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Maak gebruik van een gratis 
half uur bespreking!

Bel voor een afspraak.Jaap Groot (72) is zelf al 50 jaar 
postzegelverzamelaar. Ik verza-
mel al vele jaren en heb voorkeur 
voor zegels met afbeeldingen van 
vogels erop.  Naast mijn eigen 
verzameling sorteer ik sinds een 
6-tal jaren ook zegels uit voor de 
Gereformeerde Zendingsbond 
(GZB).”

Met vuilniszakken tegelijk krijgt 
Jaap zegels, die uit allerlei ver-
schillende landen komen. Deze 
worden ingeleverd bij alle kerken 
(vaak in de hal) en dan naar Hat-
tem gebracht, dat is het centrale 
adres. Vanuit daar - en nog een 
tweede adres elders in Neder-
land- worden de uit te zoeken 
zakken door een tiental sorteer-
ders opgehaald. Daar ben ik er 
één van.”

Wat is wat
Jaap neemt een flinke hand vol 
zegels uit de zak en doet ze in een 
kleine lege afwasteil. Hij heeft 
voor zich op tafel een eigen ‘sor-
teercentrum’ staan. Aparte bak-
jes voor de zegels uit Nederland, 
Engeland en Duitsland. Een 
aparte bak voor overige buiten-
landse zegels, een bakje voor de 
kerstzegels en ga zo maar door. 
“Ik pak elke losse zegel en kijk 
waar hij vandaan komt. Dan leg 
ik hem in de juiste voorsorteer-
bakje. Als ik weer een handvol 
klaar heb, neem een nieuwe 

schep uit de grote zak en ga nog 
even een uurtje door.”

De opbrengst
Een enkele zegel levert niks op. 
“Maar juist deze grote hoeveel-
heden maken werkelijk verschil. 
Precieze aantallen heb ik niet, 
maar vorig jaar is er voor €11.000 
aan postzegels en €30.000 euro 
aan ansichtkaarten opgehaald. 
Van dat geld – in totaal dus 
€41.000 - bouwen ze met de GZB 

een school of ziekenhuis, waar 
een hele gemeenschap weer ge-
bruik van kan maken. Zo maken 
een ‘paar postzegels’ een enorm 
verschil.”

Steeds minder
Er zijn steeds minder postzegels 
in omloop. Er wordt steeds min-

der post verstuurd. De digitale 
post is steeds meer in gebruik en 
daar hoeven geen zegels op. 
“Voor het goede doel is dat erg 
jammer, want de hoeveelheid die 
wij binnen krijgen loopt hard te-
rug. Daarmee ook de inkomsten,” 
vertelt Jaap. “Ook voor mij per-
soonlijk is het jammer dat er zo 

weinig nieuwe zegels voor mijn 
eigen verzameling bij komen. 
Want de zegels die er zijn, zijn 
vaak de standaard in plaats van 
de bijzondere.”

Vraag om iets bijzonders
“Mijn vrouw Gré spaart postze-
gels van de diverse vorstenhuizen, 
zelf spaar ik vogels en ook met 
bijzondere persoonlijke zegels 
maakt u ons persoonlijk blij. 
Vraag er gerust om bij het post-
kantoor. Koop niet een standaard 
zegel met de koning erop, er is 
zoveel moois te koop. Het kost u 
niks meer en u maakt particuliere 
postzegelverzamelaars over de 
hele wereld er blij mee. En alle 
overige zegels? Lever ze in, ge-
woon op het papier van de enve-
loppe geplakt (afweken hoeft 
niet) bij uw kerk. Elke zegel helpt.”

Vele kilo’s postzegels voor het goede doel

Jaap Groot heeft al vele kilo’s postzegels gesorteerd voor het goede doel. Tekst en foto: OdB/Andijker

Team van de Andijker klaar voor het nieuwe jaar!
Het afgelopen jaar hebben we vele bedrijven, verenigingen en interessante mensen uit 
Andijk en directe omgeving in de Andijker terug mogen zien. We hebben hun verhalen mo-
gen lezen, over hun hobby’s, sport en georganiseerde activiteiten in o.a. de dorpshuizen.

Ook in 2020 staan wij weer voor u klaar. 
Heeft u iets bijzonders te melden? Wilt u ons dan ruimschoots op tijd op de hoogte brengen? 
Wij horen graag van u. Ons e-mailadres is info@andijker.nl.

Adverteren in de Andijker heeft vele voordelen. We vertellen u er graag over en bieden u 
een aanbod op maat. Elk bedrijf is anders. Heeft u liever een redactioneel stuk of toch een 
mooie fotocollage? Een (door ons opgemaakte) advertentie voor uw bedrijf? We zijn er voor 
u. Graag zien we u dan ook weer in 2020.

Een hele fijne jaarwisseling toegewenst door het team van de Andijker

Gewijzigde openingstijden!
Het kantoor van de Andijker en Dijkprint 

is t/m zondag 5 januari 2020 

alleen in dringende gevallen 
op afspraak geopend!

En opeens stond Andijk op de 
kaart. Op diverse sociale media 
en in allerhande kranten stond 
dat een oudere heer (73) uit 
Andijk door twee jongens ern-
stig was mishandeld, omdat hij 
ze aansprak op hun gedrag.

De jongens staken vuurwerk af, 
vlak voor de woning van deze 
meneer. Toen hij vroeg of deze 
jongens weg wilden gaan, omdat 
zijn katten van streek raakten liep 
het mis. De man werd agressief 
benaderd. Hij werd geslagen, viel 
neer en werd zelfs daarna nog 
geschopt.

Wij wensen deze meneer alle 

sterkte en beterschap toe. We 
hopen dat dit nare incident in-
derdaad een incident blijkt te 
zijn. Want dit is toch niet hoe we 
met elkaar omgaan in de toe-
komst?

Houdt rekening met elkaar en 
met de (huis)dieren. Maak van 
oud en nieuw een feest. Koop je 
vuurwerk, steek dat dan veilig af, 
op de momenten en de plekken 
die daarvoor zijn afgesproken. 

Dan kan iedereen er rekening 
mee houden en er optimaal van 
genieten en beginnen we het 
nieuwe jaar met elkaar op een 
fijne manier. 

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

Dinsdag 31 december 19.00 
uur: afsluiting van het jaar.
Oudejaarsviering met de Vrien-
denkring; pastor A. Dekker. 
Woensdag 1 januari Nieuwjaar: 
geen viering.
Zondag 5 januari 10.00 uur: 
viering Driekoningen.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; groep Andijk.
Thema: “Gezonden door het 
licht”. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
*Overleden: Ans Molen-Tensen.
Welkom in de viering en bij het 
Nieuwjaarskoppie!
*Met Driekoningen wordt de 
kersttijd afgesloten. We kunnen 
daar met voldoening op terug-
zien. Het waren mooie vieringen 
en de kerk was prachtig versierd. 
Dit alles was mede mogelijk dank 
zij de inzet van veel vrijwilligers. 
Heel hartelijk dank daarvoor!

Colofon
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

Beter in uw vel komen of lichamelijk klachten 
en weet u niet precies wat uw volgende stap is?

 
Voor vragen en advies kun u iedere week gratis 
langskomen op donderdag tussen 16:00-17:00!

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

Kerkdiensten, 
31 december, 1 en 5 januari
Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk

Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond 
19.30 uur ds. J. Staat. 
Woensdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat. 
Zondag 5 januari
10.00 uur ds. H.J. Donken te Wierden
19.00 uur ds. J. de Kok te Wilsum, Thema: genezing

Gereformeerde Gemeente 
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

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 5 januari
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
18:00 uur Cees Hanemaayer, Oudejaarsdienst, 
 viering avondmaal en ruimte voor getuigenissen
Zondag 5 januari
10.00 uur Cees Hanemaayer
19.30 uur Jan Pool, Evangelisatie-/Avonddienst

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk

Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
19.00 uur Oudejaarsviering, pastor A. Dekker, de Vriendenkring
Zondag 5 januari, Driekoningen
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

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

Zondag 5 januari
19.00 uur Arie de Jong

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

Dinsdag 31 december, Oudejaarsavond
18.30 uur  Arno van Engelenburg
Zondag 5 januari
10.00 uur  Arno van Engelenburg

Piet de Boer 
wenst u veel geluk en voorspoed in het nieuwe jaar.

Zondagmiddag 26 januari om 
15:00 uur zingen wij met elkaar 
liederen in De Kapel aan de Mid-
denweg 48 te Andijk. Soms hoor 
je wel eens zuchten: ‘waarom 
zingen we dat ene mooie lied 
nooit meer?’ Heeft u dat ook? Of 
wilt u gewoon een middag lekker 
zingen? Kom dan op 26 januari 
naar De Kapel. We zingen een 
uur lang mooie liederen. Wim 

Broer is organist/pianist, Gert 
Scholten leidt het geheel in goede 
banen. Er is geen meditatie, maar 
u krijgt zelf de gelegenheid om 
uw herinnering aan een bepaald 
lied te delen. Uiteraard als u dat 
zelf graag wilt. Welkom om mee 
te zingen! 
Na afloop is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kop koffie of thee. 

Wij, als Bijenteeltvereniging 
West-Friesland gaan weer een 
cursus korfvlechten. Dit doen wij 
op een 6 tal donderdag avonden 
van 19.30 uur tot 21.30 uur op 10, 
17, 24 en 30 januari en op 6 en 13 
februari 2020.De kosten bedra-
gen € 75,00 inclusief.  Het korf-

vlechten wordt gehouden op de 
Molenweg 27 te Andijk. Er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar 
om een bijenkorf, krantenbak of 
kattenmand te maken. Wilt u ook 
de cursus volgen, meld u dan aan 
via het volgende mailadres:
hl.stam@quicknet.nl 

Liederen van toen en nu in De Kapel

Deze ochtenden worden van 
10.00 uur t/m 12.00 uur iedere 1e 
woensdag van de maand in de 
Tuinkamer van De Kapel gehou-
den. Op 8 januari houden we 
weer een informeel gesprek, het 
thema is ‘goede voornemens?’ 
Wilt u een praatje maken en ‘zo-
maar’ in gesprek gaan naar aan-

leiding van een thema, dan is dit 
gezellige samenzijn met een kop-
je koffie en iets lekkers erbij zeker 
iets voor u. We starten om 10:00 
uur met inloop, van 10:30 tot on-
geveer 11.30 uur praten we over 
het thema en rond een uur of 12 
nemen we weer afscheid van el-
kaar. 

Ontmoeting en gesprek in De Kapel 

Wij wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Vanaf 20 december wonen wij op 
Handelsweg 22, 1619 BJ Andijk.

Jeroen en Joke de Kroon

Cursus korfvlechten. Foto aangeleverd

Korfvlechten bijenteelt 
vereniging West-Friesland 

De heer Franx uit Andijk verdient 
een Pluim. Hij viel in de prijzen 
door mee te doen aan de lande-
lijke campagne “Lege batterijen? 
Lever ze in en WIN!” van Stibat. 
Met zijn deelname bewijst de in-
woner uit Andijk zichzelf en het 
milieu een uitstekende dienst.

Tien lege batterijen
Door lege batterijen in te leveren, 
maakt u elke maand kans op 
mooie prijzen. De prijzen die ver-
loot worden zijn honderd Pluim 
cadeaubonnen van € 25,-, twee 
reischeques van € 500,- en een 

reischeque ter waarde van maar 
liefst € 1000,-. Wilt u ook mee-
doen? Doe tien lege batterijen in 
een zakje samen met uw naam, 
adres, e-mailadres en telefoon-
nummer, lever deze in bij één van 
de ruim 25.000 inleverpunten 
van Stibat. Deze zijn te vinden bij 
onder andere supermarkten, 
bouwmarkten en drogisterijen. 
Elke maand is er een trekking uit 
de door Stibat opgehaalde zakjes 
met batterijen. Kijk voor meer 
informatie over de actie én de 
bekendmaking van de prijswin-
naars op www.legebatterijen.nl.

De heer Franx uit Andijk 
verdient een Pluim
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Is uw testament nog up-to-date? 

Hoe lang geleden is het dat u uw testament heeft laten opmaken? En 
weet u zeker dat uw testament nog overeenkomt met de wensen 
die u nu heeft? Op zaterdag 1 februari 2020 organiseert Mantel & 
Overtoom Notarissen een extra gratis testamentcheckdag in Andijk 
en Benningbroek. Voorkom vervelende verrassingen en laat uw tes-
tament gratis controleren. 

Wellicht heeft u al een testament. Maar weet u precies wat daarin 
staat? Weet u bijvoorbeeld wat er gebeurt met uw vermogen na uw 
overlijden? Weet u wie de voogdij en het bewind over uw kinderen 
krijgt? En wat gebeurt er met uw bedrijf? Het leven verandert snel. 
Daarnaast zijn er jaarlijks veranderingen in de wet die aanpassingen 
met zich meebrengen. Het is belangrijk dat u uw testament regelma-
tig controleert. 

Tijdens de Testamentcheckdag 
op zaterdag 1 februari 2020 kunt 
u bij ons terecht voor een gratis 
half uur overleg over uw testa-
ment. U bent van harte welkom! 
Graag wel vooraf even een af-
spraak maken via 0228-592224 (Andijk) of 0229-591264 (Benning-
broek).

Zaterdag 11 januari geven de 
Dutch Country College Dancers 
een workshop line dance in Sarto 
Andijk.
Hou je van country muziek, kom 
dan gezellig met ons mee dansen.
Leeftijd speelt geen rol, je kunt 
het alleen doen, maar met part-

ner of vriend(in) is het ook heel 
leuk.
Het is goed voor lichaam en 
geest.
Het begint om 13.30 uur, de en-
tree is gratis + een kopje koffie of 
thee gratis.
We hopen je te zien!!

Judith Berkhout

Als het goed is heeft ieder-
een de kerstdagen weer 

‘overleefd’. We hopen na-
tuurlijk dat iedereen de 
feestdagen als iets moois 
heeft ervaren met elkaar. 

Wij als BAMM hebben een 
enerverend jaar achter de 
rug. We hebben veel ge-

leerd, maar ook kost het ons 
veel tijd om ons in te lezen 

in de vele onderwerpen bin-
nen de gemeente. Omdat wij 
allemaal in het ondernemers 
vak zitten maakt dit het een 
stuk lastiger om de dingen 

bij te houden of alles bij 
te wonen. 

We hopen in het komende 
jaar opnieuw ons best te 

doen voor de inwoners van 
gemeente Medemblik. We 
hopen ook dat we de taken 
wat meer kunnen verdelen 

aan mensen die eventueel bij 
ons willen aansluiten. Want 
je mening delen, dat is het 
minst moeilijke. Het vast 
houden en met elkaar iets 
bereiken, daar heb je toch 

mensen voor nodig. 

Afgelopen raadsvergadering 
is het onderwerp emigranten 
besproken. Wij hebben sa-

men met Christen Unie, een 
motie ingediend om per di-
rect belasting te innen en 
niet te wachten op beleid. 

De gemeente is al 4 jaar be-
zig om een goed beleid neer 
te zetten. Er is een uitvoe-

rende partij gekozen om dit 
te evalueren. Conclusie is 
naar ons idee dat er veel 

geld wordt verspild aan on-
derzoek en evaluatie. En dit 
geld wat mij betreft niet al-
leen voor dit onderwerp. 

Het blijkt uit dit rapport dat 
er weer opnieuw een beleid 

moet worden gemaakt. 
Wij vinden het belangrijk 

dat er eerder iets wordt in-
gevoerd, in plaats van dat er 

heel veel over wordt ge-
praat, inderdaad wij hebben 
ook politiek geneuzel opge-

noemd. 

Hopelijk kunnen we hier het 
komende jaar wat meer in 

betekenen. Niet met elk on-
derwerp allerlei onderzoeks-
bureaus van buitenaf inhu-

ren, maar praktischer kijken 
hoe de dingen in te zetten en 
tot actie overgaan. Veel kos-
ten kunnen hiermee worden 

bespaard. 

Het is zeker de moeite 
waard om de raadsvergade-

ring terug te kijken. Dan 
weet u en jullie wat er speelt 

binnen de partijen. 

We gaan er weer voor 
volgend jaar en wensen jul-

lie een fantastisch 2020. 

Op zondagavond 5 januari om 
19.30 uur zal Jan Pool spreken 
over het thema “Voorproefje op 
het komende koninkrijk”. 
 
Uiteindelijk zal straks een nieuw 
koninkrijk aanbreken, maar nu al 
wil God ons laten proeven van 
dat herstel wat straks gaat ko-
men. Nu al wil Hij ons van versla-
vingen afhelpen, emotioneel her-
stel geven, worden zieken gene-
zen en geeft Hij ons vrede en 

vergeving van zonden. Verlang jij 
daar ook naar? Kom dan naar 
deze avond! 
 
De avond wordt muzikaal omlijst 
door onze eigen band. Na afloop 
van deze bijeenkomst is er gele-
genheid om onder het genot van 
een kop koffie of thee na te praten. 
 
5 januari 2020, 19.30 uur, RSG, 
Boendersveld 3, Enkhuizen, Vrije 
Baptistengemeente Enkhuizen

Op zondagavond 5 januari staat 
de dienst in de Gereformeerde 
kerk in het teken van ‘genezing in 
Bijbels perspectief ’. De voorgan-
ger is ds. J. de Kok.

In de Bijbel lezen we dat Jezus 
zijn leerlingen de opdracht geeft 
om mensen de handen op te leg-
gen en te genezen. De vraag is 
wat die opdracht voor ons van-
daag betekent. 

Is deze opdracht voor elke gelo-

vige? Wat mag je verwachten als 
je bidt om genezing? Wat als ie-
mand niet genezen wordt? En 
wat is de rol van de medische 
wereld in dit alles? 

Kortom vragen genoeg om sa-
men over na te denken. U bent 
van harte welkom. De dienst be-
gint om 19:00 uur. Na afloop is er 
koffie en thee en is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Meeluiste-
ren is ook mogelijk op www.gere-
formeerdekerkandijk.nl.

Gezocht! Andijkers die willen meewerken 
aan de kernvisie van hun eigen dorp

Stuurgroep KVA 20: Wij zoeken nog een aantal leden ter verster-
king van de stuurgroep:
• Je woont en staat als zodanig geregistreerd in Andijk
• Je bent meerderjarig
• Je bent vaardig met computers
• Je beschikt over een e-mailadres
• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift
• Je hebt zin en tijd om je voor Andijk in te zetten
• Je bent sociaal en legt gemakkelijk contact met anderen
• Je kunt goed luisteren
• Je hebt wel een mening, maar nog geen eindoordeel. 

Indicatie tijdsbeslag: een team van 10 personen is totaal onge-
veer 500 uur bezig, dus gemiddeld 50 uur per persoon op jaarba-
sis. Dat is ongeveer een uur per week of een middag per maand. 
Je krijgt alle informatie die nodig is om binnen de stuurgroep 
goed te functioneren.

Is dit wat voor jou? Lijkt het je leuk om samen met anderen aan 
de toekomst van ons dorp te werken? Meld je dan aan bij de 
Dorpsraad Andijk: dorpsraadandijk@gmail.com

De stuurgroep KVA 20 bestaat 
momenteel uit: Corina Sas, 
Wim Floor (m.i.v. april), Gerard 
Schuitemaker, Monique Burger 
en Gerrit van Keulen (voorzitter)

Dorpsraad Andijk wenst  
iedereen Fijne Feestdagen 

en een  
Voorspoedig Nieuwjaar! 

 
Gerard Schuitemaker, Wim Floor, Edith Hartog 

en Gerrit van Keulen 

DORPSRAAD ANDIJK 

Dit is de vraag die menig kind en 
ouder bezig hield de afgelopen 
weken. Middels kaarten die naar 
de R.K.-basisschool De Bangert 
verstuurd waren, werd de inte-
resse van menigeen gewekt om 
toch op zoek te gaan naar de aan-
gekondigde ster!

De laatste kaart werd vlak voor 
de kerstvakantie geïntroduceerd 
door een zwangere juf van 
school. Op de enveloppe brand-
den dit keer symbolisch 3 kaars-
jes, dus het zou niet lang meer 
duren voor we erachter konden 
komen waar de ster was.

Vele mensen en kinderen wisten 
dinsdagavond 24 december de 
weg naar de kerk te vinden. In 
een toneelstuk waren twee pre-
sentatoren op zoek naar de nieu-
we ster; waar was toch het nieu-
we talent onder ons?

Jesaja kwam langs en vertelde 
hun dat zij een boodschapper van 
God was.
God had haar gezonden met de 
boodschap dat er een kind gebo-
ren zal worden; een echte ster! 
Daar hadden de presentatoren 
dus geen boodschap aan, zij had-
den liever Max Verstappen ge-
zien of koningin Maxima! Jesaja 
moest het podium gauw vrijma-
ken voor de ster en werd wegge-
stuurd.

Jozef en Maria konden het niet 
zijn, zij hadden niet meegedaan 
aan een talentenshow, zij waren 
maar “gewone” mensen. Ze had-
den een lange reis gemaakt en 
waren de ouders geworden van 
een lief klein kindje.
Ze werden ook weggestuurd, ze 
hielden de boel op.

De herders uit het veld werden 
ook weggestuurd, zij hadden niet 
eens meegedaan aan “So you 
think you can dance!” 
Tot er 3 koningen verschenen, 
die meteen vroegen aan de pre-
sentatoren waar het bijzondere 
kind was die geboren was in de 
kerstnacht.
Een bijzondere ster wees hen de 
weg naar “De Ster!”
Toen vielen alle puzzelstukjes in 
elkaar: het pasgeboren kind was 
de ster!

Alle kinderen in de kerk riepen 
toen Jozef en Maria weer terug,
Het kindje werd “geshowd” aan 
het “Showbizzecopple”, Maria 
nam plaats in de studio en de her-
ders, koningen en alle kinderen 
uit de kerk werden uitgenodigd 
om naar het kindje te komen kij-
ken. Iedereen was blij, dit eindig-
de in een groot applaus en een 
mooi lied, gezongen door alle 
kinderen.

“Welkom, lieve kleine, grote ster!”

Waar is de ster?

Genezing in Bijbels perspectief

Voorproefje op het komende koninkrijk  

Workshop line dance in Sarto

Verloren/kwijt
Op 19 december is de rood/witte derbystar bal 
van Milan van Putten meegenomen vanuit de 
bosjes bij de Kuyperschool. Zou de vinder deze 
bal weer terug willen brengen naar de achtertuin 
van Langeweer 11?

Afgelopen zaterdag zijn sleutels kwijt geraakt in 
de omgeving bij de Dekamarkt, Kuyperschool en 
de Klamp. Het gaat om een fietssleutel en huis-
sleutel met een sleutelhanger van Donald Duck. 

Heeft iemand ze gevonden? info@andijker.nl
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ligers die bereid waren om één of meerdere dagen 
te verkopen. Elke dag stond Jan Boeyer paraat om 
de verkoopplaats te openen en eind van de dag weer 
te sluiten. Het Dorpshuis zorgde voor stroom in de 
keet en verzorgde de koffie en de thee voor de ver-
kopers.

Na een zeer goede eerste verkoopweek waren we na 
zaterdag 7 december al door de helft van ons bo-
men heen. Ook de tweede week verliep erg goed en 
waren we na zaterdag 14 december uitverkocht. We 
zijn super blij met de trouwe kopers die ook dit jaar 
weer een boom kochten en daarmee een mooie 
bijdrage leverde aan de club. Het organiseren doen 
we met alle liefde voor de club en we hopen u vol-
gend jaar weer te kunnen verblijden met een mooie 
kerstboom. Graag willen wij alle sponsors en vrij-
willigers bedanken die dit allemaal mogelijk hebben 
gemaakt!

Sporting Andijk, evenementencommissie.

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

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

 

 

Zwerfvuil en afval zijn een grote ergernis 
van vele inwoners en gebruikers van de 
natuurgebieden in deze regio. Het Recrea-
tieschap Westfriesland haalt jaarlijks vele 
duizenden kilo’s vuil en zwerfafval van die 
terreinen. 

Vooral in de zomerperiode rijdt het Recre-
atieschap dagelijks een ronde om de afval-
bakken te legen. Dit kan efficiënter: flinke 
ondergrondse afvalcontainers in het 
Streekbos, op de Leijen en Vooroever 
Vlietsingel moeten het aantal vuilrondes 
en ritjes over de terreinen aanzienlijk ver-
minderen. 

Meer voordelen
Het opvallende blauwe uiterlijk van het 
bovengrondse deel springt in het oog 
waardoor het zoeken naar een vuilbak niet 
nodig is. Door de grote capaciteit zijn volle 

vuilbakken verleden tijd.  Daarnaast zijn de 
ondergrondse containers onbereikbaar 
voor ongedierte als ratten en muizen, zijn 
ze minder vandalismegevoelig en kunnen 
ze niet in de brand vliegen. Ook het ge-
bruik van plastic zakken zal aanzienlijk 
verminderen, is het idee. Door deze effi-
ciëntieslag kan het Recreatieschap meer 
tijd steken in andere beheertaken en draagt 
het bij aan het milieu en de gezondheid.

Slechts een start
Vreeker BV heeft de vuilcontainers ge-
plaatst op de drie drukst bezochte terrei-
nen van het Recreatieschap en zal de ledi-
ging met speciale apparatuur uitvoeren. 
Als deze manier van vuil inzamelen een 
succes is zullen deze bakken ook op andere 
terreinen verschijnen. Zoals  de Vooroever 
Koopmanspolder, waar wordt gewerkt aan 
een herinrichting van het terrein.

Piet Copier en Karel Schoenaker van het Recreatieschap Westfriesland en Antoon Vreeker 
van Vreeker BV bij een ondergrondse vuilcontainer in het Streekbos. Foto aangeleverd

Ondergrondse containers tegen zwerfvuil
Ook dit jaar vond de jaarlijkse 
kerstbomenverkoop van Spor-
ting Andijk weer plaats aan de 
Middenweg. De organisatie 
hiervan ligt in handen van de 
evenementencommisie van 
Sporting Andijk. Met de hulp 
van veel sponsors en vrijwilli-
gers wordt er elk jaar een mooi 
bedrag opgehaald voor de club.

Op 17 juli begon de eerste voor-
bereiding. Op een hete zomerse 
dag werden de kerstbomen gela-
beld in Tiendeveen, zodat we ze-
ker weten dat de mooiste bomen 
in Andijk zullen belanden. Ver-
volgens moest er nog twee keer 
afgereisd worden naar het oosten 
van het land. Op de laatste vrij-
dag van november zijn de bomen 
gezaagd en daags erna zijn ze in 
de vrachtwagen gezet. Om ver-
volgens getransporteerd te wor-
den door Bloemendaal (Bakker & 
Schilder) naar Pop Vriend. Daar 
worden de bomen opgeslagen, 
voordat ze richting de Midden-
weg gaan.

Op maandag 2 december heeft de 
groenploeg van Sporting Andijk 
alles klaar gezet: het hekwerk van 
Scholtens, de keet van de Toe-
komst, de netmachine van Schui-
temaker Plant en natuurlijk de 
kerstbomen. Op 3 december be-
gonnen we met de verkoop van 
de kerstbomen. Gelukkig konden 
we weer rekenen op veel vrijwil-

Op 14 december waren de bomen uitverkocht.  
Foto aangeleverd

Kerstbomenverkoop Sporting Andijk
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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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • 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

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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51110860

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Aanbieding Januari

Roerbak zalm met marinade 
naar keuze 400 gr. € 9,95

Rijkgevulde Bretonse vissoep 
+/- 450 ml van € 3,95 voor 
€ 2,95 en drie voor € 7,50

Kijk op onze website voor overheerlijke recepten

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

voorheen Garage Jong

• 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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Wist u dat...

…. berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en on-line worden 

geplaatst?

… het asociaal is om je hond 

midden op een stoep zijn 

behoefte te laten doen?

… er binnenkort een workshop 

line dance wordt gegeven

in Sarto?

… de auto’s die op de 

Industrieweg staan ook op de 

website profijtauto.nl staan?

… het opvalt dat handhavers 

van de gemeente Medemblik 

met de auto meerdere keren in 

ons dorp hun rondje rijden?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Kerst avond – gezellig samenzijn. 
Dat blijkt uit de grote opkomst 
van onze leden. We gaan samen 
dineren met een muziekje op de 
harp van Elise Ney uit Andijk. 
Wie, wat ? Hoor ik jullie zeggen. 
Ja op de kunst en tuinroute kom 
je nog al eens wat tegen en wie 
niet vraagt, die niet wint.  Zo ook 
bij Elise en hoewel ze geen vol-
leerd speelster is, wilde ze ons 
toch een plezier doen. Tussen het 
eten door en later ook nog een 
uurtje. 34 snaren heeft haar harp. 
Er zijn er kleiner, die je op je rug 
mee kan nemen tot aan de grote 
orkest harpen aan toe. Stemmen 
moet je doen met de “lipjes” die 
aan de bovenkant zitten. De kor-
te, harde geluiden zitten aan de 
boven kant en in de korte snaren. 
Hoe lager je per snaar komt, hoe 
donkerder het geluid en meer re-
sonantie. In het middengedeelte 
wordt dan ook het meeste ge-
speeld. Dat laat ze ons ook horen. 
Meestal geeft je rechterhand de 

melodie aan en de linker de bege-
leidings klanken. Ze laat ons het 
lied van Bette Middler horen 
“The Rose” en zingt ook nog 
daarbij. De harp heeft vaak een 
wat rustiger klank, maar Elise 
laat ons ook een tango horen en 
enkele kerstliedjes. In een groep 
spelen is leuk. Er is meer variatie, 
want dan kan je ook de klankkast 
van de harp gebruiken voor de 
muziek. Uiteraard kan je geen 
harp spelen met lange nagels. Die 
zitten in de weg als je de snaren 
moet beroeren. Ook mogen we 
zelf de harp voelen en de snaren 
aanraken. Dat gebeurt na het 
eten, want we hebben ons, voor-
treffelijke door Peter voorgescho-
telde diner niet koud laten wor-
den, op het sesam en mango ijs, 
na dan. Ook de bediening in 
Cultura voorzag ons snel van 
eten en drinken. Zo sloten we al-
weer een gezellig en informatief 
jaar af.

AOWZ jeugdschaats nieuws

Elise Ney op de harp. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Zaterdagmiddag 21 december 
vulde de kolfbaan in Cultura zich 
met de deelnemers aan de kop-
pelkolfwedstrijd. Ook onze col-
lega kolvers uit Venhuizen waren 
uitgenodigd; zij waren met zeven 
leden aanwezig.

We hebben er met vijf en twintig 
koppels een heel gezellige mid-
dag van gemaakt. Deze keer 
speelden we “de beste bal”, wat 
niet direct voor iedereen duide-
lijk was; dit is een spelvorm, 
waarbij de beste positie van de 
bal van een van de leden van het 
koppel  door allebei de kolvers 
mag worden benut voor de vol-
gende klap.

Na drie ronden voor alle spelers 
hadden we een tussenstand, 
waarbij de eerste vijf koppels wei-
nig voor elkaar onderdeden. Er 
werd door de één wat fanatieker 
gekolfd dan door de ander, maar 
de intentie van een goed resultaat 
was zeker aanwezig. Nu is het bij 
het kolven zo, dat de meest fan-
tastische slagen worden afgewis-
seld door minstens zo prachtige 
poedels. Gezien het prijzenpak-
ket van deze middag was het ze-
ker de moeite waard om serieus 
werk te maken van het kolven.

Na nog eens twee ronden kolven 
hadden we rond half zes een 
eindstand. Hierbij bleek, dat het 
koppel, dat na de eerste ronde 
bovenaan stond, deze plaats met 
succes had verdedigd. Het be-
stuur had voor de prijsuitreiking 
weer eens een andere variant be-
dacht. Door deelname van een 
fors aantal niet kolvers leek het 
een goed idee om ook de onder-
ste deelnemers in de eindrang-
schikking een prijs toe te kennen. 
Zo mochten de drie hoogst ge-
klasseerde koppels in de uitslag 
als eerste hun prijs in ontvangst 
nemen. Daarna werden de laag-
ste drie koppels ook in de prijzen 
gezet. Het koppel met de meest 
geslagen poedels viel als laatste in 
de prijzen.
Met deze prijsuitreiking kwam er 
een einde aan een zeer gezellige 
middag kolven, waarbij we in een 
sportieve strijd een aantal niet 
kolvers kennis hebben kunnen 
laten maken met onze sport. 
Mocht u nieuwsgierig geworden 
zijn naar onze sport, meldt u dan 
aan bij onze vereniging voor een 
proefperiode van 3 maanden of 
wordt lid van Onder Ons.

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

Koppelkolven 2019; 
een uitstekende deelname!

47 kinderen uit Andijk, Onder-
dijk, en Wervershoof hebben za-
terdag 14 december hun schaats 
diploma’s weer mogen ontvan-
gen. Ze hebben er weken lang 
voor geoefend. 
En met hele goede resultaten. Ie-
dereen van harte gefeliciteerd! 
Het was op zaterdagochtend al-
tijd weer dringen bij de bus. 
Daarna snel de schaatsen onder-
binden en het ijs op. Voor vele 
kinderen was het de eerste keer, 
maar al na een paar lessen gingen 
ze al een heel rondje om. Fantas-
tisch om te zien hoe snel dat toch 
gaat, en wat voor plezier ze er in 
hebben. Zelf Sinterklaas en zijn 
Pieten kwamen nog even langs. 
Een wedstrijdje met zwarte Piet 
is toch wel bijzonder.
 
Dit jaar staan alle trainers in 
mooie nieuwe jassen op de baan, 
mede mogelijk door de dorpsvei-
lingen van Andijk en Wervers-
hoof.

Tijdens de diploma uitreiking 
hebben we nog even trainer 
Yvonne in het zonnetje gezet. 
Want zonder vrijwilligers geen 
vereniging!  Yvonne, heel erg be-
dankt voor je inzet.
Ook Samantha en Jennifer Buis 
zijn onlangs nog geslaagd voor de 
trainerscursus.  Deze jonge mei-
den staan dus als professional op 
de baan. Vanuit deze plek nog-
maals van harte gefeliciteerd met 
jullie diploma!
Voor meer info kijk snel op onze 
facebook pagina: jeugdschaat-
sen-AOWZ. Hier staan mooie 
foto’s en filmpjes. U leest het, de 
AOWZ jeugdschaatsers zijn weer 
klaar voor de winter.
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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

JANUARI 
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
Woensdag 8 januari   
• Ontmoeting en gesprek in de Kapel, 10.00 - 12.00 uur
Donderdag 9 januari   
• Breek de week, 17.30 uur , de Lichtboei, Hoekweg 12
Zondag 12 januari   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel, aanvang  13:30 uur, Cultura 
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

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

• KVG Andijk Jaarvergadering Sarto, 19.30 uur m.m.v. Wings of 
Change

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

haar creatieve bezigheden, 20.00 uur, Cultura
Zondag 19 januari
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 21 januari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Zondag 26 januari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Liederen van toen en nu in De Kapel, Middenweg 48, 15:00 uur
Dinsdag 28 januari
• KVG Andijk Contactdag vertrek Sarto,  9.30 rondleiding Wings of 

Change.
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 
• KVG Andijk, Sarto, Eendagsbestuur verdere info volgt nog.
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
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
Dinsdag 25 februari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 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 
• KVG Andijk Proeverij, Sarto,  20.00 uur
Zaterdag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 15 maart 
• Line dance Jaarfeest m.m.v. Robbie Masters (live muziek), Sarto
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de afde-

ling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 maart
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
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 

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

Na weken van pepernoten, kerstkrans-
jes, oliebollen en appelflappen is januari 
hét ideale moment voor goede voorne-
mens. Meer bewegen, meer naar bui-
ten, in het groen – niks is zo lekker én 
gezond als een stevige winterse wande-
ling! Banjerend door de frisse, koude 
lucht adem je de gezondheid bij wijze 
van spreken zó naar binnen, en vliegen 
de calorieën van de feestdagen er met 
tientallen tegelijk vanaf. 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 leven een hoger cijfer. 
Juist in de donkere wintermaanden is 
het belangrijk om naar buiten te blijven 
gaan. Terwijl veel mensen dit niet doen. 

In Schotland wordt 2 uur natuur per 
week zelfs al voorgeschreven door art-
sen.

Voor wie het nieuwe jaar gezond wil 
beginnen organiseert IVN West-Fries-
land op zondag 5 januari een stevige 
wandeling door het Streekbos. Onder 
begeleiding van IVN gids Astrid Bijster 
voert de tocht langs bomen, plassen en 
rietkragen, met hier en daar onderweg 
aandacht wat er zoal groeit en bloeit. 

Zin om mee te lopen? Iedereen is van 
harte welkom! De wandeling begint om 
14.00 uur bij het Streekbos Paviljoen en 
kost 2 euro per persoon. Wie weet tot 
ziens!

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leef-
baarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaar-
heid in de kernen is een speerpunt. Daarom 
heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd 
een visie voor de komende tien jaar op te stellen. 

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen 
met de inwoners een visie voor de toekomst te ma-
ken. En deze te voorzien van een ambitie die ook 
waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan 
ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvi-
sie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen 
van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat im-
mers om het dorp waar wij wonen!

Wat verstaan we onder leefbaarheid?
•	 De	aanwezigheid	van	voldoende	voorzieningen		
 zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, open- 
 bare verlichting, groen en openbaar vervoer;
•	 Aspecten	die	de	mate	van	(sociale)	veiligheid	
 bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme  
 en verkeer;
•	 Zaken	die	te	maken	hebben	met	het	milieu	zoals		
 vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging,  
 luchtkwaliteit en geluidsoverlast;
•	 De	kwaliteit	van	de	openbare	ruimte	zoals	dat	tot		
 uiting komt in een al dan niet verloederd  straat- 
 beeld, leegstand, kapotte speeltoestellen en de  
 onderhoudsstaat van openbaar groen en straten;
•	 Sociale	kenmerken	(of	de	sociale	interactie	tus-	
 sen inwoners) zoals de aanwezigheid en kwaliteit  
 van dorpshuizen, sportaccommodaties, 
 recreatiemogelijkheden, enzovoorts, plekken  
 waar inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen  
 ontmoeten;
•	Woningbouw.	Is	behoefte	aan	meer	woningen,		
 voor ouderen, jongeren e/o andere doelgroepen. 
•	 Koopwoningen?	Huurwoningen?	Hoe	staat	het		
 met de vergrijzing? De bevolkingskrimp? In een  
 situatie van bevolkingskrimp neemt immers de  
 druk op de woningmarkt af. En als er al gebouwd  
 gaat worden op welke plek doen we dat? En hoe- 
 veel woningen? Nieuwe wijken (projecten)?
•	 Behoud	van	specifieke	kenmerken	van	Andijk.		
 Door verdichting middels woningbouw komen  
 de specifieke kenmerken van het dorp onder  
 druk te staan, bijvoorbeeld lintbebouwing. 
 Andijk als lintdorp is een lang uitgestrekt dorp  
 dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld  
 langs de Westfriese Omringdijk en de hoofdwe- 
 gen zoals de Kleingouw, Horn en de Knokkel.  
 Daartussen landschap bestaande uit weilanden  
 en akkers. In de lint zelf doorkijkjes die zicht 
 bieden op het ‘achterland’.
•	 De	mate	waarin	de	gemeente	de	door	haar	
 gestelde regels op het gebied van leefbaarheid  
 wel of niet handhaaft.

Wat willen wij als Andijkers?
Hoe willen wij als Andijkers dat ons dorp eruit 

komt te zien? Dit gaat de Dorpsraad o.a. door en-
quêtes en open bijeenkomsten vaststellen. De resul-
taten worden vastgelegd in een leefbaarheidsplan, 
de zogenoemde Kernvisie. Deze Kernvisie wordt 
aan het eind van het traject eerst aan de inwoners 
gepresenteerd, en daarna aangeboden aan het col-
lege van burgemeester en wethouders en de ge-
meenteraad. Zij zullen ermee aan de slag gaan. Ui-
teraard zal de Dorpsraad toezien op de uitvoering 
van jullie wensen!

Eerste bijeenkomst: 29 januari a.s.
Woensdag 29 januari 2020 starten we met een eer-
ste bijeenkomst in het kader van de Kernvisie An-
dijk 2020 (KVA20). Dit wordt gehouden in Dorps-
huis Centrum aan de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 
uur. De koffie staat dan klaar! 

Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van je dorp 
kom dan deze avond naar het dorpshuis! Wil je ook 
hieraan meewerken bekijk dan de advertentie in dit 
blad.

De Kernvisie Andijk 2020 wordt uitgevoerd onder 
de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad Andijk 
en komt tot stand in samenwerking met de inwo-
ners van Andijk. Het gaat ongeveer een jaar duren 
voordat er een kernvisie op tafel ligt, Via deze web-
site word je op de hoogte gehouden van de ontwik-
kelingen en vind je er oproepen en alle relevante 
informatie over de kernvisie van Andijk. We raden 
je dan ook aan deze site regelmatige te bezoeken!

Zie ook de advertentie in dit blad en kijk op kernvi-
sieandijk.nl of op Facebook: Kernvisie Andijk. Meer 
informatie? Mail naar dorpsraadandijk@gmail.com

De Toekomst van Andijk

De nieuwe data voor het ophalen van oud papier en huisvuil 
volgen in de krant van 8 januari 2020.

Streekplas. Foto: Toos Brink

Winterwandelen in het Streekbos met IVN
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De ontvangst

De thematiek van A Christmas Carol van 
Charles Dickens spreekt nog steeds aan. 
Dat bleek vlak voor de Kerst hier in An-
dijk. De figuur Scrooge en zijn omme-
zwaai van chagrijnige, cynische vrek naar 
vrolijke liefhebber van de kerstgedachte 
trok in beide dorpshuizen een volle zaal. 
Andijker Toneel en Sursum Corda speel-
den voor een publiek van in totaal drie-
honderd mensen.

Zo verenigden de twee verenigingen ook 
de twee traditionele kanten van het dorp. 
Vrijdagavond was in dorpshuis Centrum, 
de thuisbasis van de fanfare, de première. 
De reacties waren toen al heel enthousiast. 
‘Wij vonden het een heel mooie ervaring 
zo’n samenwerking met de muziekvereni-
ging,’ aldus regisseur Daniël Steltenpool, 
‘je trekt ook dubbel publiek. Zowel de 
mensen die van muziek als van toneelspel 
houden.’ 

De contacten dateren van anderhalf jaar 
geleden toen beide verenigingen een ge-
sponsord optreden verzorgden bij ABZ 
Seeds. Met de komst van dirigent Andries 
de Haan kwam ook het stuk Scrooge in 
beeld, dat hij een paar keer in Noord-Ne-
derland opvoerde, onder meer op Ter-
schelling. ‘Het brengt verbinding in de 

kersttijd en de boodschap spreekt ook aan: 
eind goed, al goed.’

Sam de Vries maakte van Scrooge een 
hardvochtige schraper die door de ont-
moeting met de geest van zijn gestorven 
compagnon Marley (Nicole Bruin in ket-
tingen) gewaarschuwd werd het anders te 
gaan doen. Verteller Ineke van Duijn leid-
de het publiek, afgewisseld met kerstmu-
ziek, maar ook muziek uit The Snowman, 
door het verhaal. Verschillende geesten 
wezen Scrooge op zijn gedrag en wat er 
van hem was geworden. Aan het eind van 
het stuk maakte klerk Raymond Busch en 
het publiek dan kennis met de nieuwe 
Scrooge. Beide avonden eindigden met 
gezellig samenzijn. 

A Christmas Carol in het Dorpshuis en Cultura. Foto's Ed Mantel

Scrooge komt tot leven in dubbele voorstelling

Sixties-band The Blue Devils brengen 
zondag 5 januari vanaf 15.00 uur weer een 
spetterend Nieuwjaarsoptreden in Sarto te 
Andijk. Een jaarlijks terugkomend evene-
ment waar men kan proosten met elkaar 
op het nieuwe jaar 2020.
The Blue Devils bestaan inmiddels al weer 
heel wat jaartjes en de huidige leden Jaap, 
Henk, Harrie, Joop en Dick zijn hun mu-
ziekstijl nog steeds trouw.
  
Bezoekers kunnen genieten van de muziek 

van o.a. Cliff and The Shadows, Elvis Pre-
sley, Buddy Holly, maar ook ZZ & de Mas-
kers en The Spotnicks Peter Koelewijn 
enz. komen ruim aan bod. 
Het wordt weer een optreden voor de 
echte (dans)liefhebbers van deze sixties 
muziek. De organisatie raadt belangstel-
lenden aan om op tijd te zijn, want vol is 
vol en de entree is gratis.

www.thebluedevils.nl en op facebook: 
The Blue Devils - Sixtiesband

Proosten op het nieuwe jaar met The Blue Devils. Foto aangeleverd

“The Blue Devils” weer naar Sarto

Het Midwinterconcert op 22 december j.l. 
kreeg een Koninklijk tintje. Burgemeester 
Frank Streng reikte de Koninklijke Ere-
penning uit aan voorzitter, Rob Vlam. 

Uit het persbericht van de gemeente Me-
demblik:
De Erepenning werd door de Koning toe-
gekend uit respect en waardering voor de 
muziekvereniging.
Excelsior is een springlevende vereniging 
die ook jonge mensen in aanraking brengt 
met muziek. Het plezier is er voor de le-
den, maar zeker ook voor de gemeenschap 
van Andijk. 
Anno 2019 is Excelsior een niet weg te 
denken orkest met betrokken vrijwilligers. 
Een vriendenstichting van 300 Andijkers 
steunt de vereniging financieel. 
Concerten, concoursen, serenades en an-
dere optredens: Excelsior doet het graag!   

Een actieve vereniging die zich op maat-
schappelijk en cultureel gebied laat zien en 
horen. Bovendien haalt Excelsior al 57 jaar 
het oud papier op in Andijk.
 
Medemblik is trots op Excelsior en ziet het 
muziekonderwijs, het muziek maken, de 
samenwerking en verbinding die dit 
brengt als belangrijke aspecten.
De burgemeester heeft daarom voor Ex-
celsior de Koninklijke Erepenning aange-
vraagd. De vereniging voldoet aan de eisen 
waardoor de penning is toegekend door 
Zijne Majesteit de Koning.

Dit is een hele mooie waardering voor het 
orkest dat 125 jaar bestaat. De vereniging 
is gezond en heeft nog mooie toekomst-
plannen o.a. twee grote concert op 25 en 
26 september samen met musical popkoor 
Broadway in sporthal de Klamp.

Burgemeester Frank Streng, Henny Doorenbos en Rob Vlam. Foto: persbureau Annes

Koninklijke verrassing voor 
muziekvereniging Excelsior

Gezonde hapjes. Foto aangeleverd

Op vrijdag 3 januari wordt er een kook-
workshop voor kinderen georganiseerd in 
De Witte Schuur. Heb je altijd al lekker 

willen kokkerellen? En wil je lekkere ge-
zonde dingen zoals groente ook eens op 
een andere manier eten? Dan gaan we 
groene pannenkoeken bakken en blote 
loempia’s maken! Aan het einde van de 
workshop gaan we het gerecht proeven en 
neem je ook iets mee naar huis. 

Ben je in de leeftijd van 9 – 12 dan is deze 
workshop voor jou! We gaan van start om 
15.00 tot ongeveer 16.30, kosten € 10, - 
(a.u.b. contant en gepast). 

Er is plaats voor maximaal 12 kinderen. 
Geef je snel op, want vol=vol. Aanmelden 
via info@mec-dewitteschuur.nl of  tel 
0228-320310. Het adres is Wilhelmin-
aplantsoen 2 in Enkhuizen. 

Kookworkshop voor kinderen Enkhuizen

DIJKBOX
UNITS

ANDIJK 06-22 37 53 73

Industrieweg 18
ANDIJK 06 22 375 373

Opslagruimtes
Nu per 15 januari 2020

Speciale box 30m2

elektra gratis + toilet

Huurperiode minimaal 60 dagen

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019/2020 - week 01 Pagina 8


