altijd de weergaloze 
Jan Akkerman als stralend middelpunt!

Aanvang: 21.00uur ; Zaal open 20.00 uur  
Entree: € 20,-. www.clubjazzenpop.nl 

Zaterdag 24 december Jan Akkerman bij Club Jazz&Pop in Cultura

Zaterdag 24 december viert Jan Akkerman zijn verjaardag bij Club Jazz&Pop in 
Cultura met The Walk of my life tour. Foto: Paul Bergen

Links de Boomkruiper, rechts de Boomklever. Het verschil is dat de Boomkruiper hier 
o.a. in Andijk voor komt en de rechtse meer in het oosten en een enkele in het westen 
van het land vooral in de bosranden. U ziet de Boomkruiper dan ook vaak van onder 

de stam naar boven klimmen en met zijn staart tegen de boom gedrukt bij het klimmen 
terwijl de Boomklever meestal met kop naar beneden de stam afdaalt. Strooi wat zaden 

in de winter onder de bomen daar is de Boomkruiper verzot op maar vermijd de voe-
dertafel. De Boomklever komt wel op de voedertafel en vetbollen af. Beide hebben lange 

teennagels waarmee ze goed aan de schors kunnen hechten.Douwe Greydanus

Verschillend


