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9-17 en 19-21 uur.Henk Stam houdt sinds 1990 bijen maar is 
genoodzaakt hiermee te stoppen. “Ik ben met 
een zwerm begonnen op een volkstuintje van 
een buurman, mijn hobby werd groter en er 
kwamen honingbijen bij waardoor ik imker 
werd. Dat ging jaren goed en ik heb in de ge-
meente regelmatig zwermen geschept om 
mensen van overlast te ontdoen, dan had ik 
wat meer bijenvolken en in de winter bracht 
ik deze dan weer samen. Helaas komt daar nu 
een einde aan.” 

Henk vertelt dat er een aantal buurtbewoners 
last ondervonden van zijn bijen. Naast zijn 
‘bijenplaats’ zijn diverse bomen omgezaagd, 
waardoor de bijen een andere uitvlieg kregen. 
Hij heeft toen voorgesteld om zijn bijenstal te 
draaien en de afvlieg anders te doen. “Er is 
een grotere struik weggeraakt en daar is 
ruimte gecreëerd zodat deze afvlieg plaats 
kon vinden maar dat is helaas niet afgewacht.” 
Henk geeft aan dat hij in samenspraak met de 
gemeente de bijen verzet heeft en de tafels 
aan de andere kant heeft gezet zodat anderen 
er zo min mogelijk last van zouden ondervin-
den. “De buurt heeft hier alsnog last van en 
ziet dit als dat de gemeente nog met me mee-
werkt ook. De conclusie is dat ik de bijen nu 
heb weggehaald, anders zou ik een dwangsom 
moeten betalen.” 

Henk geeft aan dat hij het betreurd dat het op 
deze manier moet gaan.  Hij vertelt dat de 
bijen al 27 jaar een hobby van hem zijn maar 
dat het gezien wordt als iets beroepsmatig, 

wat niet mag op een volkstuin van de ge-
meente. “Er zijn een viertal buurtbewoners 
en zij gaan tot het uiterste. Om deze reden 
heb ik de bijen nu ondergebracht buiten de 
gemeente Medemblik, bij mensen die het wel 
begrijpen. Er werd bijvoorbeeld ook gezegd 
dat ik veel geld verdien aan het geven van 
cursussen, maar dit gaat via de vereniging en 

ik krijg hier alleen een onkostenvergoeding 
voor.”  Henk vertelt dat er gelukkig een aantal 
directe buurtbewoners die ook niet begrijpen 
dat het op deze manier moet gaan en die he-
lemaal geen moeite hebben met de bijen. 
“Helaas is de gemeente nu van mening veran-
derd en heb ik mijn hobby moeten beëindi-
gen”, aldus Henk.  

Henk Stam genoodzaakt om hobby te beëindigen

Een lege bijenboet. Foto Koos Dol/Andijker

Afgelopen donderdag 7 november was een 
feestelijke dag voor ‘De Grijze Panters’. Het 
40-jarig bestaan van de groep werd gevierd. 
Deze groep is ontstaan aansluitend aan een 
ziekenhuisopname en het advies van de zie-
kenhuis-therapeut om in beweging te blijven. 

Het programma is, in grote lijnen, eigenlijk 
nooit veranderd. Eerst een warming-up die 
bestaat uit een aantal rondjes door de zaal 
lopen. “Onder het lopen doen we allerlei oe-

feningen en proberen die zo goed mogelijk uit 
te voeren. Dan een partijtje voetbal, het favo-
riete onderdeel van de meeste deelnemers. 
Tot slot de ‘cooling down’ waarbij we in een 
grote kring meer oefeningen doen.”

Jubileum-uitje
“Op 7 november zijn we een dagje samen op 
pad gegaan ter ere van het jubileum.” Om 10 
uur verzamelden ‘De Grijze Panters’ -met 

hun partners- bij Cultura. Landgoed Hoen-
derdaell in Anna Paulowna was de eerste be-
stemming. “Direct na aankomst bezochten 
we de aapjes, die daar vrij rond lopen. Ze ko-
men op je zitten, alsof het de gewoonste zaak 
van de wereld is. Ook bij de vogels gebeurde 
dat. Daar moesten ze echter wel verleid wor-
den met speciale siroop die daar gekocht kon 
worden, zodat ze bij je kwamen zitten om te 
eten. Een hilarische belevenis.” 

Feestelijk uitje 40- jarig bestaan ‘De Grijze Panters’ 

Onder het genot van een borrel in Cultura. Foto’s aangeleverd

Tijdens een fikse regenbui werd 
er binnen geluncht, de verblijven 
van de leeuwen boden toen ook 
tijdelijk onderdak aan de‘Grijze 
Panters’. 

Borrel en biljart
Rond half vier vertrok de groep 
weer naar Cultura. Daar werden 
ze verrast met een voor de Pan-
ters gebruikelijke tompouce. Met 
een plaatje erop van 40 jaar. Tij-
dens het koffiedrinken werd er 
een film vertoond van een trai-
ning van enkele jaren geleden.

“Onder het genot van een borrel 
werden er spelletjes gedaan, on-
der andere gebiljart. Er was tijd 
genoeg om elkaar rustig te spre-
ken en er is veel gezellig gekletst. 
Als afsluiting nog een prima di-
ner. Met een groepsfoto werd de 
dag afgesloten. “We kunnen terug 
kijken op een geslaagde gezellige 
dag van ‘De Grijze Panters en de 
dames.”De vogels moesten gelokt worden.

Woensdag 13 november 2019 • week 46 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 17 november 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorgangers van 
groep Andijk. Thema: “Opstaan 
door gerechtigheid”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
*In het voorportaal zal een kraam 
van de Wereldwinkel aanwezig 
zijn. De moeite waard om te gaan 
kijken en wellicht iets te kopen.
Dinsdag 19 november 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Iedereen welkom.
*Zaterdag 16 november zal Juan 
Andres om 12.00 uur tot diaken 
gewijd worden in
de bedevaartskerk in Heiloo. Wij 
wensen hem een prachtige en 
inspirerende dag toe.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
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 Olga 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.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur 
info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en 

geboorteberichten) 
tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

Kerkdiensten, 17 november

Gereformeerde Kerk

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. A. Vriend te Workum

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 Ds. Herrianne Allewijn uit Landsmeer aanvang  

 Organist: Cilia Koenis-Gerdes

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Simon vd Kooij  

R.K. Kerk

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, De Vriendenkring

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur Jan Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Jack Nugter

Onze lieve tante is overleden 
 

Ietje Swagerman-Rusting 
 

We herinneren haar in de stralende zon, 
hoe ze was toen ze alles nog kon.

Tineke Bos 
Peter en Ineke Bos-Verweij 
Linda en Cees de Hart 
Klaas-Jan en Kim Rusting-Lakenman 
Peter Rusting

Het laatste beetje is nu op.......
 

Verdrietig hebben we afscheid genomen van
onze zus en schoonzus,

 

Ietje Swagerman – Rusting
 
 Aatje en Wim Bos – Rusting
 Piet Tjem en Lies Rusting –Smit

Vandaag is de dag 
hij komt maar één keer
morgen dan is het vandaag al niet meer 
niet zeuren, geniet van het leven, het mag 
maar doe het vandaag
want vandaag is de dag.
   Toon Hermans

Onze lieve moeder en oma is op 80 jarige leeftijd overleden

Grietje Aafje Swagerman – Rusting
Ietje

echtgenote van Hartman Siebe Swagerman, 
overleden 2004

12 september 1939      Andijk      10 november 2019

 Gre en Thijs Viegers-Swagerman
  Thijs en Ekim
  Siebe, in liefdevolle herinnering

 Rink Swagerman en Cees Basjes

Correspondentieadres:
Schoutsland 23
1619 DM Andijk

Moeder is in haar kamer, 
waar wij deze dagen in kleine kring willen zijn.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op 
donderdag 14 november tussen 19.30 en 20.30 uur in restaurant 
het Trefpunt van woonzorgcentrum Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50 
te Andijk.
Op vrijdag 15 november om 16.00 uur is het afscheid in 
het crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen. 

We zijn alle hulpvaardige en attente Andijkers dankbaar die onze 
moeder terugbrachten naar woonzorgcentrum Sorghvliet 

of ons opbelden als zij de weg niet meer wist terug te vinden. 
Dankzij deze hulp en de liefdevolle zorg en aandacht van het 

team van Sorghvliet kon onze moeder in Andijk blijven wonen, 
wat zij zo graag wilde. Bedankt allemaal!

Met veel verdriet hebben we vernomen dat onze enthousiaste 
coach en vader van onze jeugdleden Zarah en Aisha     

Zayyaad Jacob Rahamal
onverwachts is overleden. 

We zijn er stil van. We willen zijn vrouw Melanie 
en dochters Zarah en Aisha ontzettend 
veel sterkte wensen met dit verlies.

Namens het bestuur en leden 
van Sporting Andijk, afdeling handbal

Na meer dan 70 jaar vriendschap hebben ook wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve Katrien.

We zullen haar missen.
     Afie en Jaap  

Deze ijsvogel zit regelmatig achter het huis van Mirjam de Boer.  
Zo ook afgelopen zondag. Foto: Mirjam de Boer

Langs de weg...
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DAG VAN DE MANTELZORGER
ST. NIEK LUTJEBROEK

Afgelopen zondag was er in het Nicolaasverpleeghuis aandacht voor 
de Mantelzorgers en anderen die zich inzetten voor het welzijn van 
ouderen. 

Twee presentaties over het levenstestament – 
Mantel&Overtoom
Ik, notaris Rinske Mantel, was aanwezig om informatie te geven over 
het levenstestament. Tijdens de 2 presentaties werd uitgelegd wat 
het gevolg was wanneer er geen levenstestament gemaakt is. Dan 
kom je namelijk in het traject van bewind, mentorschap of curatele 
via de kantonrechter. Dat betekent onder meer dat er voor iedere 
besteding boven de € 1.500 eerst toestemming aan de kantonrech-
ter gevraagd moet worden en er ieder jaar rekening en verantwoor-
ding afgelegd moet worden. Met een levenstestament kan men dit 
voorkomen. Er waren veel vragen en er werd diverse malen gezegd 
dat mijn achternaam wel heel toepasselijk was voor deze dag.

Onbegrepen gedrag – presentatie Omring
De omring was met veel mensen aanwezig en zij gaven een presen-
tatie over de symptomen die voorkomen bij diverse vormen van 
dementie. Ook vertelden zij over onbegrepen gedrag dat men dan 
vaak vertoont. De uitleg over de oorzaak van het gedrag en tips om 
hier mee om te gaan waren zeer nuttig. Veel factoren zijn van invloed 
op iemands gedrag. Sluit daarom aan bij iemands vroegere interesses 
en gewoonten. In onze digitale nieuwsbrief hierover meer.

GRATIS INLOOP: do 21-
11 Andijk 9-17 en 19-21 uur. 
U mag ook een afspraak ma-
ken voor een gratis half uur 
bespreking buiten de inloop-
dagen/avonden.   

Intocht 16 november 2019

Sint Nicolaas intocht

13.30 uur        Demonstratie reddingsbrigade  
 “het Span”  bij de Jachthaven.
14.00 uur Aankomst van Sinterklaas op de jachthaven 
 en ontvangst.
Ca.14.45 uur In optocht richting Cultura
15.30 uur Zalen open in Cultura.

Voor  de kinderen 0 t/m5 jaar en kinderen van 6 t/m 10 jaar. 
Sinterklaas en zijn pieten zullen hier met de kinderen liedjes zin-
gen en alle kinderen een handje geven. Verder zijn de toneelpie-
ten het hele jaar voor jullie aan het oefenen voor twee geweldige 
toneelstukken. Ze kunnen niet wachten om het jullie te laten zien. 

!!!   Entree is gratis  !!!

Willen jullie niet vergeten een pet, hoed of haarband 
te maken met je voornaam en leeftijd erop! 
Ca.16.40 uur Einde van het feestprogramma.

Dus kom zaterdag allemaal naar de jachthaven dan maken wij 
er met zijn allen er weer een groot feest van.

    Sinterklaas  en zijn Pieten.

Ria Manshanden

Veilig wonen en wandelen 
langs de dijk

Op de lijst ingekomen stuk-
ken van de raad stond on-

langs een brief van de dorps-
raad Andijk. Het ging om een 
verzoek van een aantal bewo-
ners, die voorbij de Midden-
weg  langs de dijk wonen. Zij 

wilden graag, net als bij de 
rest van de Dijkweg, een trot-
toir langs hun huizen. Daar 
kon ik me alles bij voorstel-

len. Bijna dagelijks loop ik sa-
men met Johan, mijn man, 

een “rondje om de Hoekweg“, 
zoals wij dat noemen. Vanaf 
de Molenweg, langs de Dijk-
weg, Hoekweg en tenslotte 

via de Kleingouw en de Mo-
lenweg terug naar huis. Al-
leen op de Molenweg is er 
geen stoep en vooral in het 
donker is het dan uitkijken 

geblazen. Daarom hebben we 
onlangs voor de veiligheid 

gele hesjes gekocht. Regelma-
tig tijdens deze wandeltocht 
worden we aangesproken 

door medewandelaars die kla-
gen over veel te hard rijdende 

auto’s en…. of jullie daar 
niets aan kunnen doen. Ik 

geef dan altijd als antwoord 
dat ze op z’n minst een klacht 
kunnen indienen bij de poli-
tie, de gemeente, of bij Veilig 
Verkeer Nederland (www.

participatiepunt.vvn.nl). Dat 
helpt! En natuurlijk helpt een 

trottoir voor de deur ook. 
Vandaar dat wij en de CU bij 
de afgelopen begrotingsbe-
handeling dit verzoek van 

deze mensen wilden inbren-
gen. Helaas bleek het niet 

haalbaar. Van de ambtenaren 
kregen we te horen dat niet 
alle bewoners aldaar dit wil-
len en dat de bodem aan de 
Dijkkant voor een trottoir 

niet geschikt is. Rest mij deze 
mensen en allen die zich erge-
ren aan te hard rijdende au-

to’s en zich daardoor onveilig 
voelen de volgende tip te ge-
ven: In 2020 wordt het Ver-

keers en Vervoersplan van de 
gemeente geëvalueerd. Dit 
wil de gemeente samen met 
bewoners gaan doen. Dus 

houd dit goed in de gaten en 
bel of mail er anders over. 

Laat uw stem horen! Wellicht 
dat als een stoep niet mogelijk 
is er andere maatregelen ge-

nomen kunnen worden.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                                                                                                                

Ria.manshanden@ziggo.nl   
www.GroenLinks-

medemblik.nl, 
facebook.com/
GLMedemblik    

Meindert van Dokkum was afge-
lopen dinsdag  -12 november-  40 
jaar in dienst bij Scholtens Mate-
rieel B.V. “We zijn hem dankbaar 
voor zijn jarenlange inzet bij het 
bedrijf. Zijn betrokkenheid bij 
het bedrijf is in de afgelopen 40 
jaar zeer groot gebleken,” aldus 
bedrijfsleider Leo van Schaik.

Meindert is begonnen als vracht-
wagenchauffeur. In de jaren die 
volgde heeft hij  zich dermate 
ontwikkeld dat hij omschreven 
kan worden als ‘allround’ mede-

werker. De laatste drie jaar is 
Meindert de ‘werf baas/manager’.

“Meindert is een fijne collega om 
mee samen te werken. Hij is soci-
aal. Zij geordendheid en het feit 
dat hij houdt van een opgeruim-
de werf is iets waar we met regel-
maat complimentjes over ont-
vangen.”

Scholtens Materieel B.V.  vindt u 
aan de Bedrijvenweg 12, 1619 BK 
Andijk. Kijk op  www.scholtens.
eu voor meer bedrijfsinformatie.

Spullen voor de wintermarkt
De Protestantse Gemeente Andijk – Wervershoof houdt op 
zaterdag 16 november van 10.00 tot 14.00 uur aan de Mid-
denweg 48 te Andijk een Wintermarkt.

Heeft u spullen voor deze Wintermarkt (geen grote meubels 
e.d.), dan kunt u die naar De Kapel brengen op donderdag 14 
en vrijdag 15 november van 16.00- 20.00 uur. 

Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan kunt u bellen naar 
Trude Leegwater, 0228-591594 (bij geen gehoor Roel Doef, 
0228-593200). Bij voorbaat onze hartelijke dank en graag tot 
ziens op 16 november.

Meindert van Dokkum. Foto aangeleverd

Jubileum voor Meindert van Dokkum

Voor iedereen die een dierbare 
aan de dood verloren heeft, 
wordt op 24 november in De Ka-
pel aan de Middenweg 48 te An-
dijk een herdenkingsbijeenkomst 
georganiseerd. Deze bijeenkomst 
geeft gelegenheid om stil te staan 
bij het verlies en de overledene in 
uw herinnering mee te dragen. 

Er is in onze samenleving steeds 
meer behoefte aan het gezamen-
lijk herdenken van overledenen 
en het delen van verdriet en 
rouw. U bent welkom in De Kapel 
voor deze herdenkingsbijeen-
komst. Traditiegetrouw doen wij 
dat op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, de zondag voor de 

1e Advent. Er is muziek, er wor-
den gedichten gelezen en er is 
gelegenheid om een kaars voor 
de overledene op te steken. 

Als u liever geen kerkdienst bij-
woont maar wel graag stil wil 
staan bij het verlies van een dier-
bare, bent u ook welkom om na 
de dienst om 11:00 uur een kaars 
te branden, stil te zijn of juist met 
iemand te praten. Wij houden de 
deur tot ongeveer 13:00 uur 
open. Uiteraard bent u ook wel-
kom tijdens de ‘Inloop’ op 
woensdagochtend van 10:00 uur 
tot 12:00 uur. 
Pastor Gert Scholten, Jan Gorter, 
Dineke de Bruin

Bijeenkomst om een geliefde 
te herdenken in De Kapel

Van wie is deze kat?

Omgeving Kleingouw, 
nabij de IJsbaan.

Info: Piet Swart 59 7204

In het weekend van 16 en 17 no-
vember 2019 doet Bets de Vries-
Dekker van Atelierbd voor de 
vierde keer mee aan het landelijk 
atelierweekend.
Het is een leuke gelegenheid om 
het atelier te bezoeken en te zien 
wat er allemaal mogelijk is met 
klei. Er worden handgevormde 
en gedraaide objecten tentoonge-
steld. Ook worden er een aantal 
schilderijen tentoongesteld.
De entree is gratis en de ope-
ningstijd is van 11.00 tot 17.00 
uur.

Atelierbd, Talud 17, 1693 KW 
Wervershoof. www.atelierbd.nl 
www.landelijkatelierweekend.nl 

Landelijk Atelierweekend 2019
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

• 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

Op De Hoek 8a in Wervershoof 
vindt u sinds begin oktober van 
dit jaar de prachtige kapsalon 
van kapper Robert Jarouj en 
zijn vrouw Nadia. “Wij zijn af-
komstig uit Syrië en bouwen 
hier aan een nieuwe toekomst. 
Samen met onze drie kinderen 
gaan we deze nieuwe uitdaging 
met veel plezier aan.”

Robert heeft tientallen jaren er-
varing opgedaan in het kappers-
vak. “Ik knip heren en dames, 
jong en oud, stijl en krullend 
haar. Ook voor een verzorgde 
baard bent u bij mij aan het juiste 
adres. Of wilt u juist de baard 
kwijt? Met een strakke hand en 
scherp scheermes maak ik uw 
gezicht schoon en glad. Voor een 

volledige behandeling wassen, 
knippen en drogen betaalt u 
€19,95. Alle behandelingen mo-
gelijk. Threading met draad bij-
voorbeeld, het weghalen van 
haartjes tussen de wenkbrauwen,  
is een specialiteit van Robert.

Woon- en werkplek
Het gezin woont in een kleine 
huurwoning in Andijk en heeft 
op De Hoek in Wervershoof een 
mooie werklocatie gevonden. 
“De kapsalon is op precies de 
juiste plek. Het is prachtig ge-
worden en we hopen er veel klan-
ten te mogen ontvangen, die te-
vreden naar huis gaan. Voor onze 
woonruimte zijn we nog wel op 
zoek naar een iets ruimere huur-
woning in deze regio. Wie wat 

weet mag gerust binnen lopen 
met de tip.”

Afspraak maken?
Loop gerust even bij ons binnen. 
U vindt kapsalon Robert op De 

Hoek 8a, 1693 AA Wervershoof. 
Telefoon 06-49-12 06-54 of e-
mail robertjarouj@hotmail.com. 

De openingstijden zijn maandag 
13-18 uur, dinsdag t/m donder-

dag 10-18 uur, vrijdag 11-21 uur 
en zaterdag 11-18 uur. Verder op 
afspraak, 

Robert is flexibel beschikbaar in-
dien nodig.

Bij kapsalon Robert is uw haar in vakkundige handen. Tekst en foto: de Andijker/OdB 

Geknipte plek voor kapsalon Robert

Neem deze bon mee naar de salon 
en ontvang 5 euro 

‘WelkomsKorting’ 
bij een behandeling 

Geldig in de periode 13 t/m 27 november 2019. 
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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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

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
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Wist u dat...

...de Dorcas voedselactie weer 

een groot succes was met 73 

volle dozen. We willen alle 

gevers en helpers hartelijk 

danken!

... Joey de Vries & 

Heini van Slooten elkaar vrij-

dag 8 november het ja-woord 

hebben gegeven?

... Veilig verkeer afdeling An-

dijk afgelopen week 200 snel-

heidsmetingen gedaan heeft in 

verschillende 30km zones en 

90% te hard heeft gereden?

… de redactie altijd op zoek 

is naar mensen met een leuke 

hobby en een bijzonder ver-

haal of een leuk talent?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen in deze 

krant en online gratis worden 

geplaatst?

 
Andijkertjes

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

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

Expositie Atelierbd van Bets de 
Vries-Dekker op 16 en 17 nov. 
Open van 11.00 tot 17.00 uur. 

Gratis Entree.

Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 
Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?
Huur op tijd Uw pak bij Stichting 

St. Nicolaascomite Andijk, 
want op is op!!!!

U kunt bellen naar:  06 50 85 29 73

De herdruk van 
‘ANDIJK in de 20e eeuw’

kan vanaf eind november 
geleverd worden.

Te bestellen door €35.- 
over te maken op
NL73RABO0343070766 
t.n.v. J.G Mantel eo,
met vermelding van uw adres. 

Verzending per post €40,-.

Op zaterdag 16 november heeft 
Hobby Greet verkoopdag hobby-
materialenin de Bibliotheekzaal 
van Dorpshuis centrum van 10 
tot 16 uur.

Er zijn weer leuke aanbiedingen: 
knipvellen 7 voor 1 euro, de 
nieuwste 2e halve prijs. 2e artikel 
voor halve prijs geldt ook voor 
heel veel anderehobby-artikelen 
zoals snij-embossingmallen, 
stempels, embossingfolders, pa-
perpacks (achtergrondpapier) 
pakketjes Dots en Do, Stitch en 
Do, gereedschappen, foamtape, 
karton, stickers en nog meer.

De kerstartikelen zoals mallen, 
embossingfolders, stempels, enz. 
zijn zelfs allemaal voor halve 
prijs. Er zijn ongeveer 150 hand-
gemaakte kaarten, ook kerst, 
vanaf 1,95. 3 voor 5 euro.

Heeft u de kerstkaarten al klaar? 
Kom inspiratie opdoen en mate-
rialen kopen. Denk ook aan de 
december-kadomaand en verras 
een kaartenmaakster/makermet 
materialen. 
Iedere klant die 5 euro of meer 
besteed, ontvangt een kadootje. 
Dit alles maakt het de moeite 
waard om langs te komen.

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894

HETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NL

Zorgboerderij 
De zorgboerderij is er voor zorgvragers met een sociale, verstandelijke,

lichamelijke of psychische hulpvraag. Zij kunnen passende werkzaamheden 
uitvoeren, aangepast aan diens werktempo, interesses en 

mogelijkheden. Meer informatie? Neem contact op!

Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

!

uitvoeren, aangepast aan diens werktempo, interesses en 

mogelijkheden. Meer informatie? Neem contact op

Wat de ster van Betlehem ons vertelt
over de vervulling van een oude profetie  dr. S. Alblas

De ster van Betlehem kennen wij uit het evangelie van Matteüs. Maar andere 
gedeelten uit de Bijbel geven ons ook aanwijzingen. Matteüs ontleent zijn 
woordgebruik regelmatig aan het Oude Testament. Zo is er een link met de 
woorden van de waarzegger Bileam, die tegen wil en dank met de beelden 

van ster en scepter de komst van een Koning uit Is-
raël voorzegt. 

Vanuit de grondtalen volgt de auteur op begrijpe-
lijke wijze deze spreuk door de Bijbel heen tot aan 
de Openbaring van Johannes, waar Jezus zich de 
stralende morgenster noemt. Het verschijnen van 
de ster van Betlehem staat niet op zichzelf, maar is 
verankerd in de Bijbel als geheel. 

Kostprijs € 12,50. 
Verkrijgbaar bij: Boekshop Josia, Middenweg 77, 
Andijk of www.huizingaveendam.nl 
(geen verzendkosten).

Wat de ster van Betlehem ons vertelt
over de vervulling van een oude profetie  dr. S. Alblas

De ster van Betlehem kennen wij uit het evangelie van Matteüs. Maar andere 
gedeelten uit de Bijbel geven ons ook aanwijzingen. Matteüs ontleent zijn 
woordgebruik regelmatig aan het Oude Testament. Zo is er een link met de woorden 
van de waarzegger Bileam, die tegen wil en dank met de beelden van ster en scepter 
de komst van een Koning uit Israël voorzegt. 

Vanuit de grondtalen volgt de auteur op begrijpelijke wijze deze spreuk door de Bijbel 
heen tot aan de Openbaring van Johannes, waar Jezus zich de stralende morgenster 
noemt. Het verschijnen van de ster van Betlehem staat niet op zichzelf, maar is 
verankerd in de Bijbel als geheel. 

Verkrijgbaar bij: Boekshop Josia, Middenweg 77, Andijk of www.huizingaveendam.nl 
(geen verzendkosten).

Verkoopdag 
Hobbymaterialen

zaterdag 16 november 
10.00 - 16.00 uur

Bibliotheekzaal, 
Dorpshuis centrum  

Verkoopdag hobbymaterialen

Zoals ieder jaar organiseert Win-
kelend Wervershoof haar alom 
bekende sfeervolle kerstmarkt. 
Een knusse, maar vooral gezellig 
markt met leuke kramen en di-
verse activiteiten.
Ook dit jaar zorgen de vrijwilli-
gers er weer voor dat er weer ge-
schaatst kan worden en natuur-
lijk even een tussenstop voor 
koek en zopie. Of warm je dan 
lekker op bij het knapperige 
haardvuur. 
Ook de winkels blijven open tot 
20 uur. Kortom we zien jullie 

graag zaterdag de 14e december 
op het Raadhuisplein in Wervers-
hoof. 

Kerstmarkt Wervershoof: Zater-
dag 14 december a.s.van 14.00 tot 
20.00 uur

Aanmelden voor een verlichte 
kraam (slechts € 30,=) kan via 
kerstmarkt@winkelendwervers-
hoof.nl.
Kerstgroeten Winkeliers van 
Wervershoof
Jan - Margreet - Monique

Kerstmarkt Wervershoof

Gevraagd:  

Personeel voor het planten van tulpen 
op werkdagen, parttime kan ook. 

Start begin december.

Reageren op tel.nr. 06-12 27 43 20
Fa. N.A. de Wit en Zn., Cornelis Kuinweg 44 Andijk  

Hoi, alles goed?
Ja, met jou?
Herken jij dit soort gesprekken?

Bij het Ons (her)kent ons Café 
ontmoeten we elkaar, hebben we 
lol en voeren we diepgaande ge-
sprekken over het leven. Vragen 
als; ‘Wie ben ik? Waar kom ik 
vandaan en waar ga ik naartoe? 
En waar loop ik hierbij tegenaan?’ 
komen aan bod. 

Het Ons (her)kent ons Café is een 
ontmoetingsplek voor mensen 
die graag bezig zijn met bewust-
wording en persoonlijke (spiritu-
ele) ontwikkeling.

Voel je een ja? 
Wees welkom op zondag 17 no-
vember, locatie de Schoof in 
Wervershoof. 
Vanaf half 1 zijn jullie welkom en 
om 1 uur starten we met een ver-
nieuwde vorm van speed daten 
om elkaar te leren kennen. Daar-
na kletsen we even na. We hou-

den een pauze om half 3 om ver-
volgens met een energizer weer 
actief te worden. We ronden ge-
zamenlijk af om 4 uur. 

We vragen om een vrijwillige bij-
drage, je mag zelf weten hoeveel 
je de ontmoeting waard vindt.

Het lijkt ons leuk je te ontmoe-
ten! 
Laat even weten of je erbij bent 
door een mail te sturen naar: 
jongerenvanwf@hotmail.com.
Groetjes, Joost, Steven en Anoek

Ons (her)kent ons Café in de Schoof

Wij hebben een bericht gekregen 
van de Pieten. Op maandag 18 
november van 15.45 tot 16.45 uur 
komen ze kijken hoe sportief jul-
lie zijn. Het uur is open voor alle 
kinderen van 3 tot 6 jaar. 

Door allemaal leuke dingen te 

doen in de zaal, kun je je eigen 
pietendiploma halen. Dit alles 
onder leiding van juf Eva.  

Neem al je vriendjes en vriendin-
netjes mee. We beginnen om 
15.45 uur in de Krimper, Notaris 
Steenpoortestraat 42. 

Pietengym, aanstaande maandag in de Krimper. Foto aangeleverd

Pietengym bij Gymvereniging VVW
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• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 

Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

NOVEMBER
Woensdag 13 november
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Donderdag 14 november
• Breek de Week, Lichtboei, Hoekweg 12. 17.30 uur
• Ouderensoos, Dorpshuis
Vrijdag 15november
• Eetcafé, Dorpshuis
Zaterdag 16 november
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof. 
• Wintermarkt De Kapel van 11.00 tot 14.00 uur
• Verkoopdag hobbymaterialen, Bibliotheekzaal Dorpshuis 10-16 u
• Sint Nicolaas intocht, jachthaven Andijk
Zondag 17 november
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
• Open Atelierweekend van 11.00 tot 17.00 uur, Atelierbd, Talud 

17 te Wervershoof.
• Countrymiddag verzorgd door de Dutch Country Collage 

Dansers, vrij dansen in Sarto van 13.30 tot 17.15 uur
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 november  
• KVG Andijk, Workshop o.l.v. Gertruud Hartog. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 20 november
• Vrouwen van Nu Andijk-West, ????? door onze leden?????, 20.00 

uur, Cultura
Donderdag 21 november
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 22 november 
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met de Retrozangers 

en het Accordeonkwartet uit Schagen. Dorpshuis 14.30 uur.
Zaterdag 23 november
• “Mell Vintage & Future” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 24 november   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Woensdag 27 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 29 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

DECEMBER
Dinsdag 3 december
• KVG, klaverjassen, 19.45 uur in Sarto. €3,-
Vrijdag 6 december 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum 
Dinsdag 10 december 
• Kerstavond,  door en voor leden, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 13 december
• KBO, Kerstmiddag m.m.v The Dutch Vocals, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 14 december
• Kerstmarkt Wervershoof, 14.00 tot 20.00 uur
Zondag 15 december
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel, Aanvang 15.00 uur, € 17,- 
• Dutch Country College Dancers dansmiddag. 

Dorpshuis Sarto, aanvang: 13.30 uur
• More Sixties - Met The Thunderbirds  Sarto. Aanvang  15.00 uur.
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel. Entree € 17.50.
Dinsdag 17 december  
• KVG Andijk, Kerstavond. Sarto, 18.00 uur
Woensdag 18 december 
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstavond. Samen eten en na de 

pauze: Elise Ney harp en zang. 20.00 uur, Cultura
Woensdag 25 december
• Double U Bean bij Club Jazz&Pop in Cultura
Donderdag 26 december
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Zondag 29 december 
• Koppelklaverjassen aanvang 19.15, Café Pension t Ankertje

JANUARI 2020
Woensdag 1 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura met “FolkertJan” Aanvang 16 uur
Vrijdag 3 januari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zondag 5 januari
• Traditionele nieuwjaarsborrel met The Blue Devils. Sarto Andijk,  

aanvang 15.00 uur en vrij entree.
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

en trainer gespecialiseerd in de aanpak van eenzaamheid. 
Dorpshuis, 19:45 uur.

FEBRUARI
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Jaarvergadering en Bingo. Dorps-

huis, 19:45 uur. 
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
Zondag 8 maart
• Barrelhoude bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Gezamelijke avond met de Vrou-

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

Oud papier:  Zaterdag 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 10-12.
Restafval:  Dinsdag 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 15-11, 13-12 

Meer informatie op hvcgroep.nl

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 18 
december aanstaande, kunt u als van-
ouds weer uw zakelijke en/of particu-
liere Kerst- en Nieuwjaarswens plaat-
sen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- exclusief 
btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke 
maat advertentie u wenst (A of B) en 

de tekst die daar in dient te staan.

Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (18,-). Deze bedragen gel-

den bij contante betaling. Wanneer we een factuur 

sturen komen er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 12 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. 

Teksten voor de particuliere adverten-
ties kunnen ook ingeleverd worden op 
Industrieweg 1.

Verdonk Broccoli bestaat 20 jaar. De 
markt vraagt voortdurend om verande-
ring. Daar speelt team Verdonk handig 
op in: ‘We zijn voortvarend in onze be-

drijfsvoering. Doen het graag goed. Dat 
moet ook als je bij wilt blijven. Wij pro-
beren steeds opnieuw klaar te zijn voor 
de toekomst.’ Tijdens het OVW Café op 

21 november vertellen René Verdonk en 
Sabine van den Berg alles over hun be-
drijf en de agrarische wereld.

René Verdonk (47) groeide zo’n beetje op 
tussen de broccoli en andere groenten. Als 
klein ventje speelde hij op het land bij Kees 
en Maarten Botman. Later werkte hij bij 
zijn zwager Kees Botman en groeide hij uit 
tot zelfstandig broccoliteler. Tijdens zijn 
studie op het HAS ontmoette hij Sabine 
(49). Zij werkte na haar studie als hovenier, 
maar in 2002 besloten ze Verdonk Broc-
coli als maatschap voort te zetten. 

Duidelijke taakverdeling
De rollen zijn duidelijk verdeeld; René 
zorgt voor de teelt en Sabine coördineert 
de verwerking en afzet. Een hele kluif met 
inmiddels zo’n 30 man personeel als het 
seizoen op volle sterkte draait. Zeker om-
dat het, op 2 man na, allemaal Poolse en 
Roemeense medewerkers zijn. Om hen 
onderdak te bieden bouwden ze een hotel 
op het eigen terrein. Zo is het woonplezier 

voor het seizoenspersoneel gewaarborgd.

Winnen doe je met zijn allen
‘Om een constante kwaliteit te blijven le-
veren en het bedrijf te doen slagen, zorgen 
we goed voor ons personeel. Want winnen 
doe je niet alleen, winnen doe je met zijn 
allen. We kijken steeds hoe we het werk 
leuker en lichter kunnen maken. Ook op 
het gebied van duurzaamheid innoveren 
wij voortdurend. Het is wat de markt 
vraagt, maar ook wat het werk leuk maakt. 
We zijn graag in beweging om de toe-
komst een stap voor te blijven.’ 

Op donderdag 21 november delen René en 
Sabine hun bedrijfsverhaal dat onlosma-
kelijk verbonden is met hun persoonlijke 
verhaal. Het OVW Café start om 18.00 uur 
in ’t Fortuin aan de Dorpsstraat 190 te 
Wervershoof. 
Ben je geen lid van de ondernemersvereni-
ging, maar wel geïnteresseerd? Kom vrij-
blijvend kennismaken. De toegang is gra-
tis.

René Verdonk en Sabine van den Berg delen hun verhaal op 21 november in ‘t Fortuin 
in Wervershoof. Foto aangeleverd

OVW Café 21 november: 
presentatie Verdonk Broccoli door René Verdonk en Sabine van den Berg

Van alles te koop
Zaterdag 16 november houden we onze jaarlijkse 
wintermarkt. Er is van alles te koop: curiosa, glas-
werk, potten, speelgoed en puzzels, cd’s, enz. Ook 
de tafels met vele boeken staan op je te wachten. 
Het Rad van Avontuur zal volop draaien met leuke 
prijzen. Natuurlijk is er weer fruit te koop, en ook 
de bloemen staan weer voor u klaar. En zoals altijd 

kunt in de tuinkamer kaarten maken met Gerda.  

Gezellig een kopje koffie doen
We hebben koffie en thee met iets lekkers erbij, 
maar ook heerlijke soep. Dus kom gezellig even 
langs of maak even een tussenstop tijdens je fiets- of 
wandeltocht.  We hopen weer op een gezellige dag! 
Iedereen is van harte welkom om even langs te ko-
men op zaterdag 16 november van 10.00 tot 14.00 
uur in en om De Kapel, Middenweg 48 te Andijk. 

Opbrengst voor Leergeld West-Friesland 
en SchuldHulpMaatje West-Friesland
De rommelmarkt heeft verschillende doelen. We 
recyclen gebruikte materialen. We bieden een plek 
om zomaar even gezellig naar toe te gaan. En de 
opbrengst van de markt gaat dit keer naar twee so-
ciale doelen: Leergeld West-Friesland en Schuld-
HulpMaatje West-Friesland. En misschien helpen 
we zo een beetje onszelf en een beetje onze naaste. 

Inleveren bruikbare spullen
Heeft u leuke en bruikbare rommelmarkt spulletjes 
die u bij ons langs wilt brengen? Dat kan! Dit kunt u 
inleveren op donderdag 14 en vrijdag 15 november 
tussen 16.00 en 20.00 uur in De Kapel aan de Mid-
denweg 48. Kunt u zelf de spullen niet brengen, dan 
kunt u bellen naar Trude Leegwater 0228-591594 (of 
bij geen gehoor Roel Doef 0228-593200). Bij voorbaat 
onze hartelijke dank en tot ziens op 16 november.

Wintermarkt op 16 november in De Kapel

 

Rommelmarkt  
Boeken  

Rad van Avontuur  
Kaarten maken 

Curiosa  
Koffie  

 

De Kapel ●  Middenweg 48  ● 1619 BN Andijk ●  0228-596778 
PG-andijkwervershoof.nl 
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European Building Supply 
start met Same Day Delivery

Al 10 jaar is European Building Supply 
uit Enkhuizen gespecialiseerd in dak-
systemen en -accessoires. Maandag  
21 oktober 2019 zijn zij gestart met 
een nieuwe dienst in West-Friesland: 
Same Day Delivery. Klanten kunnen 
voor 8 uur ’s ochtends de benodigde 
materialen doorgeven en krijgen de 
materialen dezelfde dag geleverd. 
Deze dienst is voor de dakmaterialen-
branche helemaal nieuw.

Kevin Loomans, mede-eigenaar van Euro-
pean Building Supply, heeft veel direct 
contact met zijn klanten: “Ik hoorde regel-
matig dat een klus vertraging opliep door-
dat materialen niet voorradig waren. Dit 

kunnen mijn klanten zich niet permitteren 
in deze huidige drukke tijd. Met Herling 
Strijdhorst ben ik om tafel gegaan om te 
kijken of wij dit probleem kunnen oplos-
sen door middel van Same Day Delivery. 
En dat is gelukt.”

Over European Building Supply
European Building Supply werd in 2009 
opgericht en biedt een ruim assortiment 
aan daksystemen- en accessoires. Euro-
pean Building Supply is de Nederlandse 
distributeur van Klöber, Rust-oleum in de 
dakenbranche en MDM (Nederland en 
Vlaams-België). Het jubileumjaar 2019 
staat volledig in het teken van duurzaam-
heid en MVO.

Op vrijdag 25 oktober is het nieuwe boek ‘De 
Vijverengel’ van Tiny Mazereeuwverschenen. 
Deze roman wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout en bol.com.  

Samenvatting
Crissy groeit op in een gezin met vader Paul, moe-
der Manonen twee broertjes Michiel en Thomas. 
Als blijkt dat Paul homoseksueel is verlaat hij het 
gezin. De toch al instabielemoeder Manon probeert 

Na de afgelasting van de geplande Vooroe-
vertocht op zondag 20 oktober heeft de 
Stichting Wielerevenementen West-Fries-
land een nieuwe datum voor de 1e MTB 
Vooroevertocht van het seizoen 2019-
2020 gepland. Zondag 17 november zal de 
eerste van de twee geplande Vooroever-
tochten worden verreden. 

Noord-Hollandse MTB-tochten
Stichting Wielerevenementen West-Fries-
land werkt samen met MTB Noord-Hol-
land. MTB Noord-Holland organiseert dit 
seizoen 13 MTB-tochten. Een deelnemer 
die stempels voor deelname aan minimaal 
6 van deze tochten op zijn/haar stempel-
verzamelkaart heeft staan maakt kans op 
een Storm-Nalu strandbike. Na de laatste 
tocht op 9 februari 2020 wordt de geluk-
kige uit de ingeleverde stempelkaarten ge-
trokken. 

Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroevertocht kan 

op 17 november vanaf 08:30 uur bij de 
kantine van VVW, Theo Koomenlaan 7 te 
Wervershoof. De start is vanaf deze locatie 
tussen 09:00 en 09:30 uur. 
De inschrijfkosten zijn: 7 euro voor niet 
NTFU/KNWU-leden, 6 euro voor NTFU/
KNWU-leden op vertoon van een lid-
maatschapskaart (TFK/licentie) en 2 euro 
voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar onder 
begeleiding van een volwassene. Het ver-
zoek van de organisatie is om zoveel mo-
gelijk gepast te betalen. 

NFTU/KNWU-leden kunnen bij het in-
schrijven gebruik maken van ‘Scan & Go’. 
De barcode op de lidmaatschapspas wordt 
gescand waardoor het niet nodig is om een 
inschrijfformulier in te vullen.
Let op: een valhelm is verplicht bij deel-
name aan de toertocht. Niet NTFU-leden 
zijn niet verzekerd voor schade, zij kunnen 
vooraf via de website van de NTFU een 
dagverzekering afsluiten. 
www.mtbwervershoof.nl 

Herkansing voor 1e MTB Vooroe-
vertocht van het seizoen 2019-2020

Aanstaande zondag, MTB Vooroevertocht. Foto: Fred Homan

De Vijverengel, het nieuwe boek van 
Tiny Mazereeuw is verschenen

het gezin bij elkaar te houden, 
maardit dreigt te mislukken. 
Zonder enig overleg worden de 
twee broertjes van Crissy naar 
een internaat gestuurd en blijft 
zijalleen achter met haar insta-
biele moeder. Crissy ontdekt dat-
zij in het verleden een zusje heeft 
gehad maar dit wordtverzwegen. 
Na deze ontdekking en het plot-
selinge vertrek vanhaar broertjes 
groeit bij haar de angst dat haar 
moeder haarook wil laten ver-
dwijnen.  

Over de auteur 
Tiny Mazereeuw is geboren en 
getogen in West-Friesland. Na 
haar opleiding als verpleegkun-
dige vertrok zij naar de Veluwe, 
maar het West-Friese landschap 
heeft voor haaraltijd zijn aantrek-
kingskracht gehouden. 

Sint-Maarten 

Noud Laan kijkt vol bewondering naar zijn 
eigen gemaakte lampion.  

Foto aangeleverd
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