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15 januari: Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel

Zondag 15 januari 2017 houden
wij weer ons traditionele Nieuwjaarsconcert en wel in Cultura
aan de Kleingouw 113 in Andijk.
In dit nieuwe jaar zijn wij verzekerd van een mooie en zeer muzikale middag met medewerking
van “Die Klammsteiger”, zij brengen originele volksmuziek uit de
Alpen ten gehore.
De Egerländers zullen zich ook
niet onbetuigd laten en hebben
weer diverse nieuwe nummers
ingestudeerd onder de bekwame
leiding van kapelmeester Jaap
Beets.
In de pauze is er ten bate van de
verenigingskas een loterij met
vele prijzen en prijsjes. De entree
is gratis en het concert begint
om: 13:30 uur. Wij willen u van
harte uitnodigen om dit concert
bij te wonen.

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Mr. A.W.M.ANDIJK
Overtoom Do.
Mr. 05-01
R.M. Mantel-Kooistra
BENNINGBROEK Di. 10-01

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
www.kwantesmakelaardij.nl

Foto aangeleverd

Irene
Schouten wederom
www.holos.nu
Start op donderdagochtend 19 januari met veel plezier!
Start op donderdagochtend
19 januari met veel plezier!
Nederlands
Kampioen
www.holos.nu

Nogmaals met de cursus “Tekenend de wereld rond”
Nogmaals met de cursus “Tekenend de wereld rond”Irene Schouten heeft haar

titel Nederlands kampioene
op de marathon geprolongeerd. In het vernieuwde
Thialf versloeg ze Janneke
Opmet
dinsdagochtend en avond 17 januari starten we met
Op dinsdagochtend en avond 17 januari starten we
Ensing en Lisa van der
vier lessen over één thema. De thema’s zijn;
vier lessen over één thema. De thema’s zijn;
Geest. Samen met Carien
Kleibeuker hadden ze een
“Van punt naar lijn naar vorm”
“Van punt naar lijn naar vorm”
ronde voorsprong.
“Intuïtief mandala tekenen”

Eenmaal in de veertien dagen van 9.30 – 12.00

Eenmaal in de veertien dagen van 9.30 – 12.00

“Intuïtief mandala tekenen”
“In de knoop, uit de knoop”
Voor info / opgave;

info@holos.nu of 06-51574016
Trudy Ypma - Turkenburg

“In de knoop, uit de knoop”
Voor info / opgave;
info@holos.nu of 06-51574016
Trudy Ypma - Turkenburg

(Op 30 december 2016 werd
Irene ook Nederlands Kampioen Mass Start).
Bij de mannen werd de titel
op de marathon gewonnen
door Bob de Vries voor de
jonge Remco Schouten. Archieffoto: KD/De Andijker

Kerstconcert Sursum vol met zang en swing

Voor het eerst in jaren verzorgde fanfare Sursum Corda weer
een eigen kerstconcert.

Dorpshuis Centrum was voor
de gelegenheid omgetoverd tot
een knus geheel inclusief een
schouw. De concertcommissie
had veel werk besteed aan de
aankleding.
In de traditie van Sursum Corda,
onder leiding van Niels Marchal,
paste het openingsnummer The
Call of Christmas van Wim Stalman. Het stuk heeft een lang intro dat uitmondt in de samenzang ‘Komt allen tezamen’. Na A
Christmas Fantasy, een compilatie van allerlei bekende melodie-

ën, vervolgde Sursum met Lux
Aurumque van Eric Whitacre,
oorspronkelijk een minimalistisch koorwerk dat op internet
een grote hit werd. Je kon je partij
inzingen en insturen en zo ontstond een virtueel koor van enkele duizenden zangers en zangeressen van over de hele wereld.
Een mooi stuk waar de inzetten
en de lang aangehouden tonen
het belangrijkst zijn. Dat lag anders met White Christmas, dat
iedereen al vier miljoen keer
heeft gehoord maar dat toch niet
verveelt, en de samenzang Heerlijk klonk het lied der eng’len.
Yvonne Koopman vertelde intussen in het West-Fries het kerstverhaal.

O holy night is een bewerking
van de Franse kerstklassieker
Cantique de Noël. Het samen
met het publiek zingen van Stille
nacht sloot daar goed bij aan. De
Ukrainian Bell Carol is een honderd jaar oud lied en in de bewerking van Philip Sparke een uitzonderlijk mooi fanfarestuk.

Het openingsnummer was The Call of Christmas. Foto aangeleverd

Dat de klassieke hit Jingle Bells
op heel veel verschillende manieren gespeeld kan worden bleek in
Jingle Bells Fantasy van Darrol
Barry. Sursum eindigde met A
Christmas Dance Party, een lang
swingend nummer met zelfs nog
wat dixieland erin, waarbij Richard Stroet en Martijn Bos excelleerden.
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Gedenkt te sterven

De gebarsten emmer

Diep bedroefd geven wij kennis, dat door de Heere,
na een periode van afnemende krachten
uit ons midden is weggenomen mijn innig geliefde man,
onze lieve, zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Jan van Dalfsen
echtgenoot van Catharina Boeder

11 oktober 1933

-Andijk-

21 december 2016
C.van Dalfsen - Boeder
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Kerkepad 2, 1619 AD Andijk
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op woensdag
28 december op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.
En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.
I Korintiërs 12:31b (trouwtekst)

In vol vertrouwen is van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, oma en oude oma

Maartje Mantel-Sluijs

echtgenote van Pieter Mantel
12 december 1926

-Andijk-

sinds 1956
31 december 2016

Pieter Mantel
Wil en Karel Keesman-Mantel
Esther en Jan-Willem, Laure, Jana Noor
Carlijn en Pieter, Yara-Roos, Iva-Lynn, Moos
Rick en Joëlle
Jaap Mantel, in herinnering
Wout Mantel en José Karsten
Marleen
Pieter
Toon Mantel
Margriet en Pete Robinson-Mantel
Dane
Ryan en Sarah
Nathan
Veel dank aan het team van verzorgingshuis Sorghvliet
voor alle betrokkenheid en liefdevolle aandacht.
Sorghvlietlaan 60, 1619 XC Andijk.
Mijn vrouw is thuis, in ons appartement waar u welkom bent om
ons te condoleren en afscheid te nemen op woensdag 4 januari
tussen 19.00 en 19.30 uur.
De dankdienst voor haar leven vindt plaats op donderdag 5 januari
om 14.00 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend aan de dienst begeleiden we mijn vrouw, onze moeder
en oma naar de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.
Voorafgaand aan de dienst is er ook gelegenheid tot condoleren en
afscheid nemen van 13.15 tot 13.45 uur in bovengenoemde kerk,
ingang onder de toren.
De Here heeft tot zich genomen onze lieve zuster en schoonzuster

Maartje Mantel - Sluijs
		
		

Aaf Merjenburgh - Sluijs †
Harm Merjenburgh †

Australië
		

Grietje Kuipers - Sluijs
Lambert Kuipers †

Aalsmeer
		

Arie Joh. Sluijs †
Elza Sluijs - Zwart

		

Wim Sluijs †

Enkhuizen
		
		

Luit Sluijs
Meta Sluijs - de Vries †
Lenie Sluijs - Steenhuis

		

Mede namens alle neven en nichten
Wij wensen Piet en alle kinderen
veel sterkte toe in de komende tijd.

Een waterdrager in India had
twee grote emmers; elke emmer hing aan één kant van een
juk dat hij over zijn schouders
droeg. Eén van de emmers
had een barst en de andere
emmer was in perfecte staat.
Natuurlijk was de goede emmer bijzonder trots op zijn
prestaties omdat hij perfect
voldeed voor het doel waarvoor hij gemaakt was. Maar
de arme gebarsten emmer was
beschaamd om zijn gebrek en
voelde zich ellendig omdat hij
maar de helft kon presteren
van wat je van hem had mogen verwachten. Nadat hij
zich zo twee jaar lang als een
mislukking had beschouwd
begon hij op een dag bij de rivier tegen de waterdrager te
praten.“Ik ben beschaamd
over mezelf en ik wil me bij
jou verontschuldigen.” “Waarom?”, vroeg de waterdrager.
“Omdat ik de laatste twee jaar
slechts in staat ben geweest
om maar een halve portie water af te leveren. Door die
barst in mijn zijwand verlies ik
voortdurend water onderweg
naar het huis van je meester.
Door mijn falen moet jij zo
hard werken en krijg je niet
het volle loon voor je inspanning”, antwoordde de emmer.
De waterdrager kreeg echt
medelijden met de oude gebarsten emmer; hij wilde hem
troosten en zei: “Als we dadelijk teruggaan naar het huis
van mijn meester moet je eens
goed op die prachtige bloemen letten aan de kant van de
weg”. De waterdrager bekeek
de emmer en zei: “Heb je dan
niet gezien dat er alleen maar
bloemen groeien langs jouw
kant van de weg en niet langs
de kant van de andere emmer?
Dat komt omdat ik altijd al
wist dat je een beetje lekte en
ik heb daar mijn voordeel mee
gedaan. Ik heb bloemzaadjes
geplant aan jouw kant van de
weg en elke keer we terugkwamen van de rivier heb jij
ze water gegeven En zo heb ik
twee jaar lang telkens prachtige bloemen kunnen plukken
om de tafel van mijn meester
mee te versieren. Als jij niet
zou zijn zoals je nu eenmaal
bent dan zou zijn huis er nooit
zo prachtig uitzien.” En zo
heeft ieder van ons zijn eigen
“lekken”. We zijn allemaal gebarsten emmers. Maar als wij
er open voor staan dan zal de
Heer ons falen kunnen gebruiken om de tafel van Zijn
Vader op te fleuren. In Gods
grote plan gaat er nooit iets
verloren. Wanneer je dus een
manier zoekt om elkaar te dienen en als God je voor een
bepaalde taak heeft geroepen,
maak je dan geen zorgen om
je zwakke punten. Wees je er
wel van bewust maar geef
Hem de mogelijkheid om er
Zijn voordeel mee te doen en
zo kan jij ook meewerken aan
schoonheid langs Zijn weg.
Ga dapper voort en weet dat
we in onze zwakheid Zijn
sterkte ervaren.

info@andijker.nl
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Het lichaam dat zijn kracht verloren had
mag nu gaan rusten, tot de Heer zal komen.
Die haar zal brengen in de eeuwige stad
waar al Gods kinderen in vrede wonen.
Nel Benschop
Verdrietig om het verlies maar dankbaar voor haar lange leven,
is rustig van ons heengegaan onze lieve moeder en oma

Ali Weverink-Groot

echtgenote van Leo Weverink, overleden 2008
18 februari 1928

-Andijk-

23 december 2016
Trudi
Robert, in herinnering
John en Brenda
Shevon en Kevin
Davina en Dennis
Kane

Correspondentieadres:
T. Weverink, Buttervin 58, 1619 DE Andijk
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag
29 december op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.
‘Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen’
Ps. 4:9
Geborgen in Gods hand, mijn lieve zuster, onze schoonzuster en tante

Ali Weverink – Groot
In de leeftijd van 88 jaar
Gré Brouwer – Groot
Brechtje Groot – Schenk
San Groot – Neuvel
Neven en nichten
We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!
December 2016

”IK ZIE EEN POORT WIJD OPEN STAAN”
Dankbaar voor haar leven moeten we nu afscheid nemen
van onze lieve schoozuster en tante

Ali Weverink-Groot
Trooste de Here de kinderen en kleinkinderen.
Gerard en Eekje
Stien
Willy
neven en nichten
IN 2017 WEER GRATIS INLOOP –
OVERDAG EN ‘S AVONDS
Zonder afspraak vragen vuren
Ook in 2017 staan wij weer wekelijks voor u klaar. Tijdens onze gratis inloop kunt u van 9-17 en 19-21 uur, zonder afspraak bij ons binnenlopen. Of u nu een vraag heeft over trouwen of samenwonen,
vragen op het gebied van erfrecht, zorgkosten, een (levens)testament, uw onderneming of andere vragen, bij ons kunt u terecht. Bij
ons kantoor zijn veel specialisten werkzaam en we helpen u graag.
Vanwege alle wetswijzigingen de laatste jaren (ook op fiscaal gebied)
waarvan de consequenties veelal direct na een wetswijziging van
toepassing zijn, kan het nuttig zijn om eens om de koffie te komen.
De drempel over
Vaak krijgen we te horen dat er toch nog een drempel is om naar de
notaris te gaan. Deze drempel willen we gaan wegnemen.Wij denken
te vaak: “dit had anders geregeld kunnen worden” of “deze mensen
hadden zich een hoop belasting kunnen besparen” of “was men maar
eerder langsgekomen, dan hadden we nog wel wat kunnen regelen”.
Daarom hebben wij als kantoor de missie om u zo goed mogelijk te
informeren. We adviseren u over de verschillende juridische keuzes
die u op diverse gebieden kunt maken.
Geen kosten
Soms is het al allemaal goed geregeld, maar het is prettig om dit nog
eens bevestigd te krijgen. U bent van harte welkom én de koffie staat
klaar! Bellen voor een afspraak kan ook. Wanneer u niet bij ons op
kantoor kunt komen, dan komen wij graag naar u toe.
Gratis inloop: 05-01 Andijk 0228-592224 en 10-01 Benningbroek
0229-591264 9-17 en 19-21 uur. Mantel&Overtoom Notarissen en
Mediators
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We hebben verschillende HOUSE SHOTS
We hebben ook MIXED SHOTS
En ook allerhande SNOEP SHOTS
Per 2 te bestellen slechts 3 muntjes.

Onze trotse, bijzondere broer en oom is gestorven

Lourens Diepgrond
Lous
echtgenoot van Janny Diepgrond-Sietsma, † 2008
30 december 2016

Els van den Bosch

We zijn verdrietig maar ook opgelucht dat zijn lijden voorbij is.
We zijn trots op zijn moed en kracht waarmee Lous
de moeilijke jaren, zonder Janny, heeft doorstaan.

Linda’s Mannen
en de Brusjes

Anne en Geertiene
Angela en Joris, Davina, Fay
Michael en Felice
Bianca en Patrick
Marouschka

Sanny en Jaap
Mariska, Bo, Lars
Sabrina en Michael, Ian
Dick
Kevin
Rianne

Moppie
Correspondentieadres:
Sanny Diepgrond, Molenweg 14, 1619 ET Andijk
Lous is in het uitvaartcentrum aan de Ibislaan 3 te Andijk.
Daar bent u welkom om ons te condoleren op vrijdag 6 januari
van 13.30 tot 14.00 uur.
Aansluitend gedenken wij Lous met woorden en muziek
waarna de begrafenis plaatsvindt op de Oosterbegraafplaats
aan De Weet te Andijk.
Indien u geen kaart heeft ontvangen en wel betrokken bent,
kunt u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Ik weet aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht
uit Gezang 390:3

Toch nog onverwacht heeft onze lieve vader, opa en oude opa
het tijdelijke vaarwel gezegd en het eeuwige omarmd

Frans Vriend
echtgenoot van Mientje Mantel, † 2012
28 december 1921

-Andijk-

2 januari 2017

Lenie Vriend
Guido en Carolina
Fabian en Eveline
Youri en Kitty
Lida en Homme Pasterkamp-Vriend
Jeroen en Joke, Daan, Ella
Bastiaan en Gea♥, Jelte
Jacco, in herinnering, Marja Vriend-Oldenbeuving en Hans
Stephan en Carola♥, Jesse
Allard en Melanie
Tessa
Wilma en Sjoerd Visser-Vriend
Michel en Elsa, Mirte
Ralinka en Jan
Leon
Dank aan het team van Sorghvliet voor alle liefdevolle zorg.
Correspondentieadres:
L. Pasterkamp-Vriend, Schoutsland 44, 1619 DP Andijk
U bent welkom om ons te condoleren en afscheid te nemen op
zaterdag 7 januari tussen 13.00 en 13.45 uur in de Gereformeerde
kerk, Middenweg 4 te Andijk, ingang onder de toren.
Aansluitend zal om 14.00 uur de afscheidsdienst worden gehouden,
waarna de begrafenis plaatsvindt op de Oosterbegraafplaats aan De
Weet te Andijk.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle bloemen, kaarten en
felicitaties die wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk.
			Het was hartverwarmend.
			

Dirk en Diny Uitterdijk
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’T WAPEN VAN ANDIJK

Je trotseerde de storm en de golven,
alleen je had de wind niet mee.

21 oktober 1947

info@andijker.nl

Heb jij de vierdelige docuserie Linda’s Mannen gezien in
december? Ik ook niet. Ik
behoor volgens mij ook niet
tot de doelgroep met mijn 50
jaar. Rapper Lil’ Kleine, danser Timor Steffens, voetballer Ricardo Kishna en Youtuber Giel de Winter zijn intensief gevolgd. Zij vond ze
fascinerend. Wat ikzelf vooral fascinerend vind, is dat
bijvoorbeeld de aflevering
over Lil’Kleine 620.000 maal
bekeken is. 140k op TV,
110k op NPO.nl en 370k
(!!) op YouTube. Opmerkelijk! Concluderend: wanneer
ik jongeren wil bereiken, kan
ik het beste kiezen voor YouTube. Want hoe bereik je
kinderen en jongeren tot 25
jaar die opgroeien met zorg?
Die een broer of zus hebben
met een beperking of een
chronische ziekte? Of een
vader of moeder met een
psychische ziekte of verslaving? Dit kan leiden tot
overbelasting, vroegtijdig
schoolverlaten en soms psychische problemen. Met
name de jongeren tussen 13
en 17 jaar vormen een risico
groep. Zij zijn gevoelig voor
wat anderen van hen vinden
en ontlenen hun eigenwaarde en zelfbeeld aan het zorgen. Meer hierover in mijn
column in De Medemblikker
van volgende week. In diverse gemeenten wordt het ondersteunen van deze Jonge
Mantelzorgers opgepakt,
bijvoorbeeld “jong en zorgend” in Aalsmeer en “de
week van de jonge mantelzorger” in Amsterdam. Ook
onze gemeente ontwikkelt
nu een project om Jonge
Mantelzorgers erkenning,
waardering, hulp en steun te
bieden. Hierbij wordt het
Voortgezet Onderwijs betrokken, maar ook de Wijkteams. En ik overweeg een
workshop YouTube, want
welke jongere leest mijn columns?!

Amstel Pils per glas 1 muntje
Amstel Radler per fles 1,5 muntje
Desperados per fles 2 muntjes
Jilz Rood-Wit per fles 1,5 muntje
En natuurlijk onze huis gemaakte
COKTAILS probeer ’t nu 3 muntjes
8 Flu gel + 2 GRATI S 8 mu ntje s
Ver ras sin g shots 1 tot 7 1 mu ntje
En nat uur lijk onze ove rhe erlijke
bet aal bare sna cks

Elk weekend je eigen muz iek aanv rage n al 39
jaar bij onze huis-dj’s
En open tot 4:00 uur GRATIS ENTR EE
Geen tabak voor losse verko op ivm controle sorry. SEE

YOU

Huisregels op www.wapenvanandijk.nl
www.facebook.com/wapenvanandijk info@wapenvanandijk.nl
Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080

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

0228 - 59 36 05
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TOUGH JOB
EASY TO
HANDLE
HUSQVARNA BOSMAAIER 128C

ACTIE

VA N € 25 5

NU SLECHTS

€ 229

HUSQVARNA BOSMAAIER 128R
Husqvarna
COMPLEET MET MES EN TRIMMERKOP!
front rider

v.a.

ACTIE
IE

V A N2649,€ 405 N U
€

Husqvarna
front rider

btw
€incl.299

v.a.

€ 2649,incl. btw

SLECHTS

info@andijker.nl
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André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Het adres
voor uw
e-bike, fietsen
en scooters!

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies

www. 2wielerwacht.nl

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

Erik Kort

Gaa voor een deskundig aankoopadvies
aankoopa
o dv
naar uw geautoriseerde Husqvarna dealer:

Officieel Husqvarna dealer

Verslag Rapidtoernooi Schaaklust

Officieel Husqvarna dealer
*Deze acties zijn geldig t/m 31-08-2016.

Bij afwezigheid van een geschikte datum had het inmiddels vertrouwde Rapidtoernooi in 2015 niet plaatsgevonden. Maar, dit keer had de organisatie
de draad weer opgepakt en het evenement aan de vooravond van kerstmis op
24 december 2016 gesitueerd. Plaats
van handeling was wederom het dorpshuis centrum te Andijk. In het licht van
de toch wat bijzondere datum en het
gegeven dat de toernooicyclus een (weliswaar kortstondig) hiaat vertoonde,
was de organisatie benieuwd hoe hoog
de opkomst dit jaar zou uitvallen. De
vele teleurgestelde reacties vorig jaar
over het niet doorgaan van het toernooi
gaven voldoende aanleiding de gang van
zaken met vertrouwen tegemoet te zien.
En dit vertrouwen werd niet beschaamd!
Zo’n 70 mannen en vrouwen verschenen
ten tonele, en deze bemanden in totaal
17 teams. De traditionele formule was
natuurlijk gehandhaafd. Daaruit volgt
dat de deelnemer zich na overlegging
van 10 euro toegang verschafte tot het
evenement. Daarenboven ontving hij
ook nog 4 consumptiebonnen die hij
kon verzilveren aan de bar ter bekoming
van een natje en een droogje.
095_HQ_Dealer_Adv_NL_FC_Magazine.indd 3

Alvorens aan de hand van de bereikte resultaten de dag door te nemen, zie ik mij
genoodzaakt een korte beschouwing te
wijden aan de vernuftig bedachte namen
waaronder een aantal deelnemende teams
getooid waren. De uiteindelijke bovenaan
geëindigde manschappen gingen onder de
welluidende naam “Phénomène de déjà
vu” door het leven. Dit team was samenge-

05-02-16 14:13

Zo’n 70 mannen en vrouwen verschenen ten tonele Foto aangeleverd
steld uit de volgende personen: Young
hoon de Rover, Danny de Ruiter, Warner
de Weerd, Jerrel Thakoerdien en Tom
Balla. Met zo’n aanduiding ben je het al
aan je stand verplicht met niet minder dan
het hoogste genoegen te nemen en zij
slaagden daar volledig in. Alle (lees: alle)
rondes sloten zij zegevierend af. Wisten
aanvankelijk een drietal teams gelijk op te
gaan met twee achtereenvolgende overwinningen, al vanaf de derde ronde werden zij, en de overige deelnemers, op afstand geplaatst. Het betrof hier het Zandkasteel (bij deze vondst heb ik de vorige
keer al uitvoerig stilgestaan), ZSC. Saende

en de Faalhazen (ook een door het nodige
gevoel voor humor geïnspireerde vondst).
Overigens draaiden deze teams alle drie
een uitermate succesvol toernooi. De winnaar van de vorige editie, het Zandkasteel,
legde dit keer beslag op de tweede plaats,
ZSC. Saende op de derde positie en de
Faalhazen namen een verdienstelijke vijfde
plaats in bezit. De drie Schaaklustteams
eindigden alle in de onderste regionen en
waren daarmee de vleesgeworden visualisering van de Olympische gedachte.
Nadat voorzitter Arjen Vriend het verloop
van de dag kort doornam en de deelne-

mers voor zo direct een veilige thuiskomst
toewenste, sloot bestuurslid Cor Gorter
het evenement af met de prijsuitreiking.
Hij nodigde Nico Weel uit naar voren te
komen. Deze had de indeling van de teams
tegen elkaar gedurende de dag voor zijn
rekening genomen. Zijn inbreng was essentieel bij het succesvolle verloop van het
evenement. Cor overhandigde hem een
fles wijn, als teken van grote waardering.
Vervolgens reikte hij een fraaie beker uit
aan het winnende team, Phénomène de
déjà vu. Persoonlijk kregen deze spelers
ook nog een lekkere taart. Daarna ontvingen Daan Haver van het Zandkasteel en
Jerrel Thakoerdien van het winnende
team, eerstgenoemde een schnitt en laatstgenoemde ter afwisseling een ananas. Zij
hadden beiden 51/2 uit 6 gescoord. Voorts
kregen ook nog een tweetal op een willekeurige plaats geëindigde teams een prijs
uitgereikt. Een loting lag daaraan ten
grondslag. Het betrof de Vier Heertjes en
KTV. Deze teams ontvingen respectievelijk een aantal ananassen en mandarijnen.
En last but not least, de aanmoedigingsprijs ging naar de familie Verweij en bestond uit drie kistjes mandarijnen en twee
flessen Flevosap.
Evenals de jaren daarvoor werd opnieuw
door Mantel Holland ook nog voor iedere
deelnemer een bloembollenpakket beschikbaar gesteld.
Cor sloot omstreeks 17.00 uur het evenement af met als terechte conclusie dat de
deelnemers konden terugzien op een heel
geslaagde dag. Jaap Gorter

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Acupunctuur RADTS

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl
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• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1
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Aanhangwagens

Garage

Therapie op maat

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Hovenier

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

Bloemen

Natuur

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Brood en Banket

Podologie

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Accu’s

Trekkers en werktuigen

Hairstyling

Administratie

Architectenbureau

Kantoormeubelen

Autoschade

Nagelstyliste/Pedicure

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
H O V E N Iinfo@dijkprint.nl
E R S B E D R I J F• www.dijkprint.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 591613
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Vishandel
Vloeren

Printen & drukwerk

Dorpshuis

Verhuizen

Witgoed
Yoga

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen

Fietsenwinkel

Schilder- Glas- en behangwerk

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Fysiotherapie

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Tel. 06-373
1414een
8 •advertentie
www.salonlnc.nl
kun je van het logo
rechtsboven
maken

Sportschool

Fysiotherapie

Volgende tekst mag erin,
-website
en mobiele nummer
Strength-Conditioning-West-Friesland
• Ged. Laanweg 43
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
Tel. 06 1077Zondag
2538 • www.scwestfriesland.nl
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 Maandag
17 • www.fysio-wfo.nl
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Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag
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Zonwering

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
mail naar p.ligthart@andijker.nl
voor meer informatie.

Feestje of iets
08 sep Leny & Louis 10 nov
te vieren?
20 aug
07 okt

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

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

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van

•

•

Schoonheidssalon

Maarten,

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

BOKBIERMIDDAG

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

Receptie afscheid van
Dat
kan
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08
sep
10
Leny
& Louis
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info
Van 19.00 tot 21.00 uur

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Marco van der Lee

info@sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Tuin aanleggen of restylen?

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten
en/of gebieden
✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen
Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl,
www.marcovanderlee.nl

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen
Bakker-Ontbijtkoek
Van €2,50 nu voor €1,75
Krentenbollen
6 halen, 4 betalen
Andijker Rondo's
5 halen, 3 betalen
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Branden in Andijk

... Denise Lumi
vandaag jarig is?

Mr. Fox. Foto aangeleverd
Engels in de kleuterklas….
Op de Piramide wordt veel aandacht besteed aan Engels, ook in
de groepen 1 t/m 4. In de bovenbouw kunnen onze leerlingen op
hun eigen niveau al enkele jaren
meedoen met de zogeheten Anglia examens. Wij doen dit in samenwerking met de RSG in Enkhuizen.
U denkt misschien:” Engelse les
ook in groep 1 / 2?” Jazeker onze
kleuters komen dagelijks op een
speelse manier met de Engelse
taal in aanraking. Mr Fox komt in
de klas en tja…. die spreekt alleen

Engels. He has a house with a
roof and a door, a window and a
doorbell. We zingen Engelse liedjes en tellen in het Engels.
Jonge kinderen maken zich een
andere taal heel gemakkelijk eigen en daar spelen wij op in.
In dit nieuwe jaar hopen wij op de
Piramide de eerste gecertificeerde VVTO school (Vroegtijdig
Vreemde Talen Onderwijs) van
Andijk te worden. De aanvraag is
gedaan. Wij houden u op de
hoogte. En voor nu… a very happy and healthy 2017.
Het team van de Piramide

... nog niet iedereen het afgestoken vuurwerk heeft opgeruimd?

... aanstaande zaterdag de
nieuwjaarsreceptie van Sporting Andijk gehouden wordt?

Andijkertjes

***VERS VAN HET LAND***
HEERLIJKE AARDAPPELEN
DIVERSE SOORTEN
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
Drukwerk nodig?
Dijkprint!
info@dijkprint.nl
Of bel: 59 36 05

Knijn Inkt Speciaalzaak
Gespecialiseerd in Huismerk
inktcartridges,toners, printers en
pasfoto’s! Klant bij ons =
gratis printerservice.
Onze huismerk inktcartridges
zijn goedkoper dan de
grootste webwinkel in inkt
dus hup 123 naar Knijn
of bestel online:
www.inktsnel.nl
De Hoek 8a Wervershoof
(naast fietswinkel Boos)
0228-582223
Maandag: 13.30-18.00
Di t/m vr: 09.30-18.00
Zaterdag: 09.30-17.00

Afsluiting 100 jaar Droge Voeten

Precies 1 jaar na de start van het
herdenkingsjaar rondom 100 jaar
droge voeten en de bijna dijkdoorbraak van 1916, bedankt de
organisatie alle vrijwilligers met
een afsluitende bijeenkomst op
vrijdag 13 januari om 20.00u in
Cultura.

De inloop met een welkomst
kopje koffie, of thee is tussen
19.45u en 20.00u.

Vervolgens wordt voor het eerst
de film van 25 juni vertoond,
waarna een pauzedrankje wordt
geschonken. Na de pauze volgt
o.a. een 2e kortere film waarin
een compilatie van alle activiteiten te zien is. Na afloop, om ongeveer 22.00 spelen de GIEL
MONTANJES hun onvervalste
Nederlandse liedjes van weleer.
De avond is voor iedereen toegankelijk.

... de muzikale wandeling
Wervershoof op zoek is naar
deelnemers?

Met de traditionele nieuwjaarswedstrijd

Oud AVV Andijk tegen Oud Asonia
Aftrap 14.00 uur

De
van de
de voorzitter.
voorzitter.
Dereceptie
receptiestart
startom
om15.30
16.00 uur
uur met
met een woordje
woordje van
Wilt u uw eigen muziek luisteren? Koop dan voor 50 cent een plaatje.
Vindt u de muziek slecht? Koop hem dan af met 1 euro!

namen direct actie: er werd een
actie opgezet om spullen te doneren voor de familie de Haas waar
goed gehoor aan is gegeven.
Op oudjaarsavond om 22:50 uur
gingen de alarm ontvangers weer
af voor een brand aan de Vleetweg 23 waar groenteverwerking
bedrijf van Jonkman is gevestigd.
Deze brand werd ook opgeschaald naar grote brand waardoor meerdere eenheden ter
plaatse kwamen. Het woonhuis is gelukkig behouden gebleven maar de schuren kunnen als
verloren worden beschouwd gezien de in elkaar gezakte staalconstructie.
Dit is alweer de tweede grote
brand in nog geen straal van een
kilometer.
Tekst en foto’s:
Douwe Greydanus

...u meer nieuws kunt lezen op
onze website: www.andijker.nl?

Gevonden:
Langs de Dijkweg:
sleutel gevonden (op
vrijdag 30 december)
met Feyenoord
sleutelhanger.

UITNODIGING:
SARTO ANDIJK

Nieuwjaarsreceptie

Op 24 december werd de brandweer gealarmeerd voor een brand
aan de Rikkert nummer 2. Het
betrof hier de woonboerderij van
de Haas. Al snel werd opgeschaald naar grote brand waardoor meerdere blusvoertuigen en
hoogwerker Enkhuizen ter plaatse kwamen. Omdat de watervoorziening niet toereikend was
werd groot water transport opgeroepen. Deze haakarmbak bevat
een dompelpomp met slangen
die voor grote afstanden het water kan aanvoeren voor de blusvoertuigen. Deze werd opgesteld
op de Rikkert te hoogte van Zanten. Het nablussen nam nog geruime tijd in beslag. Vier bussen
van Liander waren druk om alle
nutsvoorzieningen veilig te stellen.
Edith en Mirjam Hartog onder-

Af te halen op
Dijkweg 396 Andijk

Zaterdag
januari
Zaterdag10
7 januari

De Rikkert. Foto Douwe Greydanus

Zondag 8 Januari bent u van
harte welkom op onze
Nieuwjaarsreceptie.
Een gezellig samen zijn van
alle verenigingen,klanten
en andere geinteresseerden.
Gratis entree
En wij trakteren op oliebollen en een welkomstborrel.
De middag wodt muzikaal
ondersteund door The Blue
Devils. Aanvang 14.30 uur.

De Vleetweg. Foto Douwe Greydanus

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Hoewel we bij het verschijnen
van deze krant al in het nieuwe
jaar 2017 zijn, toch nog een kort
verslag van onze kerstavond.
Op 13 dec. kwamen we in een
mooi versierd Dorpshuis om
onze kerstavond te vieren.
Deze avond werd verzorgd door
leden voor de leden.
We werden ontvangen met een
glas bubbels. En werden welkom
geheten door dagvoorzitter
Wilma.
Eerst zongen we een traditioneel
kerstlied: Komt allen tezamen.
Daarna konden we genieten van
een koud en warm buffet.
Tussendoor werden er gedichten
voorgedragen door Lucy en Marjolein. En werd een verhaal verteld door Hilly: De 4e Wijze.
Deze Wijze had met de 3 meer
bekende Wijzen uit het Oosten
afgesproken om samen de geboren Koning te zoeken. Hij ver-

kocht zijn huis voor edelstenen,
om de Koning kado’s te kunnen
geven. Op zijn reis kwam hij echter verschillende mensen tegen,
die hulp nodig hadden, zodat hij
de edelstenen daaraan besteedde.
Hierdoor liep z’n reis zoveel vertraging op zodat toen hij in
Bethlehem kwam, Jozef en Maria
met het kind vertrokken waren.
Dat was erg jammer, maar de reis
had hem toch een goed gevoel
gegeven. Na dit verhaal zongen
we het lied Stille Nacht.
Toen konden we onze hersens
nog even trainen met een leuke
puzzel. Twee woorden, waartussen een zelfstandig naamwoord
gevoegd moest worden zodanig
dat twee nieuwe woorden ontstonden. Nadat we nog een kerstlied hadden gezongen wenste
Wilma ons met een kerstwens in
dichtvorm fijne dagen en tot volgend jaar. GDD
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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

Kerkdiensten, zondag 8 januari

Zondag 8 januari 10.00 uur:
viering Driekoningen.
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: pastor J. van
Dril.
Thema: “Vriendelijk Licht, toon
ons de weg”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het
koffiedrinken!
*Overleden: Nel Tensen-Obdam.
Bij de voorbeden bidden wij
voor haar.
*Landelijk is in de maand januari de actie Kerkbalans. U kunt
de komende week de bekende
envelop met de nodige informatie in de brievenbus verwachten.
Als kerk en parochie kunnen we
niet zonder financiële middelen.
Daarom is deze actie uw aandacht waard!

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur –
info@andijker.nl.
Onder advertenties vallen
ook: Andijkertjes,
Wist u datjes, Agenda, Kerkberichten en Verjaardagen

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

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur –
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat

info@andijker.nl
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De hele agenda kunt u vinden op
www.andijker.nl

JANUARI

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. A.B. van der Heiden
16.00 uur Ds. G. Heijkamp

Vanaf volgende week weer iedere woensdagochtend
inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur		Arjen Verboom, Viering van het avondmaal
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Arie de Jong
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Gerard van der Schee
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Schuif ook aan tafel bij
“Breek de Week!

Deze activiteit is speciaal voor
mensen, die anders meestal alleen zitten te eten. Hier zoeken
we elkaar op en maken er een gezellige maaltijd van. De maaltijd
vindt plaats in “de Lichtboei”,
Hoekweg 12, en is bedoeld voor
IEDEREEN, die anders alleen zit
te eten.
De eerstvolgende maaltijd is op
donderdag 12 januari 2017. Dan
komt er weer een lekker drie gangen menu op tafel. U bent vanaf
17.30 uur welkom en rond 18 uur
gaan we aan tafel. De kosten zijn
€ 5. Na de maaltijd is er voor wie
dat wil gelegenheid om nog even
na te zitten onder het genot van

een kopje koffie of thee. Opgave
kan tot 8 januari via breekdeweekandijk@gmail.com of bij
Gerda Gorter (tel. 592594) of
Sjanni de Vries (tel. 720179). Als
vervoer een probleem is, lossen
we dat op. Samen eten is gezellig!
Gerda Gorter, Sjanni de Vries ,
Clementine Bultsma en Petra
Keesman

Woensdag 4 januari
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 7 januari
• Nieuwjaarsborrel, Dorpshuis Centrum
Zondag 8 januari
• Sarto - Nieuwjaarsborrel met Live muziek van The Blue Devils
Vrijdag 13 januari
• PCOB, De Baltische Staten en St. Petersburg. Spreekster , Eugenie
Herlaar voormalig NOS nieuwslezeres. Dorpshuis 14.30 uur
Zondag 15 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerlander Kapel, Cultura, 13:30 uur, gratis
Dinsdag 17 januari
• KVG, Sarto, 19.30 uur. Jaarvergadering m.m.v Dhr Gorter, zendingswerk
Woensdag 18 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West “Zet hem op” Wil Gorter met haar
hoedenverzameling, Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 20 januari
• LSBO Bezoek aan Dorcas. Dorcas Andijk 09.30 uur org. KBO.
Zondag 22 januari
• Countymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage
Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 24 januari
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Zaterdag 28 januari
•Oud
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bij 14
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Woensdag
februari
Let op:1Op
adressen waar het plastic nog in zakken wordt
zijn de data
alsdevolgt:
vrijdag
januari,
• opgehaald
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Sarto1313.30
uur. 10 februari,
10 maart,
april, 5 mei, 2 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september,
Dinsdag
147februari
20 oktober,
en 15 december
• KVG kaartavond
19.45 17
uurnovember
Sarto
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voor
informatie
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• KBO, BingoKijk
en Jeu
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Sarto 13.30
uur.
van Andijk
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•Di.,
Band
Bier’
in Sarto,
aanvang
19:30, vanaf 16.00 uur
optreden 22:00 - 01:00, gratis entree.
Woensdag 22 februari
• Vrouwen van Nu Andijk West Jaarvergadering
• Bingo, Cultura, 20.00 uur
Zaterdag 25 februari
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u
Dinsdag 28 februari
• KVG, Sarto, 20.00 uur Eendagsbestuur

Al het beste gewenst voor 2017!

MAART

Woensdag 1 maart
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 3 maart
• Bedrijfsbezoek bij de Fam. Schouten, Veenakkers 14.00 uur.
Dinsdag 14 maart
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
• Vrouwen van Nu Andijk-WestGezamenlijke avond met Afd. Oost
In Dorpshuis Centrum.
•
•
Woensdag 15 maart•
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Maandag 27 maart
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege Grootbroek 17.45 uur.
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• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

Betrouwbaar Actief Menselijk Medemblik

Biljartvereniging De Vlieringboys

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Woensdag 10 mei

MEI

2017 - week 01

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl
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Vrouwen van Nu Andijk-West Christianity Explored: nieuwsgierig
naar het christelijk geloof?

‘Ook ik droeg deze vraag lang bij me, waar
draait het eigenlijk om? Toen ik over Jezus
hoorde, begreep ik dat God veel groter is
dan ik dacht dat Hij was. Hij kent een ieder
persoonlijk en je hoeft niet aan van alles te
voldoen om Hem te leren kennen.’ [teamlid
Christianity Explored]
God kent jou en onder andere via de Bijbel
kun je meer over Hem ontdekken. Hij
houdt van jou. In deze korte gratis cursus
kun je jouw vragen kwijt waar je graag een
antwoord op wilt. Dit kan in de groep of

Onlangs werd het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen bezocht. Foto aangeleverd
De Museumclub van de Vrouwen van Nu ste kunstenaars die ook ander materiaal
Andijk-West ging op 14 december 2016 ging gebruiken dan brons, hout of steen, in
naar het Museum Beelden aan Zee in die tijd heel gebruikelijk.
Scheveningen om de tentoonstelling Pi- Ook waren we getuige van de opnamen
casso aan Zee te bewonderen.
voor het televisieprogramma “Krabbé
Toen Pablo Picasso (1881-1973) net als zoekt Picasso”, dat in januari wordt uitgekunstenaar begon maakte hij af en toe al zonden.
beelden, maar toch vooral schilderijen. Pas
op zijn 66e ging hij keramieken kunstwer- Na de rondleiding rondom Picasso werden
ken maken.
we nog meegenomen naar de overzichtsEr waren unieke exemplaren in keramiek tentoonstelling gewijd aan Frits van
en zeldzame beeldhouwwerken uit de Hall(1899-1945), een van meest veelbelobeste museale en particuliere collecties vende beeldhouwers van zijn generatie.
van Europa, waarvan sommige nog nooit Een veelheid van thema’s, materialen, forin Nederland te zien zijn geweest. Picasso maten en toepassingen passeert de revue.
koos de bestaande vaasvorm als uitgangs- Van metershoge, vrijstaande sculpturen
punt en projecteerde zijn beeltenissen tot plastiekjes van amper enkele centimedaarop. De “platte” voorstellingen vouwde ters, van primitieve beelden direct uit de
hij als het ware om de vaas heen, waarna stam gekapt tot ijle werkjes van terracotta
deze de vorm van een vrouw, een uil of een of zilver.
hand aannam. De hoofdrol is voornamelijk Daarna was er nog wat tijd om zelf rond te
weggelegd voor de vrouw, maar ook dieren kijken in het toch unieke museum in de
komen vaak voor.
duinen, dat als enig museum in Nederland
Picasso had een bijzonder huisdier, een alleen bouwkunst toont. Over de boulegeit met de naam Esmeralda. Daar heeft vard lopend tussen de sprookjesfiguren
hij een beeld van gemaakt van gevonden richting tram was een prachtige zonsonvoorwerpen en gips, waarna het in brons is dergang een mooi besluit van een mooie
gegoten. Hij was daarmee een van de eer- dag.

individueel. De cursus is voor iedereen:
jong en oud. Dat maakt het interessant.
We starten met een gezamenlijke maaltijd
en de cursus duurt tot 20.30 uur. Daarna is
er gelegenheid om nog even na te praten.
Indien nodig kan er vervoer geregeld worden. Voor cursusmateriaal wordt gezorgd.
Vind je het spannend om alleen te komen,
neem gerust iemand mee!
Meer info kun je vinden op www.gereformeerdekerkandijk.nl & facebook

Muzikale Wandeling Wervershoof
op zoek naar muzikale deelnemers

De werkgroep wil iedereen uitnodigen. Foto aangeleverd

In Cultura werd weer een uitgebreide maaltijd voorgeschoteld. Foto aangeleverd
Onze avond in Cultura begint met soep en
een uitgebreide broodmaaltijd. Zoals altijd
goed verzorgd door Peter en Mirjam en
hun mensen. In de pauze loopt zanger/
performer Jaap van Saarloos binnen. Die
zal straks de avond verzorgen. In het teken
van de Kerst begint hij met het verhaal van
Jozef en Maria die op zoek zijn naar een
slaapplek. Dit wordt afgewisseld met het
liedje van Claudia de Breij – mag ik even
bij je schuilen. De liedjes worden afgewisseld door toe en nu door elkaar te gebruiken. Een Westfriese anekdote wordt afgewisseld met zang “ode aan het dorp” van
Wim Sonneveld. De “motten” van Dorus
doen ons meezingen en het verhaal over

de verschillen tussen Amsterdammers en
Rotterdammers eindigt met het meezing
lied Aan de Amsterdamse grachten. Maar
ook Guus Meeuwis en Blof worden aan
elkaar gepraat en bezongen. Tussen al deze
liedjes komen natuurlijk ook verschillende
kerstmelodietjes voorbij, al dan niet door
ons mee gezongen. Veel ingetogen luister
liedjes. Uiteraard is de Kerstviering een
samen zijn en dat lied wordt dan ook ten
gehore gebracht. Zo beleven we een mooie
sfeervolle avond en wensen we iedereen
een goede kerst en jaarwisseling.
Op 18 januari in ons jubileum jaar komt
Wil Gorter van het hoedenmuseum ons
vermaken. Tot dan.

Na het enthousiasme van de deelnemers
en de vele bezoekers aan de “Muzikale
Wandeling” van de afgelopen vier succesvolle edities, wil de werkgroep op zondag
21 mei dit evenement weer organiseren.
Graag nodigen wij daarom iedereen van
binnen en buiten ons dorp uit om hieraan
mee te doen met de bedoeling om op zoveel mogelijk akoestische wijze, zijn of
haar muzikale talent te tonen.
Daarbij proberen wij een zo gevarieerd
mogelijk aanbod van muziekstijlen te presenteren; van volksmuziek tot jazz, van
rock tot rap en van pop tot klassiek. Juist
muzikanten van deze laatste muziekstijl
nodigen wij hiervoor nadrukkelijk uit.
Vier edities van dit evenement gingen
vooraf aan de komende vijfde. Eerst locaties aan de Dorpsstraat, vervolgens bij de
Bonstraat-Neuvel, in 2014 rond de Nieuwstraat en afgelopen jaar bij de Simon
Koopmanstraat. Komend jaar gaan we
‘muzikaal wandelen’ in de nieuwbouw van
Wervershoof en wel rond de Belmolendijk
en De Gouw. Ook daar zijn vast en zeker

weer verrassende tuinen te ontdekken met
gastvrije mensen om de muzikanten en
bezoekers welkom te heten.
Bespeel je dus een instrument, alleen of in
een groep, dan is dat een prachtige mogelijkheid om dat op die dag te demonstreren. Daarmee hopen we weer de vele toeschouwers te laten genieten van alle muzikale talenten die er plezier in hebben om
de inwoners van Wervershoof en wijde
omgeving een gezellige muzikale dag aan
te bieden.
Wil je je hiervoor aanmelden of heb je nog
vragen, neem dan gerust even contact op
met Loek Boon op telnr. 06 53278856 of
mail even naar loe.boon@ziggo.nl
Mocht je de vorige editie van de “Muzikale
Wandeling Wervershoof ” gemist hebben
dan staan op You Tube filmpjes onder die
naam die een indruk van het evenement
geven.
Leuk als je meedoet!
Werkgroep “Muzikale Wandeling”
Wervershoof

