
Op 8 december 2019 kunt u in 
’t Fortuin in Wervershoof te-
recht voor een hele leuke, mu-
zikale middag. Er wordt een 
theaterconcert gegeven door 
Eva Lena en The Generations 
en u mag rekenen op een 
prachtige voorstelling. Kaarten 
kunt u nu al bestellen. Wees op 
tijd met het reserveren van de 
kaarten, want vol is vol.

Door de invloeden van allerlei 
verschillende muzieksmaken klin-
ken The Generations heerlijk au-
thentiek. Nieuwsgierig geworden 
en wil u alvast even iets horen? 
Via verschillende streamingsdien-

sten zijn een viertal eigen compo-
sities te beluisteren. “Op Spotify 
kunt u onder de naam The Gene-
rations terecht om onze nummers 
te beluisteren.”

The Generations
De band bestaat uit Johannes 
Dopmeijer (63) op basgitaar, 
Menno Bruin (53) op gitaar, 
Meindert Boon (36) achter de 
drums en Christiaan Gebhard 
(19) aan de piano. Wie even kijkt 
naar de leeftijden van de bandle-
den ziet meteen waarom gekozen 
is voor de bandnaam The Gene-
rations. “We zijn inderdaad van 
verschillende generaties, dat is 

geen enkel probleem. Het is juist 
een verrijking!”

Zangeres Eva Lena 
Ook de Andijkse zangers Eva 
Lena (22)  heeft zich nu  bij de 
groep aangesloten en te samen is 
er gekozen om een mooi theater-
optreden neer te zetten rond de 
muziek van James Taylor en Ca-
role King. De rode draad is daar-
mee uitgerold. Verder worden er 
diverse eigen nummers ten ge-

hore gebracht. Songs van Bonnie 
Raitt en Janis Joplin en vele an-
dere artiesten zorgen dat u steeds 
verrast wordt. “Alle bandleden – 
dus alle 5- zingen. Meerstemmig 
samen zingen is een kenmerk van 
onze band. Denk dan aan Crosby, 
Stills, Nash and Young.”

Release nieuwe single
Tijdens dit optreden zal de band 
ook zijn nieuwe single Ubuntu 
presenteren. “Dit nummer is heel 
speciaal voor ons. Het heeft Afri-
kaanse klanken mee gekregen en 
dat is niet zomaar. Meindert 
neemt deze middag afscheid van 
ons gezelschap. Hij gaat met zijn 
gezin voor een jaar reizen door 
heel Afrika. We gaan hem mis-
sen, maar zoals het tweede deel 
van de titel al zegt: We’re alright.” 
Menno vertelt verder: “De bla-
zers die in deze song meespelen 
zijn bevriende muzikanten die 
we hebben ‘ingevlogen’. Muziek is 
een continue zoektocht naar 
mooie combinaties en we kennen 
vele goede muzikanten, dus die 
samenwerking zoeken we graag 
op als een nummer erom vraagt.”

Improvisatie en plezier
“Ons repertoire verdient een pu-
bliek dat echt luistert. Vandaar 

dat wij kiezen voor een optreden 
in de vorm van een theatercon-
cert. We hebben dit eerder ge-
daan en dat bevalt ons erg goed. 
Van het publiek horen we gere-
geld terug dat ‘het plezier er van-
af spat’. Muziek maken is genie-
ten voor ons als muzikanten, we 
willen dat de luisteraar dat ple-
zier ook ervaart. Er is ruimte 
voor improvisatie en dat maakt 
het elk optreden tot iets bijzon-
ders.”

Kaarten reserveren
Het concert is op 8 december a.s. 
en kaarten kosten €12,50 inclu-
sief een kopje koffie. De zaal gaat 
open om 14:30 uur, het optreden 
start om 15.00 uur. 

U kunt kaarten reserveren via ’t 
Fortuin, Dorpsstraat 190, 1693 
AK Wervershoof. 

Telefonisch op nummer 0228-58 
13 36 of middels een e-mail aan:
info@t-fortuin.nl o.v.v. 
Eva Lena en The Generations.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Maak gebruik van een gratis 
half uur bespreking!

Bel voor een afspraak.

Kom en geniet van theaterconcert in ’t Fortuin

Welkom bij ons optreden in de vorm van een theatherconcert. Foto aangeleverd

Anno 1843 viert cynische vrek 
Ebenezer Scrooge kerst als geen 
ander, namelijk: niet. Hij weigert 
bij zijn neef te gaan eten en 
schoffeert een tweetal collectan-
ten. Met tegenzin geeft hij zijn 
klerk Bob Cratchit verlof op eer-
ste kerstdag, op voorwaarde dat 
hij met tweede kerstdag eerder 
start. Zijn zeven jaar geleden 
overleden compagnon Jacob 
Marley waarschuwt hem: als hij 
niet oppast, dan loopt het ver-
keerd met hem af…
 
Scrooge is een Britse verfilming 

van het bekende kerstverhaal ‘A 
Christmas Carol’ van Charles 
Dickens. Kerst 2019 wordt het 
gespeeld door Andijker Toneel 
met muzikale begeleiding van 
Sursum Corda. Een avond vol to-
neel en muziek!
 
Vrijdag 13 december in 
Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 14 december in 
Cultura. 
Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open om 19.30 uur. 
Bestel uw kaarten nu alvast on-
line via www.andijkertoneel.nl

Scrooge, door Andijker Toneel 
& Sursum Corda

V.l.n.r. Menno, Johannes, Eva, Christiaan, Meindert. Foto aangeleverd

De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op woensdag 18 december.
Materiaal aanleveren uiterlijk 11 december 2019 voor 12.00 uur.

Op woensdag 25 december verschijnt er geen Andijker.

De krant van week 1 zal verschijnen op 
dinsdag 31 december, 
materiaal aanleveren uiterlijk
vrijdag 27 december 2019, 12.00 uur

Woensdag 4 december • week 49 • 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 8 december 10.00 uur: 
2e zondag van de Advent.
Boeteviering met de Vrienden-
kring; voorganger: pastor G. Ko-
ning.
Thema: “Op weg naar het  licht”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
Welkom in de viering.
*Zondag was weer de bekende 
klompencollecte. Deze werd aan-
bevolen d.m.v. een prachtige 
rijm.
Hierin werden alle facetten van 
onze kerk belicht. Prachtig en 
hulde aan de maker!

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  
 Greydanus, 
 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, 8 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te Rijnsburg. Tweede advent
16.00 uur Meet and greet met Marius van Dokkum
17.00 uur ds. J. Staat. M.m.v. Marius van Dokkum.

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. Johan Moens uit Breezand   
 Organist: Heije Wubs

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Viering Avondmaal 
 Door geloof is niets onmogelijk

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Boeteviering, pastor G. Koning, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen

Heel veel dank voor de prachtig versierde erepoort, 
kado’s, bloemen, felicitaties, de vele kaarten 
en de gulle giften, die wij mochten ontvangen 
voor het goede doel t.g.v. ons 50-jarig huwelijk.

Het was hartverwarmend en onvergetelijk!

               Piet en Greet Tensen-Beemsterboer 

Geachte dames en heren kolvers,

Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi

KOPPELKOLVEN   

Zaterdagmiddag 21 december 2019

Aanvang:  13.00 uur
Deelname:  iedereen is welkom 
       
Inleg:   € 3,50  per persoon
Kolfbaan: Cultura  tel. 0228 591376
Voor vragen:  Cor Bakker  tel. 0228 591500
Natuurlijk spelen we weer om mooie prijzen, 
in een ontspannen en sportieve sfeer !
Komt allen op tijd, zodat we een competatieve indeling 
kunnen maken!
   Bestuur: kolfclub ONDER ONS

Gewijzigde openingstijden!
Het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint is van 
maandag 23 december 2019 
t/m zondag 5 januari 2020 
alleen in dringende gevallen 

op afspraak geopend!

Gevonden:
Op de kruising Dijkgraaf 
Grootweg/Gen. de Wetlaan is 
deze sleutel gevonden. 

Af te halen op de redactie 
van de Andijker

De Idenburgschool had dit jaar 
het thema: “Het paard van Sinter-
klaas.”
Wat hebben de kinderen veel ge-
leerd en ondernomen! Zo hebben 
ze het paard leren tekenen en het 
vlechten van zijn staart. Er was 
zelfs een bezoek aan het paard 
van de Sint. Ook mochten de kin-
deren zelf een ritje maken op de 
andere paarden.
Groep 1-2-3 bracht een bezoek 
aan het Bakkerijmuseum en had 
hier heerlijke pepernoten ge-

maakt en een speculaaspop ver-
sierd. 
Ook een pietengym op het 
schoolplein kon niet ontbreken 
dit jaar. Wat hebben we een ple-
zier gehad met elkaar!
Nu maar hopen dat de Sint met 
zijn Pieten langs gaat komen op 
onze school. Misschien neemt hij 
zijn paard wel mee! Vol verwach-
ting klopt ons hart!

Team Idenburg wenst iedereen 
een heerlijk avondje!

Het paard van de Sint werd bezocht. Foto aangeleverd

Sint op de Idenburg

Nieuws of tips? info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Schotels & Salades

Wij hebben voor iedere 
gelegenheid heerlijke schotels:

- vis;
- haring;
- salade;
- gourmet;
- gemengd;
- hapjes.

Bestel telefonisch of via onze website.

Aanbieding December

Gamba’s € 1.50 per 100 gram, 
per kilo € 11.50

 600 gram kibbeling voor € 9,95
 4 zoute haringen met een gratis bakje 

salade voor € 7,00
Kijk op onze website voor overheerlijke recepten.

MIJN MOOISTE SINTERKLAASHERINNERING

Nogmaals mijn verhaal van vroeger. In mijn jeugd woonde ik in Beek 
bij Nijmegen. Daar was het de traditie, dat alle kinderen uit het dorp 
met Sinterklaas, naar het grote huis op de berg gingen. Een statig wit 
pand (jaren later bleek, dat het in mijn gedachte veel groter was, dan 
het daadwerkelijk is). Via hekken in zo’n pretpark-slinger, kwam je 
steeds dichter bij Sinterklaas. Tussentijds waren er genoeg Pieten om 
de kinderen te vermaken. Sint zat in zijn stoel en gaf ieder kind een 
hand en daarna mocht je zélf wat uitzoeken uit de enorme berg ca-
deautjes op het podium. Bij het verlaten van de zaal kreeg je dan ook 
nog een grote zak met fruit. Pas vele jaren later, stelde ik aan mijn 
vader de vraag, hoe Sinterklaas dit allemaal kon betalen. Toen hoorde 
ik, dat de vroegere eigenaresse, van de boomgaard in ons dorp, veel 
familiekapitaal had. Ze hield erg van kinderen, maar had ze zelf nooit 
gekregen. Daarom had ze in haar testament geregeld dat er bij haar 
overlijden een stichting werd opgericht die de boomgaard zou blij-
ven exploiteren. Deze stichting moest van de opbrengsten van de 
boomgaard, ieder jaar een bedrag aan Sinterklaas geven om cadeau-
tjes voor de kinderen uit Beek te kopen en fruit uit te delen. Elk jaar 
denk ik weer aan deze prachtige tijd. Een mooie manier om op zo’n 
bijzondere wijze je vermogen na te laten. Rinske Mantel.

Wilt u net als Sint dit jaar nog schenken? 
De jaarlijkse schenkvrijstelling is voor kin-
deren € 5.428 en voor kleinkinderen  
€ 2.173. U hoeft hiervoor geen aangifte bij 
de belastingdienst te doen.  

Mantel&Overtoom Notarissen 
Andijk 0228-592224, Benning-
broek 0229-591264

Piet  Ligthart

Black Friday

Black Friday is als evene-
ment overgewaaid uit de 
Verenigde Staten en zo’n 
10 geleden in ons land ge-
land. Net als Samedi Noir 

(zwarte zaterdag in 
Frankrijk) verwijst de 

kleur zwart naar enorme 
drukte. Tijdens Black Fri-
day in de winkels en tij-
dens Samedi Noir op de 

franse wegen met alle mo-
gelijke gevolgen voor de 

mensen die zich in de 
winkels en op de wegen 

bevinden.
De drang van ons mensen 
om tijdens kortingsdagen 
hun slag te slaan - soms 
letterlijk en figuurlijk - 
leidt, net als op de snel-
wegen, tot onthutsende 

taferelen.
Men verdringt elkaar, 
loopt elkaar onder de 

voet, trekt ‘de koopjes’ uit 
elkaars handen met een 

blik in de ogen die slechts 
hebzucht verraadt. Ver-
pakkingen sneuvelen en 

niet zelden ook de in-
houd.

De drang om voor een 
dubbeltje op de eerste 

rang te kunnen zitten is 
menselijk groot.

KORTING staat met 
hoofdletters in de ogen 
van schepselen die van 

mens veranderd zijn in …
Ik heb met verbazing zit-
ten kijken naar de beel-

den.
De overeenkomst met Sa-
medi Noir is groot. Een 
enorme drukte, mensen 
die slechts een ding wil-

len,   
chaos, eigenbelang.

Ik constateer dat de mens 
alles opzij zet voor kortin-
gen. Dat zij er dol op zijn. 

Behalve als het om hun 
inkomen gaat.

Piet Ligthart

Als de dagen kort zijn en kerst-
mis in aantocht, is het dé tijd om 
je huis te versieren. Meestal met 
spullen van de winkel, maar wat 
nóg leuker om te doen is voor 
kinderen is zelf een natuurschil-
derij maken of samen met de 
(groot)ouders!
 
Op zondag 8 december organi-
seert IVN West-Friesland een 
speciale kinder-knutselmiddag 
waar iedereen zijn eigen kerstde-
coratie kan maken, mét materiaal 

uit de natuur. 
Om 14:00 uur worden onder be-
geleiding van IVN-gidsen buiten 
eerst allerhande besjes, plukjes 
mos, bladeren, dennenappels, 
noten, etc verzameld in de omge-
ving, waarna in het Streekbos 
Paviljoen naar eigen idee een 
‘natuurschilderij’ kan worden ge-
plakt. 
De activiteit is geschikt voor het 
hele gezin en voor deelname 
wordt een vrijwillige bijdrage na-
tuurlijk altijd op prijs gesteld.

Gelderse Roos Foto: Toos Brink

Doe-het-zelf kerstversiering maken

Hoge bomen vangen veel wind 
vooral als ze vol bladeren zitten.
Als deze bomen in de tuin staan, 
dicht op de woning, dan maakt 
men wel eens de keuze om ze te 
kappen. Op de Kleingouw haalde 

men een groot deel van drie bo-
men weg en creëerde van het 
laatste stuk van de stam deze 
prachtige niet vliegvlugge uil.
Toch een stukje tweede leven.
Douwe Greydanus 

Een stukje tweede leven. Foto: Douwe Greydanus

Langs de weg...

Asonia Judo/Jiu-Jitsu Andijk 
Voor jong en oud, kom lekker sporten, 
werk aan je uithoudingsvermogen, wees sportief!

Dit jaar lid worden geeft je 10,- korting 
op je contributie tot de zomer. 
Ook ontvang je 10% korting op je judo pak.

Zie de website judo-andijk.nl 
voor alle informatie en kom 
op de dinsdagavond in het 
Dorpshuis voor Judo of Jiu-Jitsu.

Hier een foto zoals er vroeger tijdens het bollen pellen 
even tijd was voor een koppie. Aaf Brouwer, de vrouw van 

Jo Gutter zit rechts nog met met het kopje in de hand. 
Waarschijnlijk komt de vrouw des huizes de koppies 

ophalen, maar wie zijn die andere drie dames? 
En waar zouden ze zitten te pellen?  

Wie weet wie 
dit zijn?

Hessel de Greeuw, Dijkweg 80, 1619 HD Andijk. 
0228-591965, hdegreeuw@quicknet.nl
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Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

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.

Begin 2020 opent De Huiska-
mer haar deuren aan de Bagijn-
hof 13 in Medemblik. De Huis-
kamer is een zusje van De 
Huiskamer van Enkhuizen, dat 
dagbesteding biedt voor oude-
ren met lichamelijke klachten, 
geheugenverlies en/of een-
zaamheid. De Huiskamer in 
Medemblik biedt mensen vanaf 
50 jaar met eenzaamheids-
klachten en/of een beginstadi-
um van dementie een plek om 
samen te zijn. Begeleid door 
professionele verzorgenden en 
toegewijde vrijwilligers.

De Huiskamer in het kort
- Een plek waar mensen vanaf 50 
 jaar met eenzaamheidsklachten 
 en/of een beginstadium van 
 dementie samen kunnen zijn.
- 5 dagen per week interactieve, 
 laagdrempelige activiteiten en 
 gezelligheid, begeleid door 
 professionele verzorgenden en 
 toegewijde vrijwilligers.
- Een eigen winkel met zelfge-
 maakte en zorgvuldig 
 ingekochte cadeauartikelen.
- Activiteiten op maat; iedereen 
 doet wat hij kan en leuk vindt.
- Vergoeding vanuit de WMO of
 WLZ of het PGB.
- Vervoer van en naar huis is 
 mogelijk.

Openingstijden: maandag tot en 
met vrijdag 10.00 tot 16.00 uur.
De Huiskamer, Bagijnhof 13 1671 
CC Medemblik 06 37 42 54 54 
dehuiskamervanenkhuizen.nl

Om ons aanbod zo goed mogelijk 
af te stemmen op de behoeften 
van onze toekomstige bezoekers, 
willen we graag samen om tafel.

Op 17 januari 2020 houden we 
van 14.00 tot 17.00 uur een in-
loopbijeenkomst, waarbij we 
graag van (naasten van) toe-
komstige bezoekers horen wat 
zij graag zouden willen zien en 
doen in De Huiskamer.

U bent van harte welkom 
op Bagijnhof 13

Zien we u daar?

De Huiskamer: Een plek 
waar je niet alleen bent

Het pand in Medemblik waar de Huiskamer in 2020 haar deuren 
opent. Foto aangeleverdWest-Friesland is het land van 

bloemkool, bloembollen en 
stolpboerderijen, van slootjes, 
verkaveling en boerendorpjes, 
maar óók van koeien en van 
melkveehouderij. Hoe heeft 
het boerenleven zich hier in de 
loop der tijd ontwikkeld? Wat 
voor dierenrassen zijn er zoal 
geweest? En welke veranderin-
gen heeft de veehouderij alle-
maal doorgemaakt? 

Zondag 15 december komt 
Meindert Nieuweboer van 
Rundveemuseum Aad Gootes 
uit Aartswoud naar het IVN in 
het Streekbos Paviljoen om 

hierover te vertellen. Een the-
ma dat zowel nostalgisch als 
actueel is, gezien de recente 
boerenprotesten. De lezing be-
gint om 14:00 uur in de Terp-
zaal van het Streekbos Pavil-
joen en deelname is gratis, al 
wordt een vrijwillige bijdrage 
altijd op prijs gesteld.

Meindert geef uitleg over de 
verschillende koeienrassen zo-
als rode en zwarte Lakenvel-
ders, Blaarkoppen, een Witrik 
en Zwartbonte Friese koeien. 
Zijn ze kleiner en sterker dan 
de huidige rassen en hoe zit het 
met de melkproductie. 

Stal Rundveemuseum. Foto: Toos Brink 

Rundveemuseum Aad Gootes 
Levend erfgoed
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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

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

• 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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

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

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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Wist u dat...

….. Andijker Toneel & 

Sursum Corda samen 

Scrooge uitvoeren?

 

… veilig verkeer afdeling

Andijk 270 snelheidmetingen

gedaan heeft in verschillende

30 km zones en dat 94% te

hard heeft gereden?

 

... in de hele maand november

de snelheid van 1000 auto’s 

gemeten is in de 30 km zones

Resultaat: 1000 – 83 = 917

917 :- 1000 x 100 = 92% te snel

83 auto’s in de 30 km zones! 

 

Andijkertjes
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 

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

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Op zondag  8 dec. a.s. van 13 – 17 
uur is Volkssterrenwacht Orion 
open voor publiek.
Kom een reisje door het heelal 
maken! In de expositieruimte 
kom je alles te weten wat er bo-
ven je hoofd in het heelal zich af-
speelt op het gebied van sterren-
kunde en ruimtevaart en de re-
cente ontwikkelingen. Ook aan 
geologie wordt aandacht besteed; 
zo zijn er diverse onderdelen van 
dino’s te zien en is er een mooie 
collectie echte meteorieten en 
mineralen te bewonderen.
 
In het planetarium zijn er fulldo-
me filmvoorstellingen; om 14.00 
uur de film: Op zoek naar de cho-

coladeplaneet, om 15.00 uur: Di-
nosaurus at Dusk en om 16.00 
uur de film: Reis met the Beagle 
door Charles Darwin.

Deze films worden op een bol-
vormig scherm geprojecteerd. 
Elke film duurt ongeveer veertig 
minuten en is Nederlands inge-
sproken. Zowel kinderen als vol-
wassenen zijn van harte welkom. 
Graag een kwartier van tevoren 
aanwezig zijn. Entree is vijf euro 
per persoon; kinderen tot twaalf 
jaar betalen drie euro. Aanmel-
den kan via 06-48850445. 
De toegang voor de sterrenwacht 
is gratis. Meer info:  www.volks-
sterrenwachtorion.nl

Kolfvereniging Onder Ons or-
ganiseert zaterdag 21 decem-
ber weer het traditionele kop-
pelkolven. Zo tegen het einde 
van het jaar is het een mooie 
gelegenheid om u kennis te la-
ten maken met de kolfsport. U 
kunt met z’n tweeën als koppel 
inschrijven, maar ook individu-
eel. In dit laatste geval koppe-
len wij u aan een andere indivi-
duele 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 21 de-
cember om 13.00 uur.

Kolven een sport van vroeger 
voor de mensen van nu !!!!!

Koppelkolven 2019

Filmvoorstellingen tijdens publieksopen-
stelling bij  volkssterrenwacht Orion

Uw kerstwens 
in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die 

dit jaar uitkomt op woensdag 18 december 
aanstaande, kunt u als vanouds weer uw 

zakelijke en/of particuliere Kerst- en 
Nieuwjaarswens plaatsen.

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 gelden 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 advertenties 
kunnen ook ingeleverd worden op 

Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Ook op de Horn lijkt het al voor-
jaar. Foto: Henk Hauwert

Voorjaar 2
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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

DECEMBER
Vrijdag 6 december 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum 
Zaterdag 7 december 
• Andijk zingt naar de Kerst, 19.30 uur, Gereformeerde kerk
Zondag 8 december
•  Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
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.
• SCROOGE door Andijker Toneel & Sursum Corda, 20.00 uur 

Dorpshuis Centrum
Zaterdag 14 december
• Kerstmarkt Wervershoof, 14.00 tot 20.00 uur
• SCROOGE, Andijker Toneel & Sursum Corda, 20.00 uur Cultura
Zondag 15 december
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
• 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.
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
Zaterdag 21 december
• Koppelkolven in Cultura - Aanvang 13.00 uur
Zondag 22 december
• Midwinterconcert Excelsior, 15.00 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-

wen van Nu Andijk –West. Dorpshuis, 19:45 uur. 
Zondag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot
Vrijdag 5 april
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur. 
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zaterdag 25 april 
• Club Jazz&Pop in Cultura

MEI
Dinsdag 12 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Wings of Change  met 

lezing over deze organisatie. Dorpshuis, 19:45 uur. 

JUNI
Zaterdag 6 juni 
• Club Jazz&Pop in Cultura

SEPTEMBER
Dinsdag 15 september
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 

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

Oud papier:  Zaterdag 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 13-12 

Meer informatie op hvcgroep.nl

Sporting Andijk
Kerstbomenverkoop

Voor meer informatie kunt u terecht bij de evenementencommissie 
(evenementen@sportingandijk.nl)

LOCATIE:
NAAST HET DORPSHUIS

U koopt toch ook een boom voor de club?

KRUIZEN EN NETJES VOOR DE BOOM AANWEZIG!

VANAF 3 TOT 19 DECEMBER KERSTBOMEN VERKOOP

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 13.30 TOT 17.00
ZATERDAGEN VAN 10.00 TOT 17.00

Sporting Andijk
Kerstbomenverkoop

Voor meer informatie kunt u terecht bij de evenementencommissie 
(evenementen@sportingandijk.nl)

LOCATIE:
NAAST HET DORPSHUIS

U koopt toch ook een boom voor de club?

KRUIZEN EN NETJES VOOR DE BOOM AANWEZIG!

VANAF 3 TOT 19 DECEMBER KERSTBOMEN VERKOOP

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 13.30 TOT 17.00
ZATERDAGEN VAN 10.00 TOT 17.00

Op zaterdag 7 december 2019 is 
er vanaf 19.30 uur ‘Andijk zingt 
naar de Kerst’. Een groot advents/
kerstconcert met medewerking 
van het befaamde Sneeker Man-
nenkoor Edoza o.l.v. Jan Hibma. 
Daarnaast is er samenzang van 
bekende traditionele kerstliede-
ren en vormt het zo een mooi 
geheel. 

Niemand minder dan Dirk Out 
(orgel), Laurence Fierens (vleu-
gel) en Erica Vogel (fluit en zang) 
komen de begeleiding van de 
koor- en samenzang verzorgen 
en verzorgen ook instrumentale 
solo’s. Het wordt een fantastisch 
kerstconcert!  

Het koor neemt ook weer be-

faamde Friese suikerbroden 
mee!Het concert in de Gerefor-
meerde kerk aan de Middenweg 4 
te Andijk begint om 19.30 uur, 
kaarten zijn voor € 15,00 - kinde-
ren t/m 15 jr. € 5,00 voorafgaande 
aan het concert in de kerk ver-
krijgbaar. De kerk is open vanaf 
19.00 uur. Verdere info: www.
zingenenzo.com 

Andijk zingt naar de Kerst met EDOZA

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Sint en Piet zoals je ziet, zijn met liefde gebreid door 
Mevr. Kaagman met heel veel steken  

en zo zijn ze in Sorghvliet neergestreken 
Foto aangeleverd

Edoza. Foto aangeleverd
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De Bosmantel

www.bosmantel.nlTuinderij – Winkel
Bloemenpluktuin

Het afgelopen jaar heeft de IJsclub Andijk 
(op 28 april 2019) de Tulpenwandeltocht 
2019 georganiseerd. Het doel waar de vele 
wandelaars toen voor hebben gelopen,  
was het ondersteunen van het jeugd-
schaatsen door de aanschaf van schaats-
rekjes. Door deze rekjes hoeven er geen 
stoelen meer gebruikt te worden.

Nu het schaatsseizoen weer begint is be-
sloten om deze schaatsrekjes nu te over-
handigen. Dit gebeurde afgelopen zater-
dag 30 november. Toen heeft de IJsclub de 
10 schaatsrekjes overhandigd aan de vrij-
willigers van het jeugdschaatsen.

IJsvloer
“Nu maar hopen dat het dit jaar toch echt 

eens gaat vriezen en dat er snel een ijsvloer 
ligt op de Andijker ijsbaan ’De Toemer’. 
Zodat de schaatsrekjes in gebruik geno-
men kunnen worden en de jeugdige 
schaatsertjes veel plezier beleven aan het 
(leren) schaatsen.  Nogmaals dank aan alle 
wandelaars die deelgenomen hebben aan 
de afgelopen Tulpenwandeltocht, dankzij 
hen kon dit worden aangeschaft.”

Tulpenwandeltocht 2020
Mocht u denken ik wil ook volgend jaar 
mee doen met de Tulpenwandeltocht? 
Noteer de datum zondag 26 april 2020 dan 
alvast in uw agenda of telefoon. Ook kunt 
u ons vinden op www.ijsclub-andijk.nl.

Namens IJsclub Andijk

Het wachten is nu op natuurijs. Foto: KD/De Andijker

IJsclub Andijk overhandigt 
schaatsrekjes en hoopt op natuurijs

Op donderdag 28 november 2019 wer-
den een 9-tal kinderen in het zonnetje 
gezet en bedankt voor hun inzet voor de 
club. Sporting Andijk- voetbal/handbal 
en korfbal- is erg blij met alle verkopers. 

“Maar deze clubleden (die 30 of meer loten 
van de Grote Club Actie hadden verkocht) 
zijn wel heel bijzonder. Van elk verkocht 
lot gaat er rechtstreeks €2,40 naar de club-
kas. Dat maakt met 1219 loten dit jaar een 
totaal bedrag van €2925,60. 

Daar kunnen we als club hele mooie din-
gen mee doen, voor alle afdelingen.” 

Voor deze speciale uitreiking waren Sin-
terklaas en twee van zijn Pieten in de kan-
tine van de Klamp aanwezig. 

Op de foto staan Sinterklaas en zijn Pieten 
samen met Talitha, Luuk, Kay, Lana, Da-
mian, Lars, Marre, Kiki en Roos. Trots 
poserend met hun prijzen en blij met hun 
pepernoten!

Met de opbrengst kan de club het nieuwe jaar goed beginnen. Foto: OdB/De Andijker

Sporting Andijk blij met opbrengst 
Grote Club Actie

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 49 Pagina 8


