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Prettige feestdagen namens 
de bezorgers van de Andijker

Woensdag 25 december
Bluesrock van:

Double U Bean
Cultura Andijk. Aanvang:22.00 uur

December Feestmaand. De post-
bezorgers in Andijk merken het 
meteen. Naast de post die het 
hele jaar door bezorgd moet wor-
den, zijn er nu ineens veel meer 
pakketjes en opvallend veel ge-
kleurde enveloppen die op reis 
zijn naar de juiste ontvangers. 
“Een hele klus, maar hartstikke 
leuk om te doen!”

Bij het depot aan de Keizers-
kroon is het een dagelijks ritueel. 
De post wordt gebracht en ver-
deeld over de postbezorgers en 
hun wijken. Iedereen komt met 
een eigen fiets, brommer of an-
der vervoersmiddel. De tassen 
worden door het bedrijf uitge-
leend. Er wordt even met elkaar 
gesproken, want naast collega’s is 
de groep bezorgers ook gewoon 
heel gezellig met elkaar. “Het is 
een fijne ploeg, we staan voor el-
kaar klaar en springen bij als dat 
een keer nodig is.”

Kerstwensen
“Met Kerst en Oud- en Nieuw-
jaar versturen veel mensen hun 
kerstwensen per post. Die kaar-
ten worden vaak in gekleurde 
enveloppen verstuurd. Dat ziet er 
erg gezellig uit. Helaas is het 
adres niet altijd makkelijk lees-
baar. Mensen schrijven met een 
zilverstift of met een rode pen. 
Heel sfeervol, maar in de sche-
mering voor ons als postbodes 
niet makkelijk leesbaar!” Inge-
borg Groot vertelt verder: “We 
klagen niet hoor. Het is hartstik-
ke leuk werk om te doen. Bij 
mooi weer mag je in een korte 
broek je ronde doen. Andijk is vol 
gezellige mensen die blij reageren 
op een kaartje of hun pakketje. 
De meeste mensen in je eigen 
wijk herkennen je al van verre. Er 
wordt heel wat afgezwaaid! De 

vrijheid van je eigen werktijd en 
ronde indelen, is voor veel post-
bezorgers de reden om dit werk 
te doen.”

Pakketje erbij
Vanaf half november verandert 
de samenstelling van de post-
stukken. Van folders, een krantje 
en veel witte enveloppen gaat het 
vanaf november steeds vaker 
over brievenbuspakketjes. Sint 
en de Kerstman bestellen kenne-
lijk heel wat cadeautjes online! 
“Op de fiets is dat wel eens een 
uitdaging. Het gewicht, maar ook 
het volume groeit in die laatste 
maanden van het jaar aanzienlijk. 
Soms moet je halverwege je wijk 
terug om het tweede deel post-
stukken op te halen, omdat het 
gewoon niet veilig in één keer 
mee kan.”

We vinden u
Natuurlijk is de witte enveloppe 

met duidelijke zwarte letters en 
een compleet adres de makkelijk-
ste om te bezorgen. Wat ook 
helpt is een brievenbus waar het 
huisnummer duidelijk op staat. 
En door het pad blad- en sneeuw-
vrij te houden en geen auto of 
fiets te parkeren voor een brie-
venbus. “Maar zelfs post met een 
slechts de voorletters en een fa-

milienaam en de plaatsnaam An-
dijk proberen wij bij de juiste 
ontvanger te krijgen. Dat lukt 
vaak ook nog! 

In onze vaste wijk kennen wij de 
meeste mensen wel en weten 
zelfs wie er recent verhuist is, dan 
brengen we de post gewoon op 
het nieuwe adres!”

Wensen voor u
De postbezorgers doen hun ui-
terste best de post bij de juiste 
personen te bezorgen. “Dat doen 
we met veel plezier! Want het is 
veel werk nu, maar wel een hele 
gezellige periode met al die 
mooie wensen die wij bij u mo-
gen bezorgen. Ook namens ons: 
Hele fijne feestdagen!”

Postbezorgers met wensen

De postbezorgers van Andijk wensen u fijne feestdagen! V.l.n.r. Regina, Ingeborg, Astrid, Bart, Erik, 
Liesbeth en zittend Linette en de jongste generatie. Tekst en foto: OdB/Andijker
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Een aantal bezorgers van de An-
dijker kwam afgelopen woensdag 
op kantoor voor een groepsfoto. 
Zij werden daar verrast met een 
leuke kerstattentie. Ze kregen al-
len een ‘champagnefles’ vol lek-
kers en een cadeaubon. 

“De bezorgers staan week in, 
week uit, ook bij winterse regen- 
en hagelbuien klaar om de Andij-
ker bij u op de mat te bezorgen en 
dat vonden we wel een presentje 
waard!” 

Voor de bezorgers die tijdens het 
maken van de foto verhinderd 
waren staat deze attentie op kan-
toor te wachten. Laat je ons even 
weten wanneer je hem wilt ko-
men halen? Foto: Koos Dol.



FAMILIEBERICHTEN

Als ik de dingen niet meer weet,
als ik de namen niet meer ken
en wat ik weet weer vergeet
zodat ik onherkenbaar ben,

begin dan een mooi oud lied,
dan zing ik mee en aarzel niet.

Rustig is van ons heengegaan  
onze lieve, sterke moeder en trotse oma

Ans Molen-Tensen
Anna Catharina

echtgenote van Dirk Molen, † 25 november 2015

Andijk, 16 mei 1945 Wervershoof, 14 december 2019

Wanda en Martin 
   Jamie  
   Shanna

Amber 
   Gijs 
   Kees

Sava en Erik-Jan

Jesse en Bianca 
   Axel 
   Kevin

Correspondentieadres: 
Flamingolaan 17, 1619 VC Andijk

Ans is in haar eigen appartement van woonzorgcentrum Wilgenhof, 
waar wij deze dagen in kleine kring samen komen.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren  
op woensdag 18 december tussen 19.00 en 20.30 uur in  
dorpshuis Sarto, Bangert 4 te Andijk.

Op donderdag 19 december om 11.00 uur gedenken we Ans met 
woorden en muziek in Sarto waarna de begrafenis plaatsvindt  
op de Westerbegraafplaats, Dijkweg 346 te Andijk.

We bedanken de verzorgers van woongroep 2 en de vrijwilligers  
van woonzorgcentrum Wilgenhof te Wervershoof voor  

hun liefdevolle zorg en aandacht.

Haar wereld werd steeds kleiner, telkens meer vervaagde alles  
wat haar voorheen zo vertrouwd was. Nu moeten we voorgoed 

afscheid nemen van onze dierbare zus, schoonzus en tante

Ans Molen-Tensen
We wensen de kinderen en kleinkinderen  

veel sterkte toe in hun verdriet.

Familie Tensen

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!

Wij danken u voor de warme belangstelling,  
in de vorm van uw aanwezigheid, kaarten en bloemen  

na het overlijden van onze lieve moeder

Tine Kooiman-Mantel
Met alle mooie herinneringen aan haar zullen we verder gaan.

Kinderen en kleinkinderen

Kerkdiensten, zondag 22 december en rond de feestdagen
Gereformeerde Kerk  Middenweg 4, Andijk

Zondag 22 december
10.00 uur ds. J. Verschoof te Leimuiden. Vierde advent
Dinsdag 24 december, Kerstavond
22.00 uur ds. J. Staat. Kerstnachtdienst. M.m.v. Robbert Bakker en Eva Kooiman.
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur ds. J. Staat. 1e Kerstdag. M.m.v. familie de Kroon
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag
10.00 uur Kinderdienst
Zondag 29 december
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond 
19.30 uur ds. J. Staat. 
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat. 

Gereformeerde Gemeente Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

Zondag 22 december
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  leesdienst 
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Donderdag 26 december, Tweede Kerstdag
09.30 uur  kerstfeest met de kinderen
Zondag 29 december
09.30 uur  leesdienst
16.00 uur  ds. G. Heijkamp
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur  ds. G. Heijkamp
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
09.30 uur  ds. G. Heijkamp

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

Zondag 22 december
10.00 uur  Pastor Ton Heijboer uit Hoorn, Organist: Wim Broer
Dinsdag 24 december, Kerstavond
19.00 uur  Pastor Gert Scholten, Kinderkerstfeest, Organist: Andrew Orme
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme 
Zondag 29 december
10.00 uur  Ds. Nicoline Letteboer uit Julianadorp, Organist: Heije Wubs

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

Zondag 22 december
10:00 uur Cees Hanemaayer, De andere kant van kerst 
Dinsdag 24 december, Kerstavond
22:00 uur Cees Hanemaayer, Jezus is gekomen om ons vrij te maken, Kerstnachtdienst Westerkerk
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10:30 uur Kerst voor allen, Kerst vieren met ontbijt
Zondag 29 december
10:00 uur Arjen Verboom
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
18:00 uur Cees Hanemaayer, Oudejaarsdienst, viering avondmaal en ruimte voor getuigenissen

R.K. Kerk    Bangert 6, Andijk

Dinsdag 24 december, Kerstavond
19.00 uur Gezins-Kerstviering, pastor Juan Andrès, kerstkoor 
21.30 uur Kerstnachtviering, pastor A. Dekker, Gemengd koor
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Kerstviering, pastor G. Koning, de Vriendenkring
13.00 uur Kindje wiegen.
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur Oudejaarsviering, pastor A. Dekker, de Vriendenkring; 

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Zondag 22 december
19.00 uur Arie de Jong
Zondag 29 december
Geen bijbelonderwijs

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

Zondag 22 december
10.00 uur Daniël Saah
Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag
10.00 uur Arno van Engelenburg
Zondag 29 december
10.00 uur  Arno van Engelenburg
Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
18:30 uur  Arno van Engelenburg
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Directie en medewerkers van 
Automobielbedrijf Avner  

wensen een ieder 
gezellige kerstdagen 

en een veilig en gezond 2020!

Automobielbedrijf Avner
Industrieweg 1g Andijk
Tel: 0228 - 596600

Postbus 17  |  1619 ZG Andijk  |  +31 (0)228 59 72 72  |  www.solarfabriek.nl

Wij wensen iedereen een 
gezond en gelukkig 2020!

Electro Andijk
Middenweg 0228 591873   www.electro-andijk.nl

Wenst u sfeervolle dagen!

dakgootspecialist.nl
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De medewerkers van 
Dorphuis en Café Sarto 
wensen iedereen vrolijke 
en gezellige feestdagen.

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) 

Gedeputeerde Laanweg 69 te Andijk

www.olivefarmers.nl

Prettige feestdagen!

Dorcas Winkel 
Andijk wenst 
u gezegende 
feestdagen!

www.dorcaswinkels.nl
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NIEUWE REGELS PARTNERALIMENTATIE 
PER 01-01-2020

Nu is de duur van partneralimentatie als deze is verschuldigd maxi-
maal 12 jaar. Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe wettelijke regels. 
Lees voor huwelijk ook geregistreerd partnerschap. De periode 
waarover partneralimentatie moet worden betaald wordt korter, 
namelijk: de helft van de duur van het huwelijk met een maxi-
mum van 5 jaar.

Er gelden 2 uitzonderingen:

Langdurige huwelijken.
- Bent u langer dan 15 jaar getrouwd geweest en uw ex-partner is 
 ten hoogste 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan wordt 
 de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar.
- Bent u 50 jaar of ouder en 15 jaar of langer getrouwd geweest, 
 dan is de maximale duur 10 jaar. Die regel is tijdelijk en vervalt 
 7 jaar na ingang.
UITZONDERING: Huwelijken met kinderen jonger dan 12 jaar.
De partneralimentatieverplichting loopt dan door totdat de jongste 
12 jaar is (dus maximaal 12 jaar). 

Schrijnende gevallen. 
Voor schrijnende gevallen is er een hardheidsclausule. Dit betekent 
dat de rechter op verzoek van de alimentatiegerechtigde mag afwij-
ken van de wettelijke termijn.

Indexatie partneralimentatie per 01-01-2020
De indexatie van de kinder- en partneralimentatie is 2,5%.

Zelf uw afspraken maken via mediation. 
Natuurlijk mag u nog steeds in onderling overleg afspraken maken 
over partneralimentatie. U kunt bij 
ons kantoor terecht voor Mediati-
on, het opstellen van een conve-
nant en ouderschapsplan en het 
maken van een alimentatiebereke-
ning. 
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264 
  

Ria Manshanden

“Scrooge”, een kerstverhaal

Een paar weken geleden flad-
derde er een folder uit de An-
dijker op de grond. In een flits 
zag ik “Scrooge”staan en dit 

trok mijn aandacht meteen. 13 
en 14 december zou in het 

Dorpshuis en Cultura het to-
neelstuk Scrooge, naar een 

kerstverhaal van de Engelse 
schrijver Charles Dickens, op-
gevoerd worden met muziek 

van Sursum Corda. Na wat te-
lefoontjes heb ik direct 4 kaar-
ten besteld. “Scrooge” is een 

klassiek kerstverhaal, velen van 
u zullen het kennen. Het gaat 
over een rijke gierigaard met 
een akelig karakter,eenzaam 

mopperend op het leven en al-
leen levend zonder contact met 
familie of vrienden. Vanwege 

de verspilling en zijn norse om-
gang met mensen gaat Kerstmis 
aan hem volledig voorbij. Die 
Kerstavond echter wordt hij 

bezocht door zijn zakenpartner, 
die hem voorspelt dat hij ‘s 

nachts bezoek zal krijgen van 
geesten. Hij hecht daar geen 
geloof aan, maar de voorspel-
ling komt uit. Met op de ach-
tergrond prachtige filmische 
getekende beelden van die 

tijd,als vanuit een prentenboek 
met oude huizen en sneeuwta-
ferelen, verschijnen de geesten 
een voor een en confronteren 
ze hem, door hem mee te ne-
men naar gebeurtenissen uit 

het verleden, met zijn brute ge-
drag, nare uitspraken en gieri-
ge gedrag. Maar ook spiegelen 
ze hem beelden in de toekomst 
voor. De volgende dag wordt 

Scrooge vol berouw wakker en 
besluit zijn leven te beteren en 
wordt hij een ander mens, tot 
grote verbazing van zijn be-

diende, die niet weet wat hem 
overkomt. Strekking van het 

verhaal…. Kerstmis is ook een 
verhaal van bezinning. Wat is 
goed en wat is fout gegaan het 
afgelopen jaar en hoe gaan we 

het in het nieuwe jaar beter 
doen. De ons allen bekende 

goede voornemens. We hebben 
genoten van de uitvoering, met 
de prachtige muziek van Sur-
sum Corda, de complimenten! 
Rest mij u een heel gezellige 
Kerst toe te wensen en een 

goed en gezond 2020.

Ria Manshanden 
GroenLinks Medemblik                            

Ria.manshanden@ziggo.nl 
GroenLinksmedemblik.nl, 

facebook.com/
GLMedemblik                   

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.

De Westfriese Evangelie Ge-
meente en het Leger des Heils 
organiseren op zondag 22 de-
cember van 15.00 tot 19.00 uur 
een kerstmarkt in het Martinus-
college, de Aanloop 6 in Groote-
broek. Er is muziek, er is lekkers 
en er zijn volop activiteiten voor 
jong en oud. In de ‘Boothiek’ van 
het Legers des Heils kunt u voor 

een kleine prijs kerstkleding 
shoppen en buiten brandt een 
heerlijk kampvuur. 
De entree is gratis, de opbrengst 
is bestemd voor Warm Welkom, 
het maaltijdproject van het Leger 
des Heils. Kom langs op 22 de-
cember voor een middagje Faith, 
Fun, Food & Fire. U bent van 
harte welkom! 

Gezellige kerstmarkt met een beetje méér

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

Op eerste kerstdag, 25 december 
is er kindje wiegen in de katho-
lieke kerk van Andijk.
Het kindje wiegen zal om 13.00 
starten en ongeveer een half uur 
duren. Tijdens dit gezellige sa-
menzijn zullen wij het kerstver-
haal naspelen en meerdere be-
kende kerstliederen zingen.
De kinderen mogen 1ste kerstdag 
gewoon aansluiten in het verhaal. 
Mocht je zelf verkleedkleren heb-

ben, trek deze dan aan. De dag 
zelf zal er een kist met herders-, 
schaaps-, engelen- en hondenkle-
ren zijn.
 
Iedereen is welkom, dus neem je 
vader, moeder, broer, zus, opa, 
oma, tante, oom, buurman, buur-
vrouw, neefjes en nichtjes mee!!  
Tot 25 december,
Groetjes 
Mariëlle en Debbie

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 22 december: 
Geen viering.
Dinsdag 24 december: 
Kerstavond.
19.00 uur: Gezins-Kerstviering 
met een speciaal kerstkoor; pas-
tor Juan Andrès.. 
21.30 uur: Kerstnachtviering met 
Gemengd koor; pastor A. Dekker.
* Na beide vieringen en die van 
morgen: deurcollecte voor Soli-
daridad.
Woensdag 25 december: 
1e Kerstdag.
10.00 uur: Feestelijke Kerstvie-
ring met de Vriendenkring ; pas-
tor G. Koning.
13.00 uur: Kindje wiegen.
Donderdag 26 december: 
2e Kerstdag: geen viering.

Zondag 29 december: 
geen viering.
Dinsdag 31 december: 
Afsluiting van het jaar.
19.00 uur: Oudejaarsviering met 
de Vriendenkring; 
pastor A. Dekker.
Woensdag 1 januari: 
Nieuwjaar: geen viering. 

* De collecte in deze vieringen is 
voor onze kerk, als we denken 
aan de extra kosten, die gemaakt 
worden tijdens deze feestdagen. 
Op Kerstavond en 1e Kerstdag is 
er een deurcollecte als afsluiting
van de adventsactie Solidaridad. 
Deze is dit jaar bestemd voor 
hulp aan Venezolaanse vluchte-
lingenkinderen in Peru. Van harte 
aanbevolen en dank daarvoor.
Welkom in de vieringen. 

* Allen goede Kerstdagen toege-
wenst, een prettige jaarwisseling 
en een voorspoedig Nieuwjaar 
met warmte, vrede en gerechtig-
heid voor alle mensen!

Kindje wiegen

Op dinsdag 10 december vierden 
de Vrouwen van Nu kerst. Na een 
welkomswoord van de dagvoor-
zitter   en een mooi kerstgedicht 
van Marjolein konden we heerlijk 
en gezellig gourmetten. Nadat de 
tafels weer afgeruimd waren, luis-
terden we naar een koortje be-
staande uit Lucy, Emmy, Marian 
B., Marian L., Marian M. Zij zon-
gen een mooi lied van Stef Bos 
over een kind met beperking. En 
toen was er koffie. 

Daarna kwam een foto-quiz, ge-
geven door Dirma en Ria. Foto’s 

van heel dichtbij gemaakt en wij 
moesten raden wat het was. Dit 
had veel gelach tot gevolg. Lies 
had hierna een dia-presentatie 
van foto’s van de Vrouwen van Nu 
uit eerdere jaren. Van jaarverga-
deringen, jubilea, workshops en 
uitjes. Toen was het woord aan 
Anneke d. H. die het kerstverhaal 
in het Westfries vertelde. Tot slot 
zong het koortje nog een kerst-
lied, waarbij het refrein door ons 
mocht wordenmeegezongen. Zo 
kwam er een eind aan een heel 
gezellige avond voor leden door 
leden. GDD  

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Iedereen die anders meestal al-
leen eet, is weer van harte wel-
kom op donderdag 9 januari 
2020. De maaltijd vindt plaats in 
“de Lichtboei”, Hoekweg 12.
Dan kunt u weer genieten van 
een lekker drie gangen menu. U 
bent vanaf 17.30 uur welkom en 
rond 18 uur gaan we aan tafel. De 
kosten zijn € 6,00 U kunt zich 

opgeven vanaf vrijdag 27 decem-
ber 2019 bij Gerda Gorter (tel. 
592594) of Annet Kwantes (tel. 
593109). U kunt zich opgeven tot 
3 januari 2020.
We hanteren geen “vaste gasten-
lijst” meer, dus opgave is echt 
noodzakelijk. Bel op tijd, want 
vol is vol. Als vervoer een pro-
bleem is, lossen we dat op. Samen 
eten is gezellig! De volgende 
“Breek de Week” is op 12 maart 
2020.

Gerda Gorter, Clementine Bults-
ma, Annet Kwantes, Bettie Gor-
ter, Joke van Veen en Jacquelien 
Vriend.

Schuif ook aan tafel bij 
“Breek de Week!”
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Wij wensen iedereen 
fi jne feestdagen en een 
gezond, gelukkig en culinair 2020

   Team Het Kerkje

Restaurant 
Het Kerkje

Buurtje 4
1619 JR Andijk

0228 527334
www.hetkerkje.com

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een gelukkig 
2020!
-

 

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.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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Medewerkers en bestuur 
wensen u fi jne feestdagen 
en een gezond 2020!

Wij wensen u fi jne feestdagen 
en veel geluk 

en gezondheid in 2020 toe!!

 Sterappel 28, 1619 KA  Andijk    M: 06 - 53 92 18 85
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De vrijwilligers wensen iedereen 
een � jne kerst en een 

fantastisch nieuw zwemjaar!

Hele fi jne feestdagen en 
een gelukkig nieuw jaar, 
ook in 2020 sta ik graag 

voor u klaar!

Salon Beautylounge
Manicure en Medisch Pedicure
Industrieweg 1E, Andijk 

wwwsalonbeautylounge.nl
06 12 50 53 52

Sinds kort 
verhuisd naar 

Industrieweg 1E

Fijne feestdagen
En een sportief 2020!

Uitnodiging

Sporting Andijk wenst iedereen

Onze nieuwjaarsreceptie is op zaterdag 4 januari 
met om 14.00 Oud Asonia vs Oud AVV.

U bent van harte welkom!
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Fijne Feestdagen!

Zorgteam Andijk dankt u 
voor uw vertrouwen in ons

het afgelopen jaar, 
en zal in 2020 

ook voor u klaarstaan 
met bruisende 

zorgzame energie.

Een van West-Friesland’s meest aan-
sprekende blues/rockacts is ongetwij-
feld Double U Bean. Een band die aan-
sprekende nummers covert maar ook 
vol trots eigen werk speelt.
De muzikale succesformule is geformeerd 
rondom het schrijversduo Willem Boon 
en Edwin Venekamp. Samen staan deze 
mannen al jaren op het podium. Een vier-
koppige band of een die uitgebreid wordt 
met (gast)artiesten, die een geweldige jam-
sessie neer kan zetten. De bas- en drum-
partijen worden door Ton Boon en John 
van der Schaaf verzorgd, beiden aller-
minst onbekenden in de West-Friese mu-
ziekscene.

In 2009 werd de CD “Muddy Creek” gelan-
ceerd. Geen ingewikkelde, gecompliceer-
de of vernieuwende muziek maar gewoon 
‘recht voor z’n raap’ rock & roll waar de 
blues invloeden duidelijk terug te vinden 
zijn. Laat je verrassen door een vlammen-
de bluesrockset van Double U Bean met 
eigen werk maar ook stukken van Stevie 
Ray Vaughan, CCR, Fleetwood Mac, The 
Rolling Stones, ZZ-Top, Rory Gallagher en 
nog vele anderen…
Woensdag 25 december bij Club Jazz&Pop 
in Cultura Andijk; Aanvang: 22.00uur
Entree € 7,50/Donateurs € 5,=
Jonger dan 25 gratis entree, neem wel je ID 
mee!

Double U Bean. Foto aangeleverd

Woensdag 25 december rockend optreden van 
“Double U Bean” bij Club Jazz&Pop in Cultura

Vanaf 21 december tot en met 5 januari is 
het Stoommachinemuseum aan de Oos-
terdijk tijdens de kerstvakantie geopend, 
met uitzondering van 1e Kerstdag, Oud- 
en Nieuwjaarsdag. Het museum is onder 
stoom, de ketel wordt gestookt en de ma-
chines draaien. De nieuwe expositie ‘Ne-
derland op Stoom!’ is geopend voor pu-
bliek. Daarnaast zijn er diverse leuke 
kerstvakantieactiviteiten.

Expositie ‘Nederland op Stoom!’: Tien-
tallen (bewegende) stoommodellen vertel-
len het verhaal over hoe de stoomrevolutie 
halverwege de 19e eeuw in Nederland tot 
stand kwam. Een spectaculaire show on-
dersteund met audiovisuele beelden.

Kerstconcert: Zondag 22 december 
treedt ‘Het Kleine Orkest’ vanaf 11 tot 16 
uur diverse keren op. Dit bijzondere orkest 
dat zijn oorsprong vindt in het Noord-
Hollands Ouderen orkest, bestaat uit 
(oud-) beroepsmuzikanten en uitmunten-
de amateurs. Ze spelen een heel herken-
baar repertoire van jazz- en dixieland mu-
ziek. Met de unieke akoestiek in het mu-
seum swingt het de pan uit! 

Midwinterhoorns: Zondag 29 december 
is vanaf 12 uur het imponerende geluid 
van midwinterhoorns bij het museum te 
horen. Leden van blazersgroep ‘Van hak-
ken komt blazen’ geven deze dag diverse 

blaasoptredens. Het blazen op midwinter-
hoorns stamt uit de 9e eeuw en is oor-
spronkelijk bedoeld om het licht terug te 
halen in de donkere wintermaanden. Deze 
oeroude traditie stamt uit de achterhoek, 
maar wordt tegenwoordig ook in Noord-
Holland beoefend. 

Workshop acrylverven: Vrijdag 3 januari 
komt mevrouw Fely Smit, een bekende 
amateurschilder, opnieuw naar het muse-
um. Vrolijke paneeltjes liggen klaar om 
beschilderd te worden, maar een eigen 
ontwerp mag natuurlijk ook. Volwassenen 
zijn ook welkom om aan te schuiven in het 
schildersatelier.

‘Museumprofessor’: Willy Wortels opge-
let! In het stoomlab laat de ‘museumpro-
fessor’ met proefjes en experimenten zien 
hoe je luchtdruk kunt aantonen met een 
glas en een kartonnetje. Leer je wat een 
barometer aangeeft als de luchtdruk hoger 
wordt en wat het verband is tussen volume 
en druk met gebruik van een fietspomp. 
En wat is condenseren van stoom? Met 
behulp van een soeplepel gevuld met koud 
water, laten we je het zien. Nieuwsgierig 
geworden? Kom dan op 21, 22 28, 29 de-
cember of op 4 en 5 januari naar het mu-
seum. Vanaf 12 tot 16 uur worden de 
proefjes op het hele uur gedemonstreerd.

www.stoommachinemuseum.nl 

Nederland op Stoom in het Stoommachinemuseum. Foto aangeleverd

Kerstvakantieactiviteiten Stoommachinemuseum

Gevonden: knuffel.
Op dinsdag 10 december 
werd dit knuffel-hondje 
gevonden. 
Op de Dijkgraaf Grootweg 
ter hoogte van de bushalte. 
Opvallend detail is de rits 
op de borst van het hondje. 

Is er een kindje die deze 
knuffel mist? 
Mail naar info@andijker.nl.

Verloren: trouwring
Gouden trouwring (met inscriptie 29-9). 
Heeft u hem gevonden? 
Mail naar info@andijker.nl.
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T A X I

Directie en personeel 
van Taxi Kaijer 
wenst iedereen 
een gezond 
en veilig 2020

Wenst u prettige feestdagen 
en een gelukkig en gezond 2020
Molenweg 31c, 1619 EV Andijk 06 - 29026557
T. 0228 - 59 35 73 www.timmerbedrijffredkay.nl

Timmerbedrijf 
Fred Kay

Vredige Kerstdagen
Veilige Jaarwisseling
Vreugdevol jaar 2020
De medewerkers van Dijkprint

Vredige Kerstdagen
Veilige Jaarwisseling
Vreugdevol jaar 2020
De medewerkers van Dijkprint

Dijkweg 362,  1619 JL  Andi jk

Tel .  0228-597185,  Mob.  06-52612630

E-mai l :  k . j .haakman@quicknet .nl

Kees Haakman
E l e c t r o t e c h n i e k

Kees Haakman

Elektrotechniek

wenst u een mooi 

en vooral veilig 2020!!

Dijkweg 362,  1619 JL  Andi jk

Tel .  0228-597185,  Mob.  06-52612630

E-mai l :  k . j .haakman@quicknet .nl

Kees Haakman
E l e c t r o t e c h n i e k
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Prettige kerstdagen 
en een mooi 2020!

Barry Hoogendoorn * 06 2170 8248 * KvK. nr. 69768935
schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Glasbewassing 

& meer

Wij wensen u een veilig 
en gezond 2020

Autobedrijf

www.ajkarreman.nl  Horn 27, 1619 BT Andijk  Tel.: 0228-591338

We wensen u 
sfeervolle 
feestdagen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat vo-
lutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis no-
strud exerci tation ullamcorper suscipit lobor-
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 
autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulpu-
tate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-

dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adi-
piscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-MOOIE DAGEN GEWENST. MAAREHH....

           WAS HET ALVAST MAAR zoverticketverkoopstart 8 februari
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De Andijker rond de feestdagen.
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

Ook dit jaar willen wij, als diaco-
nie van de Gereformeerde Kerk, 
weer kerstpakketten inzamelen 
voor onze medemens.
U kunt uw kerstpakket inleveren 
bij Rita Hooiveld, Meikers 2 in 

Andijk. Tel: 592587
Graag na 18.00 uur.

Wij kunnen met deze actie weer 
heel veel gezinnen blij maken!
Doet u mee? Hartelijk bedankt!

Kerstpakketten actie 2019

A.s. zondag 22 december kunt u 
genieten van een verrassend, 
feestelijk middagconcert om vol-
gens goed gebruik in de kersts-
feer te komen en zo het jaar sa-
men af te sluiten.
Dit jaar met medewerking van 
zangeres Marcia Bamberg.
Een grote variatie aan muziek 
komt voorbij: jazz, Nederlandsta-

lig, sfeervolle wintermuziek en 
natuurlijk kerstmuziek.
U bent welkom in een gezellig 
versierd Cultura.
Aanvang is om 15.00 uur en de 
toegang is € 7,50. 
Incl. een kopje koffie of thee.
Kaartverkoop in de voorverkoop 
via www.excelsior-andijk.nl en 
aan de zaal.

Juf Annie plant haar stoofperenboom bij de Kuyperschool. Foto: KD/De Andijker

Kuyperschool plant ‘juf Annie boom!’

In de kerstvakantie geeft huisval-
kenier Birdlive weer zijn popu-
laire Uilenworkshop in de Rid-
derzaal in Kasteel Radboud! Op 
vrijdag 27 december 2019 en 3 
januari 2020. Kinderen (vanaf 6 
jaar), ouders en andere geïnteres-
seerden zijn allemaal van harte 
welkom. De workshops beginnen 
om 14.00 uur. Kaartjes kosten € 
5,- voor kinderen van 6 t/m 12 

jaar. Vanaf 13 jaar kost een kaart-
je € 8,-. Bij het bezoeken van de 
Uilenworkshop zit het museum-
bezoek inbegrepen. Je kan voor 
en na de workshop dus nog het 
hele kasteel verkennen. De muse-
umkaart is bij de Uilenworkshop 
geldig bij kaartverkoop aan de 
deur. Let op! Het kan vooraf uit-
verkocht raken. 
kasteelradboud.nl/agenda

Uilenworkshop. Foto aangeleverd

Uilenworkshop tijdens kerstvakantie 
in Kasteel Radboud

Midwinterconcert Excelsior 22 december

Donderdagmiddag was het ein-
delijk zover…
Juf Annie mocht feestelijk haar 
eigen boom planten op het kleu-
terplein van de Kuyperschool!
Bijna 30 jaar werkte juf Annie 
Heemsbergen in het onderwijs, 
waarvan zo’n 25 jaar op de Kuy-
perschool in Andijk. Vele ‘kleu-
ters’ van toen en nu zullen zich 
deze enthousiaste en energieke 
juf waarschijnlijk voor altijd blij-
ven herinneren.                         
 
Een boom op het plein zal deze 

herinnering levend en sterk hou-
den! Zeer verdiend aldus haar 
collega’s!
Deze stoofperenboom kreeg juf 
Annie al eerder, bij haar officiële 
afscheid in juli 2019. Toen sym-
bolisch als houten boom.                             
Nu mocht de échte stoofperen-
boom die al die maanden op haar 
stond te wachten bij Fruitkweke-
rij ’t Keetje in Lutjebroek, einde-
lijk de Kuypergrond in!
“Dit is de perfecte planttijd voor 
deze mooie stoofperenboom!”, 
aldus de deskundige medewer-

ker, Jan, van dit bedrijf, die de 
boom bracht.                                   
 
“Nu is de boom in rust en kunnen 
de wortels goed acclimatiseren 
en aanslaan.”
Juf Annie, die het altijd belangrijk 
vond om kinderen contact te la-
ten maken met de ‘échte natuur’, 
genoot zichtbaar van deze ge-
beurtenis. “Als er geoogst kan 
worden dan kom ik stoofperen 
met de kinderen koken hoor!“ 
grapte ze.
Juf Annie, daar houden we u aan!

Dinsdagavond 24 december vie-
ren we het Kinderkerstfeest in de 
Kapel. Aanvang 19.00 uur. Elise 
Mannah gaat deze bijzondere 
avond invulling gaat geven met 
haar voorstelling “Een koning in 
onze woning”. Een warm, interac-
tief kerstgezinsfeest voor jong en 
oud met een mopperende ezel en 
heel veel andere dieren. Omlijst 
door heerlijke zowel nieuwe als 
traditionele kerstliederen, o.l.v. 
Soliste Elise Mannah. Foto aangeleverd

Kinderkerstfeest in De Kapel

Afgelopen week is er weer een kaart naar basis-
school De Bangert verstuurd.
Ditmaal kwam een presentator uit het mediapark 
Hilversum hem persoonlijk overhandigen.

De inhoud van de kaart was als volgt:
“John van de Ende en Joop de Mol zijn naarstig op 
zoek naar een nieuwe ster.
Hun nieuwste productie zal alle andere zoektoch-
ten doen vervagen
Binnen nu en twee weken moet de ster gevonden 
zijn.
Grote vraag is nu: Waar is de ster???”
De presentator ging diverse groepen in de boven-
bouw langs om te vragen of de kinderen wisten wie 
of wat de ster is? Er kwamen suggesties dat het een 
voetbalster kan zijn of een rockster of misschien 

zijn ze wel op zoek naar een goede zanger of zange-
res?
Opvallend was weer de enveloppe, waar nu 2 bran-
dende kaarsjes op waren afgebeeld.
De kinderen kwamen al snel op de gedachte dat het 
iets met een aftelkalender en de advent te maken 
moet hebben.
Dus lieve mensen en kinderen: houd de brievenbus 
in de gaten, kijk bij heldere hemel regelmatig in de 
lucht….
Er is ergens een ster, we zijn er met zijn allen naar 
op zoek.
De grote hamvraag blijft:
Waar is de ster????

Komt allen op 24 december om 19.00 uur naar de 
R.K.-kerk in Andijk, ga met ons mee op zoektocht, 
help ons die ene ster te vinden.
Iedereen, jong en oud, groot en klein is van harte 
uitgenodigd.

Esmee Steltenpool heeft zich laten inspireren n.a.v. 
de adventskrans en de presentatie die daarbij 

hoorde op school.

Waar is de ster? Foto aangeleverd

Waar is de ster???
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Wij wensen iedereen 
fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2020.

Mary, Kitty, Elly en Marieke
Kapsalon 't Buurtje, Voorstuk 15 Andijk 59 30 27

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk 06-2738 0707

Fantastische feestdagen 
en een voorspoedig 2020
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wenst u een goed en sportief

2020
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Nog steeds laten bewoners het huis volle-
dig donker achter als men van huis gaat. 
Of men laat slechts één of twee lampjes 
branden. Tijdens de feestdagen is er een 
flink verhoogde kans op inbraak.

Bij een (te) donker, verlaten huis maak je 
het inbrekers wel erg makkelijk. Inbrekers 
weten dan dat ze volop de tijd hebben om 
toe te slaan. Met de juist maatregelen kun 
je het ze in elk geval een stuk moeilijker 
maken.

Ruime keus 
Feestdagen vieren we vaak gezellig samen. 
Dat maakt dat in ongeveer de helft van de 
huizen tijdens de feestdagen niemand 
thuis is. Uit onderzoek blijkt dat ruim een 
derde van de bewoners iets regelt met be-
hulp van een app, tijdschakelaars of de 
buren, zodat de lampen die gewoonlijk 
branden, ook tijdens hun afwezigheid aan 
gaan of al zijn. Dan weet een inbreker niet 
helemaal zeker of er iemand thuis is. Om-
dat hij echter zo’n ruime keus heeft uit 
woningen waarbij het overduidelijk is dat 
de bewoners er op dat moment niet zijn, 
zal hij eerder daar op zijn gemak zijn slag 
slaan.

Wat doe je er tegen?
Doe de deuren en ramen goed op slot en 
laat een bewoonde indruk achter. Gewoon 
volop de verlichting aan. Het kost mis-
schien een paar centen aan stroom, maar 
het brengt een inbreker wel aan het twijfe-
len. Inventariseer op een vrije middag ook 
eens de zwakke plekken van je huis. De 

inbraakpreventietips onder het kopje “be-
veilig uw huis” op de website van de stich-
ting: www.inbraakmislukt.nl zijn de moei-
te waard eens te bekijken. Daarmee wordt 
aan de hand van foto’s en tekeningen een-
voudig aangegeven, hoe je de beveiliging 
van je huis kunt verbeteren. Er is ook een 
app in de App Store en Google Play, waar-
mee je aan de hand van foto’s kunt zien 
welke onderdelen van je voor- en achter-
deur, maar ook je ramen goed beveiligd 
zijn of niet. Je vindt er handige tips over 
wat je kunt doen om je woning beter te 
beveiligen.

Spitsuur voor inbreker
Ongeveer de helft van de Nederlanders is 
tijdens de feestdagen op vakantie of op vi-
site bij vrienden of familie en daarom één 
of meerdere dagen niet thuis. Het is dan 
ook niet gek dat de piek van alle inbraken 
in de periode tussen Kerstmis en Oud & 
Nieuw valt. Volgens cijfers van de politie 
slaan inbrekers vooral toe in de avonduren 
tussen 17.00 en 21.00 uur.

Tips voor veiliger feestdagen
Tip 1: Laat een bewoonde indruk achter. 
Zet bij een avondje weg bijvoorbeeld ook 
de tv of radio aan. Dit zorgt voor geluid en 
‘bewegend’ licht. Stel lampen in zodat ze 
aangaan op het tijdstip dat het donker 
wordt. Niet allemaal tegelijk, maar met 
een minuutje of wat verschil. Denk ook 
aan het af en toe inschakelen van de ver-
lichting op de bovenverdieping; je bent 
tenslotte niet de hele avond in je huiska-
mer. Tip 2: Laat vooral niet alleen de licht-
jes van je kerstboom branden om het te 
doen lijken of je thuis bent. Daarmee be-
reik je juist het tegenovergestelde. Tip 3: 
Ga je op meerdere dagen achtereen weg? 
Vraag of iemand de post weghaalt en laat 
het aanrecht ietwat rommelig ogen.

Stichting Nationale 
Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie 
Weken is er om bewoners meer bewust te 
maken van goede inbraakpreventie en hen 
aan te moedigen om zelf maatregelen te 
nemen. De stichting werkt samen met het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, de 
coördinator inbraakpreventie van de lan-
delijke politie en het Verbond van Verze-
keraars. 
Kijk voor meer informatie op 
www.inbraakmislukt.nl.

Laat inbrekers je feestdagen niet bederven

Het huis maakt een bewoonde indruk. 
Foto aangeleverd

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: 

tot maandag 12.00 uur info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur op: info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur op: info@andijker.nl

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Rijk met kerst.
Op het Kerkpad woonde lang geleden 
een smid die getrouwd was en drie kin-
deren had. Nu was er in die tijd niet veel 
werk en de man was dus arm en heel 
vaak ging het gezin met een hongerig 
gevoel naar bed. Elke avond koolraap 
met aardappelen van het veldje achter de 
smederij, dat verveelt op de duur. Nu 
stond er wel een stoofperenboom naast 
het huis, maar ook aan zo’n lekkernij 
raakt een mens gewend. De man werd er 
wel een beetje humeurig van dat ze het 
zo arm hadden en zei vaak tegen zijn 
vrouw dat hij graag zou willen weten hoe 
hij toch rijk zou kunnen worden. Zijn 
vrouw, die toch al zuinig probeerde te 
zijn met geld uitgeven troostte hem dan 
en zei dat geld alleen niet gelukkig maak-
te en dat ze het toch goed hadden zo met 
elkaar. Maar de week voor kerst was de 
nood wel erg hoog en zelfs zijn vrouw 
twijfelde of ze wel een kerstmaal bij el-
kaar konden schrapen. Ze hadden al 
eens naar het witte konijn van het doch-
tertje gekeken, maar er zijn grenzen aan 
wat een mens gaat opeten.               
                    
 Echter die nacht droomde de man dat er 
een engel tegen hem zei om naar de Wil-
helminabrug in Enkhuizen te gaan. Daar 
zou hem verteld worden hoe hij rijk kon 
worden. Hij vertelde het zijn vrouw en 
die zei dat als hij niets beters te doen 
had, hij maar naar Enkhuizen moest 
gaan. Er was zoals gewoonlijk niet veel 
werk en de man ging de volgende dag op 
de fiets naar de bewuste brug en stond 
de hele dag te wachten. Maar er kwam 
niemand om hem iets te vertellen en ze-
ker niet hoe hij rijk kon worden. Toen hij 
de moed al op had gegeven en maar naar 
huis zou gaan, kwam er een armoedig 
geklede man op hem af die hem vroeg 
wat hij daar de hele dag zoal had gedaan. 
De smid vertelde over zijn droom en de 
man begon te lachen. “Dromen zijn be-
drog “, zei hij. “ik had ook een droom dat 
ik rijk kon worden, dan moest ik naar het 
Kerkpad in Andijk gaan en onder een 
perenboom gaan graven. Nou je denkt 
toch niet dat ik zo dom ben”. De smid 
verzekerde hem dat hij dat beslist niet 
dacht en nam afscheid van de man en 
maakte dat hij thuis kwam. Op het Kerk-
pad stond maar een perenboom en die 
stond op zijn erf, naast zijn huis.

Hij kwam thuis, gooide zijn fiets tegen 
de heg en vertelde zijn vrouw het hele 
verhaal. Zijn vrouw keek hem ongelovig 
aan, maar ze besloten toch te gaan gra-
ven, je kon tenslotte niet weten. Maar ze 
wachten wel tot het donker was. De bu-
ren hoefden tenslotte niet mee te kijken, 

niet als ze iets vonden en zeker niet als ze 
niets vonden. Wat zou er dan gelachen 
worden op het Kerkpad.      

Toen het donker was pakten de man en 
de vrouw elk een schep en ze begonnen 
te graven naast de perenboom. Na een 
poosje hoorden ze het geluid van de 
schep op metaal en haalden ze een ketel 
tevoorschijn, die gevuld was met geld-
stukken. Ze besloten de ketel weg te zet-
ten en er iedere keer een klein beetje 
geld eruit te halen, als ze het nodig had-
den. Dan viel het ook niet op dat ze zo-
veel geld hadden en kraaide er dus geen 
haan naar. Die kerstdagen aten ze er lek-
ker van en de weken erna voelden ze zich 
niet meer arm.

Die zomer ging hun fluitketel stuk en ze 
besloten geen nieuwe te kopen, maar de 
ketel van het geld te gebruiken. Het geld 
deden ze in een pot achter in de kelder. 
De ketel maakten ze goed schoon en die 
stond voortaan op de kachel om het wa-
ter in te koken en ze ontdekten dat er 
ook een spreuk op de ketel stond, maar 
dat was in een vreemde taal, dat begre-
pen ze niet en het zou ook wel niet zo 
belangrijk zijn. Zo kwamen ze tevreden 
de zomer door en de herfst en het was 
bijna weer kerst, maar wat een verschil 
met vorig jaar. Er was nooit meer een 
tekort aan geld, hoewel…… het geld dat 
nu ergens anders lag, op een veilige 
plaats in huis minderde wel.                                   

De week voor kerst kwam de dominee 
op bezoek. Hij kreeg een kopje thee uit 
de ketel met wat lekkers erbij en de man 
vertelde over de spreuk op de ketel. De 
dominee wilde de spreuk wel eens bekij-
ken, zette zijn bril op en verklaarde dat 
het Latijn was. Hij vertaalde het voor de 
twee verbaasd kijkend mensen. Er stond: 
onder deze ketel ligt nog een ketel. Toen 
dominee zijn hielen had gelicht, wacht-
ten ze tot het donker werd en daarna 
pakte de man een schep en groef een 
stukje verder. Al gauw stootte hij weer 
op een metalen voorwerp en er kwam 
nog een ketel tevoorschijn uit de aarde. 
De ketel die nu tevoorschijn was geko-
men, was nog groter dan de vorige en er 
zat ook meer geld in Ze konden er die 
kerst en nog vele jaren mee vooruit. 
Maar hoe de man de nieuwe ketel ook 
bekeek, hij kon er geen spreuk op vin-
den……..

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Leden van de Gereformeerde Kerk Andĳk helpen u graag bĳ het
zoeken naar Jezus. Wilt u meer weten over wie Jezus is, waarom
Hĳ op aarde kwam en wat het betekent om Hem te volgen?
Neemt u dan contact op met Feiko Mantel tel. 06 371 342 00 of
e-mail kerknaarbuiten777@gmail.com

Op zoek naar Jezus?

De Bijbel is de kribbe
waarin Jezus ligt!
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Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Ook in 2020 staan we 
weer voor u klaar!

We wensen u � jne feestdagen en 
een goed, groen en gezond 2020!

     

                                                                                                                         

                                                                       

                                             

                                                

                                                  

                                                    

                                                                  

                                                     

                                        

                                  

Wenst u prettige kerstdagen, 

en veel veilige kilometers 

in 2020!!

Vanuit De Kapel 
wensen we iedereen 

Prettige Kerstdagen 
en een 

voorspoedig 
2020!

Protestantse Gemeente     
Andijk-Wervershoof
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Robé opleidingen 
wenst u een veilig 

en vooral 
een gezond 2020

Middenweg 58, 1619 BN Andijk. Tel 0228-596979   www.robeopleidingen.nl

Dorpsraad Andijk wenst  
iedereen Fijne Feestdagen 

en een  
Voorspoedig Nieuwjaar! 

 
Gerard Schuitemaker, Wim Floor, Edith Hartog 

en Gerrit van Keulen 

DORPSRAAD ANDIJK 
Tlf. 0228 751 898 alleen op werkdagen van 13:00 tot 18:00 uur 

E-mail: dorpsraadandijk@gmail.com

Dorpsraad Andijk wenst  
iedereen Fijne Feestdagen 

en een  
Voorspoedig Nieuwjaar! 

 
Gerard Schuitemaker, Wim Floor, Edith Hartog 

en Gerrit van Keulen 

DORPSRAAD ANDIJK 

Dorpsraad Andijk wenst  
iedereen Fijne Feestdagen 

en een  
Voorspoedig Nieuwjaar! 

 
Gerard Schuitemaker, Wim Floor, Edith Hartog 

en Gerrit van Keulen 

DORPSRAAD ANDIJK 

Yvonne Jeltes, 
Dijkweg 194-195, 1619 JA Andijk

www.yoga-andijk.nl  info@yoga-andijk.nl

Geluk is voorbehouden aan iedereen.
Zie de kleine dingen in het leven

wat vreugde schenkt.
Dan is al wat zwaarte brengt

hieraan ondergeschikt.
Bezie de dingen van het leven met liefde.

Meer is er niet.
Joshua

Fijne feestdagen in samenzijn en een liefdevol 2020!
Yogaschool Andijk
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Martin, Lidy, Joey en Kim 
wensen iederéén een waterdichte kerst 

en een hoogstaand 2020 !! 

Martin Weverink
Viskuil 20, 1619 AT Andijk

Mobiel 06 51413763
Mail: info@wegrodak.nl

Website: www.wegrodak.nl

Prettige kerstdagen 
en een zonnig 2020!
Dijkweg 378  •  1619 JM Andijk  •  06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl  •  info@jocozonwering.nl

Bestuur en fractie wensen een 
ieder hele fijne kerstdagen 

en een gezegend nieuwjaar toe.

Fijne feestdagen!

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker2wielers .n l
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Korting op uw Univé 
zorgverzekering met Omringpas

Nog méér voordeel met Omringpas:

Korting en acties bij winkels
o.a. DEEN en Holland & Barrett

4 keer gratis 
Omringmagazine

Voordelige trainingen 
o.a. geheugentraining

Basisverzekering Zorg Geregeld
€ 119,95 per maand

€ 113,95 per maand met Omringpas

Inclusief Collectief Aanvullend Goed
€ 135,45 per maand

€ 127,90 per maand met Omringpas

• 12 behandelingen fysiotherapie

•  Vergoeding preventieve cursussen, 
zoals valpreventie en gezondheidstest

•  Vergoeding vervangende mantelzorg

•  Gratis Omringpas t.w.v. € 22,95

(Vanaf 1 januari 2020 kunt u de kosten declareren.)

Bespaar al snel € 100,-per jaar

Bestel nu een Omringpas: 088 - 206 79 99   www.omringpas.nl

Gratis 
Activity 
Tracker 

t.w.v. 
€ 25,-*

€ 119,

€ 113,

Gratis 
Activity 
Tracker 

t.w.v. 
€ 25,-*€ 25,-*€ 25,-

*Actie geldt voor de eerste 
100 aanmeldingen.

Korting op de zorgverzekering, korting bij 
verschillende winkels, korting op allerlei 
trainingen, gratis krukken en rollator: het 
is zomaar een greep uit de voordelen van 
de Omringpas. Rita van Wees (79) schafte 
de pas een jaar geleden (weer) aan. Vanuit 
de gedachte dat er altijd wat kan gebeuren. 
“Zeker op mijn leeftijd kom je toch in de 
gevarenzone.”

Vroeger, toen de kinderen nog jong waren, 
had Rita altijd een Omringpas. “Ik heb 3 
jongens en dan gebeurt er wel eens wat. Ik 
heb ook wel dingen gehuurd bij de Om-
ringwinkel, voor de kinderen. Maar toen 
ze het huis uit waren heb ik de pas opge-
zegd. ‘Die heb ik niet meer nodig’, dacht 
ik.” Totdat ze een jaar geleden weer met de 
pas in aanraking kwam tijdens een geheu-
gentraining in Bovenkarspel. “Ik besefte 
dat ik toch beter weer lid kon worden. Op 
mijn leeftijd kan er zomaar iets gebeuren. 
En het is niet duur en je hebt het er zo uit. 
Op de geheugentraining krijg je bijvoor-
beeld ook korting, net als op andere trai-
ningen. Dat kan zo 20 euro schelen.”

Koude handen
Rita gebruikt de pas nog niet zo veel. “Ge-
lukkig heb ik nog geen hulpmiddelen no-
dig. Maar ik heb de laatste tijd wel koude 
handen in bed, dus ik wil snel een keer 
naar de Omringwinkel in Hoorn. Om 
handschoentjes te kopen, met 10% kor-
ting. Als het binnenkort een keer mooi 

weer is, ga ik lekker op de fiets naar Hoorn. 
Heb ik gelijk even frisse lucht.” Over de 
winkel is ze zeer te spreken. “Ze hebben 
goede spullen. En je wordt er goed gehol-
pen. Ik ben er de laatste jaren wel eens met 
kennissen geweest. Een keer om een tele-
foon te kopen en een keer om te kijken 
naar de rolstoelen en de rollators. En dan 
kun je ze gerust ook even proberen, heel 
fijn.”

Bijblijven
Ook het gratis Omringmagazine dat pas-
houders ontvangen vindt Rita leuk. “Ik 
lees het altijd, zo blijf ik een beetje bij.” 
Maar dat ze met de Omringpas ook 5% 
korting op de basiszorgverzekering van 
Univé en Zilveren Kruis kan krijgen, wist 
ze niet. “Echt? Wat goed om te horen. En 
op de aanvullende verzekering zelfs 10% 
korting? Dat ga ik snel in orde maken.” 
Pashouders met een aanvullende verzeke-
ring bij Univé kunnen de Omringpas zelfs 
declareren. Dan is de pas dus gratis. Ge-
noeg redenen om een Omringpas aan te 
schaffen, aldus Rita. “Ik raad het echt aan. 
Zeker mensen van mijn leeftijd. Dan kom 
je toch een beetje in de gevarenzone, dat je 
gauw wat kunt mankeren. Dan kun je de 
pas goed gebruiken.”

Wilt u ook een Omringpas? De pas kost  
€ 22,95 per jaar en geeft veel voordeel. Kijk 
voor het volledige aanbod op www.om-
ringpas.nl.

Veel voordeel met de Omringpas
Op vrijdag 20 december is er weer Schrijf-
café Enkhuizen van 10 tot 12 uur in grand 
café Van Bleiswijk, Enkhuizen. Het schrijf-
café is een inspirerende ochtend voor be-
ginnende en ervaren (dagboek)schrijvers. 
Je werkt aan de hand van korte oefeningen. 
Je schrijft b.v. lijstjes, korte teksten of klei-
ne gedichten. Het gaat hierbij om wat er 
zoal naar boven borrelt aan associaties of 
herinneringen, als je zonder al te veel na te 
denken je invallen op papier zet. Het 

schrijfcafé is erg geschikt voor mensen die 
weinig ervaring hebben met schrijven en 
het graag eens willen proberen. De bijeen-
komsten staan los van elkaar. 
Ga op ontdekkingsreis en verras jezelf! 
Kosten per ochtend €12 (inclusief 2 koffie/
thee). Reserveren hoeft niet. Neem zelf 
pen en papier mee. Het eerstvolgende 
schrijfcafé is op 17 januari 2020. Inlichtin-
gen:
c.vandenhombergh@quicknet.nl 

Creatief schrijven in Schrijfcafé Enkhuizen

Zo mooi als de kersttijd is, zo stressvol is ie ook. 
Voor wie er kort voor de feestdagen even wil ont-
spannen en even een frisse neus wil halen in de na-
tuur, heeft IVN West-Friesland echter dé oplossing. 

Het is bewezen dat 2 uur per week doorbrengen in 
de natuur gezond is. Mensen die dit doen voelen 
zich creatiever, fitter en vrolijker en geven hun le-
ven een hoger cijfer. Juist in de donkere winter-

Winterwandelen tegen de kerststress

Streekbos. Foto: Astrid Bijster.

24 december 19.00 uur
Middenweg 48 - Andijk

Kinderkerstfeest

Interactief
kerstgezinsfeest
met
Elise Mannah

maanden is het belangrijk om 
naar buiten te blijven gaan. Ter-
wijl veel mensen dit niet doen. In 
Schotland wordt 2 uur natuur per 
week zelfs al voorgeschreven 
door artsen.

Op zondag 22 december, om 
14:00 uur ‘s middags, organi-
seert het IVN een stevige winter-
wandeling. Onder leiding van 
gids Astrid Bijster voert de tocht 
door het Streekbos, met onder-
weg zo nu en dan aandacht voor 
wat er allemaal aan planten en 
dieren leeft. Voorop staat het 
wandelen en het genieten van het 
buiten zijn in het bos. Ideaal om 
even te ontspannen, om even de 
kerststress te ontvluchten! 

De wandeling begint bij het 
Streekbos Paviljoen en deelname 
kost 2 euro per persoon.

De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik presen-
teert rond de feestdagen Kerst Express. De leukste 
manier om buiten de deur de echte kerstsfeer te 
proeven met het hele gezin, familie of vrienden. 

Kerst Express begint op het tramstation van de Mu-

Reis mee met Kerst Express. Foto aangeleverd

Tijdreizen met Kerst Express 
Dagelijks 23 – 29 december 

seumstoomtram in Hoorn. On-
der het genot van een bekertje 
warme chocolademelk beleven 
jong en oud de sprookjesachtige 
ambiance op dit kerststation. In-
tussen gooit de stoker extra kolen 
op het vuur. De stoom uit de lo-
comotief maakt de rijtuigen lek-
ker warm, zodat de reis in de 
stoomtram comfortabel kan be-
ginnen. We vertrekken en gaan 
door het winterse landschap naar 
het stationnetje van Wognum uit 
1887.In dit sfeervolle station 
worden we ontvangen door de 
Kerstman. Natuurlijk heeft hij 
voor alle kinderen een cadeautje! 
Na het bezoek keert de stoom-
tram weer terug naar Hoorn.Het 
programma Kerst Express duurt 
circa 2 uur. 

Meer informatie en online 
tickets: www.stoomtram.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.

Na lang wikken en wegen gaat het dan toch gebeuren. 
Per 1 januari 2020 stopt de naam Garage Jong. Het be-
drijf blijft wel bestaan. Jos van der Stal en René Karre-
man vonden het nu tijd worden de bedrijfsnaam te up-
daten.

“Nee, wees niet bang! Het bedrijf blijft gewoon bestaan, 
zoals u het gewend bent,” klinkt dan ook vol vertrouwen uit 
de monden van Jos en René. “Vanaf 1 januari heten we 
‘Autoservice Andijk’. Voor al onze huidige en potentiële 
klanten zal er niets veranderen, behalve de naam.”

Nieuwe naam
“We vonden het nu tijd worden om een onafhankelijke 
naam te gaan hanteren. De huidige naam komt niet meer 
overeen met de samenstelling van ons bedrijf. De nieuwe 
naam wordt ‘Autoservice Andijk’ en deze naam dekt volle-
dig waar we voor staan.” Jos en René zijn en blijven op het 
zelfde adres werkzaam en ook het telefoonnummer blijft 
hetzelfde. Op de gevel is een andere naam gekomen.

Autocrew blijft
“Uiteraard blijven we ook gewoon aangesloten bij Auto-
crew. Inmiddels is dit feit al behoorlijk bekend in Andijk en 
omstreken en daar gaan we zeker niets aan veranderen.” De 
voordelen van AutoCrew nog even kort voor u op een rij-
tje: persoonlijke service, dealerkwaliteit tegen betaalbare 
prijzen, de beste service voor alle auto’s, onderdeel van 
Bosch en behoud van fabrieksgarantie. “Wel zal er mis-
schien nog wat tijd gaan zitten in enkele aanpassingen, 
maar dat hoort nou eenmaal bij een verandering als deze,” 
aldus de beide mannen.” Daar zien we alleen maar naar uit, 
het nieuwe jaar starten met een frisse nieuwe naam!”

Winterkou klachten
Elke auto heeft onderhoud nodig. Voorkom dat u stil komt 
te staan en laat uw auto regelmatig nakijken. Daarmee 
voorkomt u grote problemen en een hoge rekening. Voor-

Garage Jong wordt Autoservice Andijk 

Per 1 januari gaan Jos (l) en René verder als Autoservice Andijk. Foto: KDAndijker

kom dat u komt stil te staan of bij een ongeluk betrok-
ken raakt. Voorkomen is altijd beter dan genezen. “U 
kunt hiervoor bij ons terecht. Of het nu gaat om klein 
onderhoud of een grote beurt. De wissel van de banden 
vanwege de winterkou of een accucheck of vervanging. 
Het prettigst is het als u een afspraak maakt, dan zorgen 
wij dat er tijd is ingepland voor uw auto. Bij (kleine) 
mankementen die zich opeens voordoen, kunt u na-
tuurlijk altijd aanwaaien. We zullen ons best doen u zo 
spoedig mogelijk weer mobiel te krijgen.”

Even wennen
“Voor onze klanten zal het misschien even wennen zijn 
als ze een andere naam horen, als we de telefoon aan-
nemen! Maar daar blijft het dan bij. Uw auto is nog 
steeds in vertrouwde handen, bij vertrouwde gezichten. 
De service zoals u van ons gewend was, blijft bestaan. 
Het zal even wennen zijn voor iedereen. Vanaf 1 januari 
2020 heet Garage Jong definitief Autoservice Andijk!” 

U bent van harte welkom.
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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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Handelsweg 2 – 1619 BJ ANDIJK

Teelt - Export - Import in verse groente - aardappelen - uien

Wij wensen familie, buren en 
iedereen hele � jne Kerstdagen 
en veel geluk in het nieuwjaar

 
Ben, Tineke, Mons, Menno en Samira

Wij danken onze relaties voor het 
vertrouwen en wensen iedereen prettige 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. 

 Bedrijvenweg 4, 1619 BK Andijk
T : 0228 - 59 65 64  |  M: 06 - 51 723 211 

VAN TEKENTAFEL TOT RESULTAAT

De gebroeders Botman wensen iedereen fijne Kerstdagen 
en een gezond & prachtig Nieuwjaar

Industrieweg 8 • 1619 BZ Andijk • 0228-592744
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Kwantes GroenVerzorging
Wenst u � jne feestdagen.

Kwantes GroenVerzorging
Meilag 44 1619 XX Andijk
Telefoon: 06.26354854  

Liefhebbers van deze activiteit 
kunnen zich op zondag 22 de-
cember inschrijven, om mee te 
doen aan een ‘korte’ 8 km of een 
‘middellange’ 15 km Midwin-
terhoornwandeltocht. De start 
is vanuit het Stationscafé in En-
khuizen en de route gaat via 
leuke paadjes naar het Weelen-
pad en door het Streekbos naar 
de pauzeplaats ‘de Gouwe Stek’.

‘De Gouwe Stek’ kan (na 4 km) 
ook uw eindbestemming worden, 
wanneer u zelf voor vervoer zorgt. 
De twee routes zijn uitgepijld door 
vrijwilligers van de sportwandel-
school en deelnemers krijgen on-
derweg te maken met Midwinter-
hoornblazers die de vier tonige 
“Oale” ten gehore brengen.

‘de Gouwe Stek’
Halverwege de route bent u hier 
van harte welkom en in de gele-
genheid om diverse versnaperin-
gen te kopen voor de inwendige 
mens. Een broodje worst, erwten-
soep, limonades en verse, warme 
koffie en thee zijn aanwezig.

Locatie start en inschrijven
Startlocatie is het Stationscafé, 
Stationsplein 2, Enkhuizen. Met 
gratis parkeerplaatsen langs het 
spoor. Het vertrek is tussen 10.00 
en 12.00 uur. Voorinschrijven kan 
per internet op www.inschrijven.
nl en daarmee bespaard u €1,00 

en wachttijd bij de starttafel. 
Deelnemen kan voor € 5,00 p.p. 
Na betaling van het startgeld ont-
vangt u een routekaartje met be-
schrijving. Na-inschrijving kost € 
6,00 en kan op de startlocatie.

Beweeg Mee
Een gedeelte van de opbrengst 

van de Midwinterhoornwande-
ling komt ten goede aan het pro-
ject ‘Beweeg…Mee…!!!’ Dit pro-
ject is opgezet voor mensen met 
een beperking. Ook voor deze 
mensen is het van groot belang 
aan sport te doen. Mensen met 
een beperking worden gestimu-
leerd om mee te doen aan deze 

speciale wandeltrainingen. Leden 
van de wandelbonden hebben 
recht op korting.

Wandelreizen
De Sportwandelschool organi-
seert voor komend jaar hele leuke 
wandelreizen maar Luxemburg 
en de vulkaan-Eifel en zij gaan 

begin februari weer op de jaar-
lijkse wintersport. Ga ook mee, je 
hoeft geen lid te zien om hieraan 
deel te nemen.

Wandel Bootcamp
Wandel-Bootcamp is er voor 
mensen vanaf 35 jaar. De al deel-
nemende Wandelbootcampers in 
het Streekbos, Hoorn, Wognum 
en Schoorl zijn laaiend enthousi-
ast over deze nieuwe tak van 
wandelen en zien hun conditie en 
spierkracht in rap tempo toene-
men. Bijverschijnselen -zoals het 
afnemen van uw vetreserves- 
moet u op de koop toenemen. 
Elke training is buiten en kent 
meerdere actieve pauzes, waarin 
de grote spiergroepen onder han-
den worden genomen. Er wordt 
gewandeld in een pittig basis-
tempo, afgewisseld met versnel-
lingen. Een training duurt 5 
kwartieren en omvat ruim 6000 
stappen. De wandelafstand is 
rond de 6 kilometer. Neem je per 
1 januari een kwartaalabonne-
ment, dan betaalt u slechts twee 
maanden. Meer informatie vindt 
u op www.sportwandelschool.nl

Trainer worden? 
De trainersopleiding gaat van 
start in het voorjaar met een in-
troductiedag: Wandelbootcamp, 
Sportief Wandelen, Nordic Wal-
king. Meld je snel aan per e-mail: 
info@sportwandelschool.nl

Midwinterhoornwandeltocht Enkhuizen

Liefhebbers kunnen zich inschrijven en meedoen. Foto aangeleverd.
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Fijne Feestdagen en een  

voorspoedig 2020 
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Fijne Feestdagen en een  

voorspoedig 2020 
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We wensen familie, vrienden en bekenden,

Goede Kerstdagen 
een gezellige jaarwisseling 
en een gezond 
en voorspoedig 2020
 
Zeger en Martha Bax

Wij wensen familie, 
vrienden, buren 

en bekenden allen 
gezegende kerstdagen 

en een 
goed Nieuwjaar!

Leen en Nelie Vriend

Hele warme, 
gezellige kerstdagen 
en alle goeds voor 

het jaar 2020.

Steven, Wil 
& Ramon Ouwerkerk

Wij wensen iedereen 
goede kerstdagen en 
een mooi 2020 toe!

Hans en Marja 
Bakker

Gezegende 
Kerstdagen 

en een 
gezond 2020!

Adriaan Remijnse

Vanuit Sorghvliet 
wens ik u allen 
gezegende kerstdagen 
en een 
voorspoedig 2020

Jenny Vriend-Nijdam

Mijn familie, vrienden, 
buren en kennissen 
wens ik Gezegende 
Kerstdagen en een 

gezond 2020.

Maartje Visser

Een Hartelijke Groet, 

Fijne Kerstdagen en 

een Goed en Gezond 

2020 toegewenst van 

Stien de Kroon. 

Willy 
Weverink-Broer
wenst u allen
Fijne kerstdagenen 
een goed en gezond 
2020!

Familie, buren, 
vrienden en bekenden

gezegende Kerstdagen 
en een voorspoedig 
en gezond 2020

Marijtje Wierstra
Piet Kistemakerstraat 31

Lieve familie, vrienden, 
buren en zangleden. 
Ik wens jullie 
fijne kerstdagen 
en een gezond 2020 toe.

Gré de Vries-Feenstra

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Vanaf 20 december wonen wij op 
Handelsweg 20, 1619 BJ Andijk.

Jeroen en Joke de Kroon

Familie, buren, 
vrienden en bekenden 
goede kerstdagen 
en een voorspoedig 
2020 toegewenst.

Tiny Wierstra - de Vries

Wij wensen u allen 
een goed en gezond 

2020 toe.

Hans en Martje 
Venema

Familie, vrienden en 
kennissen. Ik wens jullie 
gezegende kerstdagen 
en een gezond 2020 toe.

Grietje Tensen-Mantel, 
Sorghvlietlaan 178.

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Schitterende 
Feestdagen 

en een
Vredig NieuwJaar!

Jakob en Anne-Marie

Wij wensen al onze 
vrienden en kennissen 

een Gezegend 
2020 toe.

Henk en Teuni 
Dantuma

Annie en Klaas Koster 

wensen familie, 
buren, vrienden 
en kennissen 
prettige feestdagen 
en een gezond 2020!

Piet en Marijke Bloemendaal
Wensen familie, vrienden 
en bekenden
Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig, Gezond 
en Vredig 2020 toe.

Wij  wensen iedereen 
gezellige kerstdagen en
een gelukkig en gezond 2020.

Jan & Tineke van der Jagt

Gré Brouwer 
wenst familie, 

vrienden 
en bekenden 

mooie kerstdagen 
en een 

gezond 2020 toe!

Wij wensen u gezegende kerstdagen 
en een gelukkig nieuwjaar.

Piet en Diny Boeder

Wij wensen iedereen: 

Sfeervolle Feestdagen & 

Alle Goeds voor 2020!  

Marnix & Ellen, 

Tijmen, Marit, Jelte en Hessel

Wij wensen 
alle Andijkers 

mooie 
kerstdagen 

en veel gezondheid 
voor 2020

Leo & Jenny Weverink

Familie, vrienden 
en kennissen fijne 

kerstdagen en 
gelukkig 2020.

Tineke de Kroon-
Fledderus
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Wat is het jaar snel gegaan,
2020 komt er al weer aan.

Veel geluk gewenst 
voor het nieuwe jaar 

van een goed gemutst paar. 

Cor en Wil
Hoedenmuseum 

Zet ‘m op

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

PraktijkAndijk 
wenst iedereen een 
gezellige kerst 
en een gezond 2020

Kinderopvang Berend Botje  
wenst iedereen 

een geweldig 2020, 
met nieuwe ontdekkingen 

& belevenissen!

Samen spelen, leren & ontdekken 
berendbotje.nl | 088-2337000

wenst u prettige feestdagen 
en een gezond en gelukkig 2020

MACHINEBOUW • HYDRAULIEK • CONSTRUCTIEWERK • INSTALLATIEBOUW
Fabrikant van hydraulische cilinders • Toelevering van draaiwerk enz.
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Veiling Sarto wenst u 
prettige kerstdagen en een 

voorspoedig en gezond 2020!
Noteert u het alvast in uw agenda?

Vrijdag 13 maart 2020, de 68e veiling!!

De besturen van de

Katholieke Bond voor Ouderen, K.B.O.

Protestants Christelijke Bond voor Ouderen, P.C.O.B.

De Zonnebloem afd. Andijk.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen

en een Gelukkig Nieuwjaar .

De besturen van de
K.B.O. Seniorenbond Andijk, 
Protestants Christelijke Bond voor Ouderen, P.C.O.B.
De Zonnebloem afd. Andijk.

Wenst een ieder Gezellige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar.

wenst u gezellige feestdagen!
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Kitty Smit woont op ’t Buurtje en 
verzorgd samen met enkele bu-
ren -inmiddels al voor het tiende 
jaar- een diner op kerstavond. 
“Het is heel spontaan ontstaan 
een jaar of wat geleden. Een 
buurvrouw verzuchtte dat ze erg 
tegen de kerstdagen opzag, de 
oude stolp van Simon van der 
Meer bood voldoende ruimte, 
een kerstborrel met wat hapjes 
was zo geregeld.”

Op kerstavond met een groep 
buurtbewoners in de stal. Samen 
even bijpraten, een borreltje en 
wat lekkers. “Inmiddels is het een 
jaarlijks terugkerend iets gewor-
den. Klein, intiem maar inmid-
dels wel iets meer dan alleen een 

borreltje. We mogen gerust spre-
ken van een heus kerstdiner.”

Snert en hutspot
De stal wordt leeg geruimd zo 
rond eind november. Dan gaat de 
bezem er even lekker doorheen. 
Er worden tafels neergezet en 
voldoende stoelen geregeld. Op 
een hooibaal kun je prima iets 
wegzetten, of even neerploffen. 
“We doen nergens moeilijk over. 
Als er een kip onder de tafel loopt 
moeten we lachen. Beter er on-
derdoor, dan erop toch? Hier 
geen zes sterren diner met liflaf-
jes. Allerlei soorten stamppot 
stonden er al eens op het menu. 
Ook hebben we een jaar snert 
gegeten. Heerlijk, verse home-

made gerechten met liefde ge-
kookt!” Ook de kledingkeus is 
vooral praktisch. “Hier geen witje 
jurkjes met kant en nette pakken 
tijdens kerstavond. De beste op-
tie is een warme trui en een spij-
kerbroek! In de stal is geen ver-
warming. Maar de sfeer is hele-
maal ‘kersterig’.”

Lichtjes en sfeer
“De eerste jaren was de aankle-
ding nog minimaal. Inmiddels 
pakken we best flink uit. Met 
kleine lichtjes, echte kerstbomen, 
mooie witte tafelkleden en bij-
zonder servies. Je herkent de da-
gelijkse aanblik van de stal niet 
meer tijdens de kerstdagen. Aan 
de wand hangen we zelfs schilde-
rijen! Het kerstdiner wordt de 
laatste jaren ook opgevrolijkt 
door een toneelstukje. We zijn 
wel eens als Jozef en Maria langs 
gekomen. Ook dit jaar ‘hangt er 
de gasten weer iets boven het 
hoofd’.

Aanmelden kan niet
“Hoewel we snappen dat mensen 
zich door dit idee aangesproken 
voelen en graag zouden willen 
aanschuiven, dit is helaas niet 
mogelijk. De ruimte is té beperkt 
om meer mensen uit te nodigen. 
Dit samenzijn is juist zo fijn door 
die kleinschaligheid. Het intieme 
gezelschap, waarbij iedereen el-

kaar echt kent maakt bijzondere 
gesprekken mogelijk. Voelt u ook 
de behoefte zoiets op te zetten, 
dan kunnen wij dat alleen maar 
aanraden. Samen maak je van de 

feestdagen iets bijzonders, net als 
wij. Onze wens: maak er met el-
kaar fijne kerstdagen van. Na-
mens ’t Buurtje wensen wij u al-
vast een heel gelukkig nieuwjaar!” 

Kerstdiner met kip in de stal

Kitty Smit. Foto aangeleverd

Een eerdere editie. Foto aangeleverd.

Er worden nog veel therapieën gegeven waarbij er hele veilige en 
kleine bewegingen worden gemaakt in combinatie met veel rust. Maar 
bij een enorm aantal klachten is rust juist niet op zijn plaats en kun-
nen er al gelijk complexe bewegingen worden gemaakt. Hierdoor gaat 
het herstel sneller en kunnen de dagelijkse taken of sport ook weer 
sneller worden opgepakt!

Heeft u bijvoorbeeld last van de knie tijdens het traplopen en gaat dit 
steeds moeizamer, of blijft de schouder/rug vervelend bij het bukken 
of tillen? Indien er geen lichamelijke schade aanwezig is zoals een 
acuut trauma-> (minder dan twee weken) of rupturen (inscheuring van 
weefsel), kan ik de moeizame handeling binnen drie afspraken aan-
zienlijk eenvoudiger maken. Blijf niet langer doorlopen met pijn. Kom 
eens langs en laat u verassen door de mogelijkheden die uw eigen li-
chaam biedt om zichzelf te herstellen!

Kijk voor meer informatie op www.koopmanoefentherapie.nl of 
maak vrijblijvend een afspraak: 06 25 11 69 16.

Afspraken worden 
vergoed vanuit de 
aanvullende beurs!

Koopman Oefentherapie 
Gedeputeerde Laanweg 43 Andijk • www.koopmanoefentherapie.nl 

Foto: Susan Dijkhuijsen

Functionele therapie
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VEILING DORPSHUIS
HET BESTUUR EN DE AANGESLOTEN 

VERENIGINGEN VAN 
STICHTING VEILING DORPSHUIS

WENSEN IEDEREEN

FIJNE KERSTDAGEN 
EN EEN IN ALLE OPZICHTEN
VOORSPOEDIG 2020 TOE.

Wenst u Prettige Feestdagen 
en een heel gezond 2020

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.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Yvon wenst iedereen fijne kerstdagen 
en een mooi en gezond 2020!

 

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Kreatief

Omdat het ook anders kan!

Dijkweg 339 A

1619 JJ  Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04
www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.

Dijkweg 339 A

1619 JJ Andijk
Tel. 0228 - 59 65 04/ 06 154 98 953
 www.haarsalonkreatief.nl

Uitsluitend op afspraak.
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Wij wensen u fi jne kerstdagen en 
een voorspoedig nieuwjaar.

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik
De beste wensen en een mooi 2020!                                                                 

Judith, Leon, Richard, en André

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig nieuw jaar

De medewerkers van de stichting
Gemeenschapsveiling Cultura

Wensen iedereen 
alle goeds voor 2020!

en vestigen tevens hierbij uw aandacht op de
datum van onze veiling voor het komende jaar

zaterdag 18 april 2020
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Wilt u meer weten?                                
Laten we dan eens kennismaken? 

Neemt u contact met ons op 
06-53277233

‘t Klooster
Hoofdstraat 199
1611 AE  Bovenkarspel 

Telefoon 
0228-518991
06-53277233 

E-mail | Internet
info@woonwinkeltklooster.nl   
www.woonwinkeltklooster.nl

Volg ons ook op:  

Heeft u plannen met uw interieur? 
‘t Klooster helpt u deze te realiseren! Ons team van ontwerpers 
en interieurbouwers maakt toonaangevende droominterieurs voor 
woonhuizen en kantoren. Tot in detail gestyled door onze stylisten!
 

Het Kloosterteam staat voor persoonlijkheid, vakmanschap en creativiteit. 
De adviezen en ontwerpen van onze Studio vormen de basis voor uw 
plan. Het uitvoerend team maken het tot realiteit.                   

In ons eigen Meubelatelier vindt de interieurbouw plaats van alle maat-
werkelementen, keukens en meubelen. Altijd uniek, op maat ingemeten en 
ontworpen door Studio ‘t Klooster. 

Een aantal jaar geleden zag de Groote-
broekse Annemieke Robert-Peerdemann 
hoe de vluchtelingenstroom in Europa op 
gang kwam. In haar achterhoofd ontstond 
toen al de gedachte om iets te doen om de 
vluchtelingen te helpen. Toen ze afgelopen 
jaar hoorde over de organisatie Because 
We Carry, besloot ze de daad bij het woord 
te voegen. Om de organisatie te helpen 
organiseert ze daarom op zondag 5 januari 
een benefiet high tea in Vakantiepark het 
Grootslag. De opbrengst komt volledig ten 
goede aan een speciaal project van Becau-
se We Carry, een ruimte speciaal voor 
zwangere en net bevallen vrouwen in 
vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. In 
deze ruimte krijgen de vrouwen de brood-
nodige rust, advies, veiligheid en aan-
dacht. 

Goed doel
Annemieke Robert is de organisator van de 
high tea. Ze legt uit waarom ze dit doet: 
“Toen de vluchtelingenstroom een aantal 
jaar geleden op gang kwam vond ik het af-
schuwelijk om alle beelden te zien en te 
bedenken wat deze mensen moesten mee-
maken. Thuis, in hun eigen land, waar ze 
alles en iedereen achter moesten laten 
door de oorlog. En ook alle gevaren en on-
zekerheden onderweg. Nu de stroom 
vluchtelingen weer toeneemt en ik las over 
de organisatie Because We Carry, besloot 
ik dat het tijd was om de handen uit de 
mouwen te steken. En omdat ik erg van 
koken houd, was de beslissing om een high 
tea te organiseren snel genomen!” Anne-
mieke doet de organisatie, geholpen door 
vrienden en familie. Annemieke: “Alle hulp 
is welkom, want een high tea organiseren 
voor 100 mensen, dat kan ik natuurlijk niet 

in m’n eentje! Dus heeft mijn man Richard 
de website gemaakt, heb ik mijn neef Mi-
chel gevraagd een flyer te ontwerpen, helpt 
mijn moeder actief met sponsors benade-
ren en staan ook mijn vrienden, collega’s, 
kinderen en neefjes en nichtjes op 5 januari 
in de keuken te helpen.” 

Annemieke heeft voor de high tea ook 
sponsors benaderd. Zoals de horeca op 
vakantiepark het Grootslag in Andijk, 
waar de locatie gratis ter beschikking 
wordt gesteld. Op die manier kan de vol-
ledige opbrengst van de high tea ten goede 
komen aan het goede doel. Annemieke: ‘Ik 
heb allerlei bedrijven in de omgeving be-
naderd met de vraag of ze iets wilden 

sponsoren, en gelukkig zijn er veel bereid 
om ingrediënten te sponsoren. Maar ook 
bedrijven verder in het land helpen mee! 
Annemieke:” Mocht je nou zelf niet naar 
de high tea kunnen komen, maar je wilt 
wel iets bijdragen, dan kun je als particu-
lier ook een sponsorpakket afnemen. Wij 
kunnen van dat geld de benodigde ingre-
diënten kopen en jij hebt toch Because We 
Carry geholpen. Win-win dus!” 

High tea
De high tea wordt professioneel aangepakt. 
Voor 25 euro per persoon krijgen deelne-
mers een 4-gangen high tea, inclusief on-
beperkt thee. De high tea bestaat uit een 
gang met hartige gerechten, gevolgd door 

diverse heerlijke sandwiches. Vervolgens 
ontbreken de scones met clotted cream en 
lemon curd uiteraard niet. De vierde gang 
is een zoete afsluiter. Om de high tea extra 
feestelijk te maken kan voor 3 euro per glas 
een glas champagne worden besteld, om te 
proosten op het nieuwe jaar en een gezel-
lige middag! Uiteraard gaat dit bedrag ook 
naar Because We Carry.
 
Aanmelden
De high tea vindt plaats op zondagmiddag 
5 januari van 13 tot 16 uur in Andijk. 
Vooraf aanmelden is verplicht, dit kan via 
de website: www.i-carry-high-tea.nl
Op de website is ook meer informatie te 
vinden over de high tea en over Because 
We Carry. Heb je serviesgoed wat we mo-
gen gebruiken of kun je ons op een andere 
manier ondersteunen? Mail dan even naar 
info@i-carry-high-tea.nl

Annemieke organiseert benefiet high tea voor het goede doel

V.l.n.r. Marinka Peerdemann, Carla Otter en Annemieke Robert-Peerdemann 
Foto: Barbara Peerdemann.
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Mechanisatiebedrijf 
Nanne Kooiman
Handelsweg 10 - 1619 BJ Andijk
www.nannekooiman.nl

Wij wensen u 
gezellige feestdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar

GROENLINKS 
wenst u een goed, groen 

en gezond 2020 toe!

Fietsvakshop.nl
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Voor de laatste dagen van het jaar 
veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen 
veel geluk en weinig zorgen.

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

 GEZELLIGE FEESTDAGEN
EN WEER GOED 

EN VEILIG OP WEG 
IN 2020!!!

      GARAGE ALL ROUND

In de donkere dagen van kerst,
je verlichting op zijn best!

VVN afd. Andijk wenst u een 
veilig zicht in het nieuwe jaar

Amrita- Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde 
bedankt iedereen voor het gestelde vertrouwen in 
2019 en wenst allemaal liefdevolle kerstdagen 
& een NATUURLIJK gezond en vredig nieuwjaar!

In 2020 staan de deuren van het 
centrum natuurlijk weer 
open voor een ieder, 
die de nodige ondersteuning zoekt. 

• 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
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De grootste 
compound

 ALLE COMPOUNDS
 IN ONZE FOLDER
3+1 GRATIS 

COMBINEREN 
IS MOGELIJK!*

Geldig t/m vrijdag 27 december 2019

verkoper van 
Nederland!

   

 www.goedvuurwerk.nl

Grootebroek Industrieweg 15G 

Welkoop is het grootste com-
pound verkoper van Neder-
land. De voorverkoop van 
vuurwerk is inmiddels gestart. 
Zowel in de winkel als online. 
In de voorverkoop die loopt tot 
en met 27 december zijn er 
leuke acties.

Nieuw: Connect-serie
Nieuw en exclusief bij Welkoop is 
de Connect serie. De Big-Salvo 
Connect, de SilverKing Connect 
of de GoldBlast Connect? Voor al 
deze compounds geldt de moge-
lijkheid van 3+1 gratis. Wat is een 
compound? Verschillende vuur-
werkpotten zijn op een plaat ge-
monteerd en reeds met elkaar 
doorverbonden. Daarmee geef je 
je eigen vuurwerkshow en heb je 
zelf tijd om er van te genieten 
ook, omdat één maal aansteken 
voldoende is.

Silver, Red of Knock Out serie
Welke lijn van vuurwerk u kiest is 
helemaal aan u. Voor de jongsten 
is er het Family label. Vuurwerk 
dat kleurrijk is, veel schoten heeft 
en voor een zacht prijsje aange-
schaft kan worden. Uitermate ge-
schikt om de kinderen alvast op 
te warmen voor de grote knal om 
middernacht. Verder kunt u kie-
zen uit de reeds langer bestaande 
series. Houdt u meer van unieke 
effecten vol verrassingen of gaat u 

voor de bruutste effecten. Wel-
koop heeft voor elk wat wils.

Veiligheid voorop
Veiligheid staat bij Welkoop hoog 
in het vaandel. Ons advies: “Kies 
altijd voor legaal en getest vuur-
werk. Daarnaast moet je je ogen 

gewoon beschermen met een vei-
ligheidsbril. Wij leveren een gratis 
vuurwerkbril en aansteeklont bij 
elke bestelling. Niet alleen jezelf, 
ook omstanders dienen veilig te 
zijn. Een ongeluk zit in een klein 
hoekje.” Vuurwerk is pas veilig, 
mits je het op de juiste manier af-

steekt. “We zijn verplicht om een 
vuurwerk-lanceerstandaard mee 
te verkopen (tenzij mensen kun-
nen aantonen die al te hebben. Dat 
betekent: lanceerstandaard mee-
nemen naar de winkel of een nieu-
we/extra aanschaffen.) “Dat doen 
we niet om vervelend te zijn, we 

zijn dat wettelijk verplicht en het 
bevordert de veiligheid. Dus wij 
staan achter deze verplichte maat-
regel.” Daarnaast heeft Welkoop 
ook veiligheidspakketten en advies 
en informatie voor veilig gebruik. 
Let ook goed op de regels die gel-
den voor aanschaf en vervoer van 
vuurwerk. Er wordt door de in-
stanties streng op gecontroleerd. 
Zo mag er maximaal 25 kg p.p. ge-
kocht worden, maar ook max 25 kg 
vuurwerk per auto worden ver-
voerd. Houdt hier rekening mee.

Afhalen op 28, 30 en 31 decem-
ber 2019
Dit jaar zijn de bestellingen af te 
halen op 28, 30 en 31 december. 
Op deze dagen verkopen wij ook 
weer heerlijke oliebollen. Ook als 
u geen vuurwerk nodig hebt kunt 
u deze laatste maand van het jaar 
gewoon bij Welkoop voor al uw 
vertrouwde artikelen en advies 
terecht. U bent van harte wel-
kom. Openingstijden: 28 dec: 
09:00-18:00 uur, 30 dec: 09:00-
20:00 uur 31 dec: 09:00-17:00 uur. 
Op zondag 29 december is er 
landelijk geen vuurwerkverkoop 
toegestaan U vindt Welkoop 
Grootebroek aan de Industrie-
weg 15G, 1613 KT Grootebroek.

Welkoop Grootebroek  
wenst iedereen een mooie en 

veilige jaarwisseling toe.

Welkoop heeft het mooiste vuurwerk

 Vuurwerkspecialisten Peter Kok en Menno Landman staan voor u klaar. Tekst en foto: OdB.
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Per 1 januari 2020:

Wenst u fijne feestdagen!
Ook in 2020 staan wij weer voor u klaar. 

VAN  ETTEN
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

WENST U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR 

Ged.Laanweg 51
1619 PB Andijk
MOB.:   0610898108
E-MAIL: info@vanetten-andijk.nl

VAN  ETTEN
LOON- EN AANNEMINGSBEDRIJF

WENST U ALLEN PRETTIGE KERSTDAGEN
EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR 

Ged.Laanweg 51
1619 PB Andijk
MOB.:   0610898108
E-MAIL: info@vanetten-andijk.nl

Ged.Laanweg 51, 1619 PB Andijk
MOB.: 06 2270 7458
E-MAIL: info@vanetten-andijk.nl

Ook in 2017 staan we voor u klaar voor al uw belastingzaken, –vragen 
en –adviezen. Want, uw belasting is voor ons géén belasting! 

Ook in 2017 staan we voor u klaar voor al uw belastingzaken, –vragen 
en –adviezen. Want, uw belasting is voor ons géén belasting! 
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Ook in het nieuwe jaar 
wordt u uitstekend 
geholpen bij Fysio-WFO

Geen verwijzing nodig. 
Ook voor preventieve  
trainingen.

Namens Fysio-WFO 
en FysioSport WFO 
een bewegingsvol 

2020 gewenst.

Het Interkerkelijk Gemengd koor Una in Via

wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een 

Gezond maar vooral Muzikaal 2020 toe.

A B

F

ANDIJK B.V.
Erkend Bouwbedrijf

Gezellige feestdagen en een goed 2020! 

Freek en Sandra van Dokkum
Chris, Chris, Louis, Sebastiaan, Marcel, Alan

Bouwbedrijf AFB Andijk B.V., Handelsweg 18L, 1619 BJ Andijk
M.06-52320197     E. info@afbandijk.nl     I. www.afbandijk.nl

 Loraine 
Haarmode

    Middenweg 52a           Wenst u fijne feestdagen
    Tel: 0228-592155                       En een goed 2020!

Groeten Esther, Berdina en Angela

Donderdag 2 januari ‘s morgens gesloten.
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Wist u dat...

… u a.s. zondagmiddag in de 

kerstsfeer kunt komen bij het 

concert van Excelsior?

... zangeres Marcia Bamberg 

hieraan haar medewerking 

verleent?

...WonenPlus Andijk aan de 

Kleingouw vanaf 23 december 

tot 6 januari gesloten is?

... er géén Andijker verschijnt 

op 25 december?

... de Andijker van week 1 

op dinsdag 31 december 

verschijnt?

... kopij voor die krant op 27 

december aanwezig moet zijn?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Een goede Kerst begint met een 
sfeervolle kerstnachtdienst. Het 
is inmiddels een heuse traditie 
om op de avond voor kerst (24 
december) met honderden men-
sen in de monumentale Wester-
kerk samen te komen, om in stijl 
stil te staan bij de geboorte van 
Jezus en samen bekende kerstlie-
deren te zingen. 

Het programma
De kerstnachtdienst is vrij toe-
gankelijk. Zoals gebruikelijk gaan 
de kerkdeuren om 21.00 uur 
open. Om 22.00 uur begint het 
programma, dat bestaat uit onder 
andere muziek, een overdenking 
en samenzang. 
 
De avond draait dit jaar om het 
thema “Jezus is gekomen om 
ons vrij te maken” Voorganger 
van de Vrije Baptisten Gemeente, 
ds. Cees Hanemaayer, houdt er 
tijdens de dienst een overdenking 
over. Na afloop van de kerst-
nachtdienst kunt u met een kopje 
koffie of thee en iets lekkers nog 
even napraten en nagenieten van 
de avond. 

Gezamenlijk initiatief
De organisatie van de kerstnacht-
dienst is een gezamenlijk initia-
tief van de Vrije Baptisten Ge-

meente en de CGKV Levend 
Water-gemeente.

Collecte 
De opbrengst van de collecte 
voor de kerstnachtdienst is voor 
de bestrijding van de onkosten 
van beide kerken.
In de collecte kan ook via Givt 
(een app op je mobiel) gegeven 
worden.
Een ieder is van harte welkom op 
de Kerstnachtdienst! 
Mocht u graag naar de Kerst-
nachtdienst willen, maar geen 
vervoer hebben en u kunt echt 
zelf niemand regelen, dan kunt u 
contact opnemen tot en met zon-
dag 22 december met Erik van 
den Berg: 06-22855449.

ORGANISATIE:  - VRIJE BAPTISTEN GEMEENTE
   - LEVEND WATER (christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt)

Voor de 19e keer Kerstnacht 
in de Westerkerk

De Schilderskring Bessie houdt al 
jarenlang met de kerstdagen haar 
jaarlijkse tentoonstelling. 
De leden stellen de dit jaar door 
hen gemaakte schilderijen op 
beide kerstdagen, woensdag 25 
en donderdag 26 december 2019 
weer te kijk in het prachtige mo-
numentale kerkje “Bessie”, P.J. 
Jongstraat 85 te Lutjebroek.

Het is te merken dat de leden van 
de schilderskring elkaar stimule-
ren in het kiezen en toepassen 
van kleur, structuur en vormge-
ving in hun schilderijen. 
Naast het spelen met kleur wor-
den steeds meer onderwerpen 
gekozen die niet meer standaard 
zijn. 
Daarbij is ook de structuur van 
het gebruik van de materialen en 
de vormgeving van belang. Deze 
werkwijze heeft tot gevolg dat de 
onderwerpen middels contrasten 
in licht en donker en en de vorm 
van het gebruik van de verf meer 
aandacht krijgen.

De diverse werken zijn gemaakt 
met acryl, aquarel, olieverf en 
pastel. Het zijn zowel figuratieve 
als abstracte schilderijen of teke-
ningen.

Er is weer van alles te zien in 
aquarel, acryl, olieverf pastel etc.

De groep van de Schilderskring 
Bessie (thans 22 leden) komt al 
jarenlang wekelijks op de don-

derdagavonden bij elkaar in het 
kerkje “Bessie” te Lutjebroek. 
Soms werkt als “kruisbestuiving” 
zoals je dat ook bij de professio-
nele schilders in het verleden heb 
gezien

Het buitenschilderweekend heeft 
dit jaar plaatsgevonden in het 
leuke plaatsje Arum in Friesland. 
Hiervan zullen ook een paar wer-
ken te zien zijn. 
Het schilderen in de buitenlucht 
vereist, mede door het verande-
rende licht, een geheel aparte 
opzet en techniek.

Natuurlijk bent u nieuwsgierig 
geworden naar bovengenoemde 
resultaten. De leden van de Schil-
derskring Bessie zijn op hun 
beurt ook zeer nieuwsgierig naar 
de reacties van de mensen met 
betrekking tot de gemaakte 
kunstwerken. Een groot deel van 
de schilderijen wordt ook te koop 
aangeboden.
 
De expositie in het kerkje “Bes-
sie” is zoals reeds eerder is ge-
meld dit jaar op beide kerstdagen. 
Dus op woensdag 25 en donder-
dag 26 december 2019.
De openingstijden zijn van 
11.30 tot 17.00 uur. 

Door middel van een loterij kun-
nen bezoekers in het bezit komen 
van een van de twee daar ten-
toongesteld en aangewezen 
kunstwerken. 

Kerst expositie schilderskring Bessie

Werk van Louw Silver. Foto aangeleverd

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

Het bij velen reeds bekende Ne-
va-ensemble geeft op maandag 
30 december een concert in de St. 
Werenfridusker te Wervershoof, 
aanvang 20.00 uur. 

Het Russische klein koor, zingt 
een paar liederen van Slavisch-
Byzantijnse kerkmuziek, kerstlie-
deren, gevolgd door Russische 
volksmuziek, over lief en leed van 
het uitgestrekte platteland. Het 
concert wordt afgesloten met 
aria’s, duetten, romances en trio’s 
van beroemde (Russische)com-
ponisten. Als ensemble, maar 
ook als solisten staat het Neva-
ensemble bekend om hun zuivere 
vocale prestaties.

Naast de concerten werken zij 
ook mee op de zondagmorgen 
aan kerkvieringenen-diensten 
met liederen uit de Slavisch-By-
zantijnse kerk. Dit gezelschap 
keert daarom elk jaar, ditmaal 
voor de 24e keer, terug naar ons 
land. Zij krijgen zeer veel waar-
dering voor hun op geheel eigen 
wijze gezongen Russische liede-
ren. 
Het concert is gratis toegankelijk. 
Na afloop van hun concert staan 
de zangers zelf aan de
deur om de mondelinge en gelde-
lijke waarderingen in ontvangst 
te nemen. Voor meer informatie 
kunt u terecht op 
www.neva-ensemble.narod.ru.

Neva-ensemble uit Sint Petersburg

Neva ensemble. foto aangeleverd

Oliebollen bij 
Mariska’s Corner
Wegens groot succes en diverse 
aanvragen gaan wij dit jaar weer 
oliebollen, krentenbollen en ap-
pelbeignets bakken.

Alles 0.75 per stuk. Tien voor 
7,00, u kunt vroegtijdig reserve-
ren op telefoonnummer 0228-
593790. Mariska’s Corner Mid-
denweg 57 Andijk
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Mijn wens voor 2020? 
Minder stress en 

minder blessures. 

Maar mocht het even 
tegen zitten, 

neem dan contact op 
met ‘Boven Jan’. 

0228 59 38 06 of 
06 37 34 02 71. 

Andijks Gemengd Koor 
wenst u allen 
prettige feestdagen
en een goed, gezond 
en muzikaal 2020

Cultura wenst u een cultureel 2020

Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie

woensdag 1 januari 16.00 uur
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Sursum Corda
wenst u fijne feestdagen

en een  
muzikaal nieuwjaar!

En we nodigen u graag uit voor onze
Muzikale Kerstgroet

23 december 223 december 2016 in Dorpshuis Centrum Andijk
Sfeervol kerstconcert

met kerstverhaal, samenzang en mooie muziek!

De leden van Sursum Corda 
wensen u heel fi jne kerstdagen 

en een muzikaal 2020!
Tot ziens bij een van onze concerten 

in het komende jaar

LNC Huidverbetering 
wenst u 
een heerlijke kerst 
en een MOOI 2020!

Tessa

Vle� weg 12, 1619 PR Andijk

Pr�  ige fe� tdagen 
en een 

bruisend Nieuw Jaar!
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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
Woensdag 18 december 
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstavond. Samen eten en na de 

pauze: Elise Ney harp en zang. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 19 december 
• Kerst ouderen soos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 december 
• POP2000 quiz, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 21 december
• Koppelkolven in Cultura - Aanvang 13.00 uur
Zondag 22 december
• Midwinterconcert Excelsior, 15.00 uur, Cultura
• Kerstbrunch in Sarto vanaf 12 uur.
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
• Nieuwjaarsreceptie in Dorpshuis Centrum
Zondag 5 januari
• Traditionele nieuwjaarsborrel met The Blue Devils. Sarto Andijk,  

aanvang 15.00 uur en vrij entree
Donderdag 9 januari   
• Breek de week, 17.30 uur , de Lichtboei, Hoekweg 12
Zondag 12 januari   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

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

Woensdag 15 januari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Dorpsgenoot Elly Hauwert over 

haar creatieve bezigheden, 20.00 uur, Cultura
Zondag 26 januari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 31 januari
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

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

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
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
Woensdag 19 februari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Jaarvergadering, na de pauze een 

Quiz, 20.00 uur, Cultura
Zondag 23 februari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 28 februari
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 8 maart
• Barrelhouse 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
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de afde-

ling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 27 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Vrijdag 3 april
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot
Zondag 5 april
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur 
Woensdag 15 april
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Moedige Moeders Volendam, 

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

Oud papier:  Zaterdag 28-12.
Restafval:  Dinsdag 24-12    Gft:  overige dinsdagen

Meer informatie op hvcgroep.nl

Langs de weg in de Buttervin. Foto’s aangeleverd

Langs de weg... aan de Buttervin

Op 21 december is er in prachti-
ge Hoornse Koepelkerk weer de 
jaarlijkse kerstsamenzang en u 
bent van harte welkom om uit 
volle borst de traditionele kerst-
liederen mee te komen zingen. 
Daarnaast kunt u luisteren naar 
prachtige koorzang van het koor 
Voces Cyriaci die onder meer de 
Christmas Lullaby van John Rut-
ter en het Gloria van Antonio 
Vivaldi uitvoeren. De bas-bariton 
Wout Oosterkamp zal Mary’s 
Boy Child en het bekende Noël 
van Adolphe Adams voor u zin-

gen. De begeleiding is in handen 
van pianist Willem Woestenburg, 
trompettiste  Marjanneke kwan-
tes en organist Mark Heerink. Na 
afloop van de kerstsamenzang 
bent u van harte uitgenodigd 
voor koffie, thee of Glühwein. 
Uiteraard is de toegang vrij met 
na afloop een collecte ter bestrij-
ding van de onkosten. Het begint 
om 17.00 uur en duurt tot 18.00 
uur. U bent van harte welkom op 
21 december in de Koepelkerk 
aan het Grote Noord 15 in 
Hoorn.   

Kerstsamenzang in de Koepelkerk 

De Hoornse koepelkerk. Foto aangeleverd

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

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

TE KOOP
FRUITZICHT 

Nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouw met totaal 20 units 
gelegen aan de Ged. Laanweg 41a in Andijk, bestaande uit: 

• 14 duurzame multifunctionele bedrijfsunits 
• 6 camper- opslagunits
• Grootte 40m2 / 65m2 / 130m2 / 195m2

• Start bouw januari 2020

Te verwerven vanaf € 39.500,- excl btw/v.o.n.

Uitgebreide brochure en informatie beschikbaar

BOUWBEDRIJF
SIKKENS B.V.
NIEUWBOUW–VERBOUW–RENOVATIE
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