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Dertig jaar Therapie Praktijk Andijk

Dertig jaar geleden opende
Therapie Praktijk Andijk voor
het eerst haar deuren. Bij rugklachten, een slechte houding,
psychische klachten, relatieproblemen of slaapproblemen:
therapeuten Thea Kruijer, Sandra Reijn, Kirsten Schouten en
Wilfried Sluys gaan samen met
de cliënt op zoek naar een oplossing. De praktijk biedt Oefentherapie, Gestalttherapie,
Relatietherapie en Slaaptherapie.
Het begon allemaal in Enkhuizen.
“In januari 1986 kwam daar de
eerste praktijk”, vertelt Thea
Kruijer, die er al vanaf het begin
bij is. “Eind 1986 vroeg huisarts
Jan Huls of we ook in zijn praktijk
aan de Kleingouw wilden komen.”
Sandra Reijn, die zich in 1988
aansloot bij de praktijk, kan zich
die tijd nog goed herinneren.
“We hadden daar een ruimte op
de vide, waar we pas na half twee
gebruik van konden maken.”
Oefentherapie in de
Blokkendoos
Met de overname van dokter
Huls’ praktijk belandde Thera-
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Wilfried, Thea, Sandra en Kirsten van Therapie Praktijk Andijk. Fotografe: Gaby Hoogzaad.
piepraktijk Andijk in 1990 in gezondheidscentrum de Blokkendoos. Aanvankelijk richtten de
therapeuten zich uitsluitend op
Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Hierbij ligt de uitdaging
om lichamelijke klachten m.b.v.
oefeningen te verminderen.
“We behandelen uiteenlopende
klachten, zoals rug-, nek-schouder- en heupklachten, bekkenklachten, hoofdpijn, slapeloosheid, en hyperventilatie, begint
Thea. Bij aanvang kijken we naar
de totale lichaamshouding en
manier van bewegen vult Sandra
aan, op die manier proberen we
de klachten te verklaren. Vervolgens stellen we een individueel

behandelplan op en werken
d.m.v. oefeningen aan bewustwording, verbetering van de houding en het bewegingspatroon
waardoor de klachten verminderen of verdwijnen.
Gestalttherapie
Klachten kunnen hun oorsprong
ook ergens anders vinden. Door

bepaalde gebeurtenissen in je leven kan je vastlopen met jezelf of
met je omgeving. Thea realiseerde zich dit steeds vaker tijdens
behandelingen met Oefentherapie. Ze is Gestalttherapeut geworden om de gesprekken die ze
steeds vaker had tijdens de oefentherapie, professioneel te kunnen
begeleiden. Gestalttherapie is een

Gratis screening
Therapie Praktijk Andijk trakteert het 30jarig bestaan met
een gratis screening . Heeft u klachten en wilt u weten of de
oefentherapie iets voor u kan betekenen, dan kunt u een afspraak maken voor een screening met advies. “Door Oefentherapie kun je écht iets doen aan je klachten. Dat geeft een
goed gevoel.” De gratis screening vindt plaats op 26 en 27
januari. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken via
tel. 0228-597035 of info@therapiepraktijkandijk.nl.

vorm van psychotherapie. Door
middel van gesprekken krijgen
cliënten inzicht in hun functioneren, waardoor er weer balans
ontstaat in energie en gevoel en
iemand weer ontspanning en plezier kan ervaren. De Gestalttherapie wordt ook ingezet tijdens
de Relatietherapie vertelt Thea,
die is bedoeld om weer op een
positieve manier met elkaar in
gesprek te komen.
Zelfredzaamheid
Middels de oefeningen ontwikkelen cliënten bewustzijn en zelfredzaamheid. “Als dat belletje gaat
rinkelen, kan de behandeling ineens flink versnellen”, zegt Sandra
enthousiast. Cliënten voelen zelf
aan welke oefeningen ze op bepaalde momenten moeten doen,
waardoor hun klachten beheersbaar worden of weer verdwijnen.

Loterijclub De Volharding 120 jaar

In 1897 wordt in Nederland de
Staatsloterij in het leven geroepen. Een gebeurtenis die in Andijk niet onopgemerkt blijft, want
vijf jaar later wordt er op de Kerkbuurt in café De Hoop een heuse
loterijclub opgericht.
Er worden maximaal 20 leden
toegelaten en die moesten woonachtig zijn tussen de Molenweg
en de Krimper. Door de jaren
heen is het huishoudelijk reglement wat dat betreft wel wat versoepelt. Maar de 20 leden zijn wel
steeds verplicht op de jaarlijkse
vergadering aanwezig te zijn.
Niet aanwezig zijn van een lid

Het huidige bestuur: Fred Verver, Richard Meijer en Frits Vreeken. Frans
Broer en Auke de Boer ontbreken op de foto. Foto: KD/De Andijker

zonder geldige reden heeft een
royement tot gevolg. De club
werkt voor nieuwe leden met een
ballotagelijst, voor eventueel geïnteresseerden zijn er nog twee
plaatsen vrij. Na de jaarvergadering wordt er altijd nog even gezellig nagezeten tot in de kleine
uurtjes.
Het is een vereniging met een
120-jarige historie, de geschreven
notulen van alle jaren worden
zorgvuldig door het secretariaat
bewaard. De penningmeester
koopt voor iedere trekking twee
series loten en verstrekt de lotnummers aan de leden. Bij een
slecht resultaat wordt de pen-

ningmeester in de vergadering
ter verantwoording geroepen.
Maar helaas, de grote klapper is
nog steeds niet gevallen, maar we
blijven sterk in de naam Volharding geloven. De loterijclub gaat
met een goed vertrouwen naar
het 125-jarig bestaan, met een
stille hoop dat er toch nog eens
een flinke prijs zal vallen.
Op 20 januari as. wordt er na de
jaarvergadering het 120-jarig bestaan gevierd in Cultura. Samen
met onze partners gaan we een
gezellige Casinoavond beleven,
want we blijven een gokje wagen.
Richard Meijer, voorzitter.
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De boomklauteraar
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Twee KNRM bemanningsleden
onderscheiden

Het cadeau

De boomkruiper. Foto: Douwe Greydanus
Nabij de kapsalon aan de Middenweg staan bomen. Daar
scharrelde één, nee twee kleine
vogeltjes langs de stam op zoek
naar voedsel.
Deze gingen spiraalvormig om de
stam van onder naar boven en dat
wekte mijn interesse.
In een van de oksels van een
boom zat er een roerloos. Het
bleek een van de twee boomkruiper te zijn die even ging rusten.
Dit vogeltje heeft een lengte van
12 tot 13 cm. Ze peuteren in de
bast en kieren van bomen op
zoek naar insecten, larven en ongewervelde zoals spinnen.
Het grappige is dat als ze boven in

de boom zijn aangekomen, vliegen ze naar de volgende en beginnen van onderaf hun zoek tocht
te herhalen.
De slaapplaats kan gewoon een
stenen muur zijn waar ze dan
boven in de nok lekker tegen elkaar gaan zitten en drukken hun
staart tegen de muur zodat ze
kunnen rusten.
Het zijn plaatstrouwe vogels die
niet trekken.
Goed opletten of ze ook bij u verblijven. Schijn maar eens met een
zaklamp in de schemer in de nok
van de overstek.
Douwe Greydanus.

Wij zoeken mensen die het leuk vinden om bij ons
te komen koersballen
in dorpshuis 'De Onderdijk' te Onderdijk.
Op maandagmiddag v.a. 13.30 tot ±16.30 uur.
Tot het einde van het seizoen gratis meedoen!
Vervoer is te regelen. Verdere informatie op tel.: 58 15 45

Gerjo Negenman met team derde
op WK Ballroom Formation

Gerjo, de heer van het linker paar op de foto. Foto aangeleverd
Afgelopen maand is Gerjo Negenman uit Andijk met zijn team
Dance Impression derde van de
wereld geworden bij het WK
Ballroom Formation in Pecs,
Hongarije. Tijdens een wedstrijd
bestaat de groep uit acht dansparen die een choreografie dansen.
Het team ‘Dance Impression’
komt uit Hoorn, maar heeft leden
uit diverse plaatsen, waaronder
dus Gerjo uit Andijk. Ze dansen
momenteel een choreografie met
als thema ‘Imagine’ (John Lennon).
Naast de indrukwekkende derde
plaats op het WK is het team ook
Nederlands kampioen Ballroom

formation én zijn ze onlangs op
de West-Friese sportverkiezingen
gekozen tot sportploeg van het
jaar 2016.
Op 21 januari 2017 is Dance Impression te bewonderen in Wognum bij het “Dance to Impress
2017” gala in het sportcomplex
De Bloesem. Daar wordt een formationwedstrijd gehouden (zowel Ballroom als Latin) waar 11
teams uit binnen- en buitenland
de strijd met elkaar aangaan.
Mensen die dit willen meemaken
kunnen kaarten bestellen via de
website: www.dance-impression.
nl

Een jonge man bereidde zich
voor om af te studeren. Al
maanden bewonderde hij een
prachtige sportauto in de
showroom van een dealer en
wetend dat zijn vader zich zoiets wel kon veroorloven, vertelde hij hem dat zo’n auto alles was wat hij wenste als afstudeer cadeau.Terwijl de dag
van de bul uitreiking steeds
dichter bij kwam, hield de jongeman zijn vader nauwlettend
in de gaten, in de hoop dat hij
aanwijzingen zou krijgen dat
zijn vader de auto had gekocht. Uiteindelijk, op de
morgen van het afstuderen,
vroeg zijn vader hem om bij
hem in zijn studeerkamer te
komen. Zijn vader vertelde
hem hoe trots hij was zo’n fijne zoon te hebben en hoeveel
hij van hem hield. Hij overhandigde zijn zoon een prachtig ingepakt pakje. Nieuwsgierig, maar ietwat teleurgesteld,
opende de jongeman het pakje en vond er een prachtige, in
leer gebonden, Bijbel. Boos
verhief hij zijn stem tegen zijn
vader en zei: “je bulkt van het
geld en je koopt een bijbel
voor me?!” en stormde het
huis uit, het boek achterlatend. Vele jaren gingen voorbij en de jongeman had zich
ondertussen ontpopt tot succesvol zakenman. Hij had een
prachtig huis en een fantastisch gezin, maar realiseerde
zich ineens dat zijn vader nu
toch wel erg oud moest zijn en
dat hij mogelijk toch maar een
keer bij hem langs moest
gaan. Hij had hem niet meer
gezien sinds de dag van zijn
afstuderen. Maar voordat het
hem lukte om dat te doen,
bereikte hem een telegram
waarin het overlijden van zijn
vader werd aangekondigd en
waarin stond dat hij al zijn
bezittingen aan zijn zoon had
nagelaten. Hij moest onmiddellijk naar het huis van zijn
vader komen om de zaken te
regelen. Toen hij bij zijn vaders huis aankwam raakte zijn
hart plots vervuld van droefenis en spijt. Hij begon zijn vaders belangrijke papieren uit
te zoeken toen zijn oog viel op
een nog steeds nieuw uitziende bijbel, die er nog precies lag
zoals hij hem jaren geleden
achter had gelaten. Met tranen in de ogen opende hij de
bijbel en begon de bladzijden
om te slaan. Terwijl hij die
woorden las, viel er een sleutel
uit een enveloppe die achter
op de bijbel met plakband vast
zat. Het had een label met de
naam van de dealer, de dealer
die de sportauto verkocht die
hij destijds zo graag wilde. Op
het label stond de afstudeerdag afgedrukt en de woorden
… betaald. Hoe vaak lopen wij
Gods zegeningen mis omdat
ze niet verpakt zijn op de manier die wij verwachten

Burgemeester Frank Streng geflankeerd door de zojuist onderscheiden
Johan Kappelhof (l) en Jaap Docter (r) Foto: KNRM
De nieuwjaarsbijeenkomst van
KNRM Andijk en Medemblik
stond in het teken van het afscheid van een bemanningslid
van Andijk en de onderscheiding van twee leden van Medemblik.
Op dinsdagavond 10 januari is de
nieuwjaarsbijeenkomst
van
KNRM-station Andijk en Medemblik gehouden in het Nederlands Stoommachinemuseum in
Onderdijk. Riemert Moleman,
hoofd
operationele
dienst
KNRM, was speciaal naar Onderdijk gekomen om René Bruin bij
diens afscheid te bedanken voor
27 jaar vrijwillige inzet als bemanningslid bij reddingsstation
Andijk.
Burgemeester Frank Streng, tevens voorzitter van de plaatselijke commissie, keek in zijn nieuwjaarstoespraak terug op het afgelopen jaar. Aansluitend reikte hij

de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid uit aan Jaap
Docter en Johan Kappelhof van
reddingsstation Medemblik voor
tien jaar onafgebroken inzet voor
het reddingsstation.
Tot slot werd een toost uitgebracht op het nieuwe jaar waarin
de reddingboten ’t Span en Bernardine en haar bemanning weer
24 uur per dag, en 365 dagen in
het jaar paraat zijn voor de veiligheid op het IJsselmeer.
De Vrijwilligers Medaille Openbare Orde en Veiligheid wordt
toegekend aan hen, die aaneensluitend of met een onderbreking
van ten hoogste twee maanden
gedurende een periode van tenminste tien jaren in repressieve
dienst taken op het terrein van
openbare orde en veiligheid hebben verricht bij (in dit geval) een
organisatie die zich inzet voor het
redden van drenkelingen.

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

Sporten in de Krimper?

Leuk, gezellig, sportief en gezond
dat is waar het bij onze Gymvereniging om draait. Ben jij ook
benieuwd wat we naast het turnen te bieden hebben en woon je
in Andijk? Kom dan snel eens
langs en volg een gratis proefles
in de Krimper zoals bijvoorbeeld:
Maandag 20:30 uur: Conditietraining heren/dames.
Woensdag 09:30 uur: Bodyshape
voor dames vanaf 20 jaar die in
eigen tempo willen sporten.
Woensdag 14:15 uur: kleuters 5/6
jaar.

Woensdag 13:15 uur: Peuters/
kleuters 3/4 jaar.
Woensdag 19:30 uur: Aerobics/
steps.
Donderdag 17:30 uur: SportMix,
voor kinderen die alle sporten
leuk vinden.
Dus pak je sportkleding, stop het
in de tas want de deur van onze
gymzaal staat voor je open.
GYMVERENIGING

VVW
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Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Het spel werd gespeeld met Westfriese kapjes. Foto: aangeleverd
Op dinsdag 10 januari heette
dagvoorzitter Ria ons welkom op
de eerste bijeenkomst in 2017. Er
was een grote opkomst met enkele gasten, hopelijk toekomstige
leden.
Daarna kreeg Mary Schoon het
woord, schrijfster van toneelstukken, kinderboeken en historische romans.
Ze vertelde aan haar jongere zusje altijd verhaaltjes voor het slapen gaan. Op haar 15e, toen ze
genoeg gespaard had voor een
typemachine, ontstond haar eerste boek. Ze stuurde dit naar een
uitgeverij, die vond het goed.
Maar ze vroeg het terug omdat ze
niet beroemd wilde worden.
Na haar huwelijk en geboorte van
haar eerste kind verveelde ze zich
en ging ze opnieuw schrijven.
Maar weer wilde ze het niet uitgeven. Nadat ze naar Akersloot
(haar geboorteplaats) waren terugverhuisd en er meer kinderen
werden geboren had ze geen tijd
meer om te schrijven. Voor toneelspelen, iets wat ze voor haar
huwelijk ook al had gedaan, was
er wel tijd. Dat resulteerde in de
vraag van de ouderraad of ze het
kersttoneelstuk wilde regisseren.
Na dat 4 jaar te hebben gedaan,
kon ze geen leuk stuk meer vinden en schreef ze het zelf. Dat
werd een succes.
Ze schreef een tweede stuk, wat

ze opstuurde naar een uitgeverij
in Alkmaar. Het werd uitgegeven.
Daarna schreef ze avondvullende
stukken die nu zelfs in het buitenland uitgevoerd worden.
Ze volgde 10 jaar later cursussen
om beter te leren schrijven en begon een kinderboek over heksen.
De uitgeverij zag er wel iets in,
maar ze moest het boek zelf promoten. Ze trok als heks verkleed
door het land, waarbij haar toneelervaring goed van pas kwam.
12 jaar later schreef ze een boek
voor de jeugd van 12 tot 15 jaar.
Dat was echter zo spannend en
eng, dat het eerst afgezwakt
moest worden voor de uitgever
het wilde drukken. Een tweede en
derde jeugdboek volgde. Ze
dacht: kan ik ook voor volwassenen schrijven? Zo verschenen
historische streekromans. Gebaseerd op echte gebeurtenissen
met veel fantasie beschreven. Dit
alles werd verteld met veel humor,
anekdotes en in een rap tempo.
Na de pauze had Mary zich omgekleed en kregen wij een Westfries kapje. Er werd een spel gespeeld met Westfriese woorden,
gezegdes en foto’s. Vragen moesten wij met het op- en afzetten
van het kapje beantwoorden.
Dagvoorzitter Ria bedankte Mary
met de opmerking dat we een
“skoftig mooie eivend” hadden
gehad. GDD
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TOEVAL OF NIET?
Op de 14e van deze eerste maand van het jaar begin ik te lezen in
het boek van Johan Cruijff: Mijn verhaal (gekocht tijdens de 1e kerstbeurs Locaal, een initiatief van locale ondernemers). Is het toeval dat
ik hierin begin op de 14e? Ik had er niet over nagedacht, maar bij het
lezen van het hoofdstuk waarin Johan vertelt, dat hij altijd iets met
cijfers heeft gehad, kom ik er ineens op dat het de 14e is (zijn rugnummer). Vorig jaar heb ik al eens een column geschreven over het
feit, dat we het aan Cruijff te danken hebben, dat goede doelen tegenwoordig geen erf- en schenkbelasting hoeven te betalen. Ik heb
altijd genoten van Cruijffs prachtige uitspraken, vooral deze: “Je gaat
het pas zien, als je het begrijpt.” Dit is echt zo’n zin die vaak door
mijn hoofd gaat, als ik een wettekst of een juridisch stuk, voor de
zoveelste keer lees en denk: “ja, nu begrijp ik het.” U bent dus niet de
enige die juridische stukken vaak lastig vindt om te lezen. Maar ja, het
is nu eenmaal heel belangrijk, dat iedereen hetzelfde begrijpt en dezelfde conclusie trekt uit een bepaald stuk tekst. Maar wat is nu
toeval? Men beschrijft toeval als een opzienbarende samenloop van
omstandigheden, die schijnbaar zonder opzet, aanleiding of enige logica tot stand komen. Het lijkt een wonder, maar bij de zaken simpel
bekijken of onderzoek blijkt vaak, dat een bepaald voorval voorspeld
zou zijn geweest. Toch blijft hetgeen Cruijff in zijn boek beschrijft,
over de tijd dat hij zijn overleden vader erg mist, een opzienbarend
voorval, wanneer hij zijn vader vraagt om zijn "klokkie" stil te zetten
als teken van zijn aanwezigheid en dit de volgende dag het geval is.
De horlogemaker vindt geen defect en Cruijff roept zijn vader nogmaals op om een teken te geven. Wederom
staat de volgende ochtend zijn horloge stil.
Toeval? Cruijff dacht in ieder geval van niet.

info@andijker.nl

We hebben verschillende HOUSE SHOTS
We hebben ook MIXED SHOTS
En ook allerhande SNOEP SHOTS
Per 2 te bestellen slechts 3 muntjes.

Ria Manshanden
Populisme
Dit is zo’n begrip waarbij we allemaal wel een
voorstelling hebben wat
dit betekent. In het woordenboek staat het als volgt
omschreven : Populaire,
oppervlakkige, enigszins
demagogische betoogtrant.
Een goede samenvatting.
De komende landelijke
verkiezingen in maart zullen we weer volop te maken
krijgen met uitspraken, die
ontevreden, cynische, angstige of wantrouwige mensen voeden en bevestigen.
Er zijn politici, maar ook
mensen buiten de politiek,
die geen enkele drempel
hebben om grof, beledigend
of opjuttend te zijn. En dat
is jammer en ook zo makkelijk ! Negatieve kreten
sorteren helaas meer effect
dan doordachte en genuanceerde uitspraken. De
media spelen hierbij een
cruciale rol. De roddels over
Trump kregen in het NHD
onlangs meer aandacht dan
de prachtige afscheidsspeech
van Obama. Ook lokale
politici zien deze landelijke
en internationale trend en er
wordt in de wandelgangen
menigmaal over gesproken
hoe je hier nu mee om moet
gaan. Daar kun je lang over
nadenken, maar een ding is
duidelijk. Het is een keuze
om zonder morele drempels
of schaamte, cynisme, angst
of wantrouwen te voeden.
De samenleving is complex
en veel mensen hebben het
moeilijk, zijn zwaar teleurgesteld door het leven of kunnen het niet meer bijbenen.
Het is veel interessanter
en uiteindelijk op de lange
termijn effectiever daar positieve, troostende, bemoedigende of inspirerende
woorden of daden tegenover
te stellen. Onlangs las ik het
boek van Femke Halsema
“Pluche”over haar jaren
in de politiek als fractie
voorzitter van GroenLinks.
Daarin las ik het volgende
:”Een politicus heeft de
morele plicht positief en
optimistisch te zijn“. Dat
is ook zo en dat is wat wij
kiezen.
Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.nl
Ria.manshanden@ziggo.nl

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
al 39
Stichting
Oudn Andijk
zoekt
jaar bij onze
huis-dj’s
beheerders(echt)paar
En open tot 4:00 uur
GRATIS ENTR EE

Het Poldermuseum (www.poldermuseum.nl) is gevestigd in het voormalig poldergemaal “Het Grootslag” aan de Dijkweg 319 te Andijk. In het museum zijn permanente exposities te bezichtigen over o.a. 5000 jaar leven en werken in de polder
“Het Grootslag” en over de Nederlandse zaad- en kruidteelt in verleden, heden en
toekomst.

Geen tabak voor losse verko op ivm controle sorry. SEE

YOU

Het museum onderscheidt zich door haar kleinschalige steeds wisselende exposities en betrokkenheid bij streek- en gebiedverbonden onderwerpen. In verband
met het vertrek van de huidige beheerders zijn we op zoek naar een gedreven,
no-nonsens Beheerders(echt)paar.

Huisregels op www.wapenvanandijk.nl
www.facebook.com/wapenvanandijk info@wapenvanandijk.nl
Kleingouw 10 1619 CA Andijk 0228-592080
Functie-omschrijving
- Optreden als gastheer voor de bezoekers van het gebouw;
- Voorbereidende werkzaamheden bij bijeenkomsten, tentoonstellingen en
vergaderingen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden na afloop van
die evenementen;
- Schoonhouden van de ruimtes in het gebouw;
- Tijdig openen en sluiten van het gebouw;
- Verrichten van kleine herstellingen aan het gebouw en de inventaris;
- Bijwonen van werkoverleg met het bestuur.

POLDERMUSEUM ANDIJK RUIMT OP!
Functie-eisen
- Ervaring in dienstverlenende taken;
- Goede contactuele eigenschappen;
- Goede communicatieve vaardigheden;
- Betrokkenheid bij de activiteiten van het museum;
- Aanpakmentaliteit.

Door alle nieuwe plannen is het museum opgeruimd.
Het blijkt dat er ruim jaarboeken, streekboeken,
div. gereedschappen en materialen overtollig zijn.
Dit is eerst aan andere musea aangeboden.
Wij bieden
- Een woning met voor- en achtertuin en berging;
- Een passende vergoeding.
Solliciteren
Indien u geïnteresseerd bent in bovengenoemde
functie verzoeken wij uw schriftelijke sollicitatie
binnen 14 dagen - na het verschijnen van
de vacature - te richten aan dhr. Rolf
Keur (secretaris Stichting Oud Andijk),
Dijkgraaf Grootweg 4, 1619 BV Andijk.
Mob. 06 - 2346 8792.

Waar geen afname voor was wordt:
a.s. zaterdag 21 januari van 10 tot 12 uur
in het Poldermuseum, Dijkweg 319 te Andijk
voor belangstellenden aangeboden t.e.a.b.

Shopevenement in Andijk

Het krioelt van de kleine en unieke (web)ondernemers in onze
regio. De één bekender als de ander. De één hanteert een shop-inshop formule, de ander staat op markten en sommigen hebben
zelfs een volwaardige webwinkel.
Soms wil je als klant producten bekijken, voelen of ruiken. Dat kan!
Op 3 februari van 19.00 uur – 21.30 uur. Diverse ondernemers uit de
regio willen u graag beter leren kennen, uitleg geven over de producten, demonstreren en uw vragen beantwoorden.
Zo kunt u kennismaken met modieuze dameskleding, kinderkleding,
bloemen, kraam- en babycadeaus, woonaccessoires, houten woonproducten, geurmelts en meer.
Wat deze producten bijzonder maakt? Een aantal steekwoorden van
de ondernemers: uniek, biologisch, service, met de hand gemaakt,
passie, liefde voor het product, met zorg verpakt, gratis verzending,
levering binnen 1-3 werkdagen.
Natuurlijk is de entrée gratis en de ondernemers zorgen voor een gratis hapje en drankje. Voor de eerste 25 gasten staat er een goodiebag
klaar!
Tot 3 februari! 19.00 uur – 21.30 uur. De Kapel - Middenweg 48, Andijk.Meer info: 06 1209 3006

DIJKBOX UNITS
Speciale hobby-opslagruimtes

Let op: 1 x speciale BOX, 45m2

voor kl. ondernemer/Z.Z.P. Ook evt voor internet
winkel. Incl. WC en elektra.
U heeft dus géén vastrechtkosten.

Ook nog vrij 24 m2 en 30 m2
Inlichtingen: Arie Berkhout 06 - 22 37 53 73
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Samenwerking op toplocatie
De kleurstelling kun je gerust opvallend
noemen. Dit zijn de kleuren die bij de
nieuwbouw destijds zijn toegepast door
architect Reitsma. Er is veel aandacht ge-

schonken aan het herleiden van de oorspronkelijke kleuren van het monument
en het resultaat mag er zijn.

Wil je hier meer over weten?
Kom dan naar de open dag op

Vraag naar vakbekwame schilders hoog
Niet alleen zijn er schilders nodig maar de
vraag naar geschoold personeel voor de
hele bouw neemt toe. Bij ESPEQ wordt je
opgeleid tot bouwtimmerman, houtbewerker, schilder, metselaar of tegelzetter.

20 januari 2017

van 16.00 uur tot 21.00 uur
Spandoek bij project gereformeerde kerk Andijk. Foto's KD/De Andijker
Het kan u niet ontgaan zijn wanneer u
langs de kerk aan de Middenweg rijdt.
Aan de steigers hangt een groot blauw
spandoek met de oproep aan jongeren om
in de bouw te komen werken. De markt
trekt weer aan en er is behoefte aan goed
opgeleid personeel in de schildersbranche.
Een mooie locatie om hier aandacht voor
te vragen.

ervaring ook een rol speelt. Daarom vind
ik het belangrijk om onze kennis en ervaring door te geven aan de leerling-schilders. We hebben altijd leerlingen gehad en
veel van hen werken nu als zzp’er of hebben een eigen schildersbedrijf. Het is
mooi maar ook heel belangrijk om bij te
dragen aan het vakmanschap van de collega’s van de toekomst.”

Samenwerking ESPEQ
Van den Braber Schildersbedrijf is al jaren
een erkend leerbedrijf voor leerlingen van
ESPEQ, een MBO opleiding tot schilder,
behanger en glaszetter. Marc van den Braber: “Schilderen is absoluut een vak, waarvoor je moet worden opgeleid en waarbij

Samenwerking klanten
Het schilderen is een vak met veel waardering van je klanten want schilderwerk
geeft binnen- en buitenwerk van een huis
of gebouw een heel ander aanzien. Dat is
heel goed zichtbaar bij het project bij de
gereformeerde kerk aan de Middenweg.

W.M. Dudokweg 66
1703 DC Heerhugowaard

Marc van den Braber: “De voldoening in je
werk haal je uit het stuk kwaliteit wat je
levert samen met je collega’s. Mooie dingen maken - dát is waar het bij schilderen
eigenlijk om gaat. Of: dingen wéér mooi
maken. Het is fijn als klanten dat waarderen. De prettige samenwerking met het
bouwteam, de aannemer en de bewoners
van de pastorie zorgt ervoor dat we terug
kunnen kijken op een geslaagd project.”

!
W
U
IE Erkend schildersbedrijf voor al uw

N

binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Nieuwe webshop met alles op het gebied
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst
namens het hele team:
André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl
Copyright © 2016 Husqvarna AB (publ). All rights reserved.

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

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

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

SLECHTS

Officieel Husqvarna dealer

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:5

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

Het adres
voor uw
e-bike, fietsen
en scooters!
www. 2wielerwacht.nl

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

20-04-2012 13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

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

Officieel Husqvarna dealer

20-04-2012 13:17:57

•

Dé schadespecialist voor elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•

Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

De Andijker Onderneemt!
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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

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

Kantoormeubelen

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

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

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

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

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

Hovenier

Administratie

Architectenbureau

Kapsalon

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

20 aug

Schoonheidssalon

Maarten,

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

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

()'(7!94/2/3)%

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

Receptie afscheid van

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

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

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
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!
Erik Kort
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

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Dorpshuis
& Café
mail ons voor meer
neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Dr. d’ Arnaudstraat
22, informatie
1619 CXof Andijk
06-2738 0707
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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HUBO Kaagloop

Zondag 29 januari zal de 30ste
editie van de HUBO Kaagloop
gehouden worden in Wervershoof, de organisatie is in handen
van ijsclub De Noord in samenwerking met SAV.
De HUBO Kaagloop is een wedstrijd over 10 kilometer voor dames, heren en veteranen, daarnaast hebben we ook een 5 km
prestatieloop. Voor de jeugd van
4 t/m 12 jaar hebben we een

sponsorloop voor het Diabetesfonds met verschillende afstanden/leeftijdscategorieën.
Dit jaar kunt u zich tot 28 januari
online inschrijven via www.
kaagloop.nl, op de dag zelf is nainschrijving mogelijk van 9.45 tot
10.45 uur in de kantine van voetbalvereniging VVW. De kosten
zijn €4,- voor kidsrun en €5,voor de 5 en 10 km.

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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk
Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het
kan ook al voor 1 nacht. Ook handig voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.

Vooraf en in de pauze wordt er
een kopje koffie of thee geschonken. De organisatie is door de
Vrije Baptisten Gemeente en het
Leger des Heils. We zien naar u
uit. We beginnen om 19.00 uur
en vanaf 18.30 uur staan de deuren voor u open. Voor meer info:
0228-524655 of 0228-522044
Een ieder is hartelijk welkom!

Uw financiën op maat...
Verzorging belastingaangifte voor particulieren
Bedrijfsadministraties en adviezen voor midden- en kleinbedrijf
Zelfstandig adviseur RegioBank
Financieringen en hypotheken
Assurantiën en pensioenen

Administratie-en Belasting-advieskantoor

C.W.van der Jagt V.O.F.
Groothandelsmarkt 17-A • 1681 NN Zwaagdijk
Telefoon 0228-562186 • Fax 0228-564052
info@cwvanderjagt.nl

Wist u dat...
... de volgende Kunst en Tuin

info@andijker.nl
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Zondag 22 januari:
Rabo MTB Vooroevertocht

route zaterdag 27 mei wordt
gehouden?
... u op de website van de ijsclub
kunt kijken of de ijsbaan
open gaat?
... Therapie Praktijk Andijk
al 30 jaar bestaat?

Zingen op Verzoek

We nodigen u uit om zondag 22
januari met ons te komen zingen.
U kunt luisteren en meezingen
met de liederen van Johannes de
Heer en vele andere bekende liederen. Er is ook ruimte voor liederen op verzoek. De begeleiding is met accordeon en gitaar.
We komen samen in het gebouw
van het Leger des Heils aan de
Murillostraat 22 te Bovenkarspel.

De Andijker

... het Oosterdijks Cultureel
Belang 60 jaar?
... en loterijclub De Volharding
zelfs 120 jaar?
... aanstaande zondag de Rabo
MTB Vooroevertocht gehouden
wordt?
... het Poldermuseum zaterdag
21 januari spullen te koop aan
biedt?
... Andijker Gerjo Negenman
zaterdag met zijn team te
bewonderen is in De Bloesem
in Wognum?

Wie wil met Ab van
’t Wapen van Andijk
mee naar AJAX?
Zondag 29 januari
ADO Den Haag vertrek
13:00 uur 2 personen
Zondag 16 April
Heerenveen vertrek
15:15 uur 2 personen
Zondag 7 Mei
Go Ahead Eagles vertrek
13:00 uur 3 personen
Vervoer-kaart-P1 € 25,00
info: 06 2044 1934
0228 593214
of aan de Bar

Aanstaande zondag: Rabo MTB Vooroevertocht. Foto: Fred Homan
Nadat de tocht van zondag 20
november werd afgelast, organiseert de Stichting Westfriese
Wielerevenementen zondag 22
januari wederom een Rabo
MTB Vooroevertocht. Ook
deze keer heeft de organisatie
zijn best gedaan een afwisselend en uitdagend parcours samen te stellen. Zo zullen de
deelnemers over een boerenerf
in Medemblik rijden en is een
nieuw stuk parcours door Hauwert toegevoegd.
Het parcours
Het veelzijdige parcours bestaat
uit veengrond, klei, asfalt, schelpenpaden en zand. Vanaf de start
tussen 09:00 en 09:30 uur bij de
kantine van VVW vertrekken de
deelnemers met een lus langs
Hauwert en Het Egboetswater
richting de Groote Vliet. De deelnemers rijden richting Medemblik, om Kasteel Radboud heen in
de richting van het Regatta Center. Over een schelpenpad vervolgen zij de route naar Onderdijk,
waar bij het Nesbos de koek en
zopie staat met o.a. krentenbollen van Bakker Swart uit Wervershoof. Over de dijk vervolgt
het parcours richting De Vooroever. Bij de Kagerdijk splitst het
parcours zich; de deelnemers aan
de 30 kilometertocht gaan terug
richting de kantine van VVW, bij
de 35 kilometertocht rijdt men

langs de kom en fietst men over
het strandje richting de Koopmanspolder. Aangekomen bij de
jachthaven van Andijk rijden de
deelnemers over het fietspad op
de dijk langs de Dijkweg en de
Kagerbos terug naar de finish bij
de kantine van VVW.
Na afloop van de tocht is er gelegenheid om bij VVW de fietsen af
te laten spuiten en te douchen.
De kantine van VVW is open;
hier kan onder andere erwtensoep, koffie, thee en een broodje
worden gekocht.
Praktische informatie
Inschrijven voor de Vooroevertocht kan op 22 januari vanaf
08:30 uur bij de kantine van
VVW, Theo Koomenlaan 7 te
Wervershoof. De start is vanaf
deze locatie tussen 09:00 en 09:30
uur. De inschrijfkosten zijn voor
iedereen 6 euro, het verzoek van
de organisatie is om zoveel mogelijk gepast te betalen.
Let op: een valhelm is verplicht
bij deelname aan de toertocht.
Niet NTFU-leden zijn niet verzekerd voor schade, zij kunnen
vooraf via de website van de
NTFU een dagverzekering afsluiten voor €4,50.
Kijk voor meer informatie op:
www.mtbnoordholland.nl, op de
Facebook pagina ‘MTB Wervershoof ’ of op Twitter onder ‘swwwervershoof ’.

Feest voor het Andijks Gemengd Koor

Over ruim een jaar, in februari 2018, viert het Andijks Gemengd Koor haar 70-jarig jubileum. Deze
heuglijke gebeurtenis gaan we tegen die tijd uitgebreid vieren in de gereformeerde kerk in Andijk.
Het Andijks Gemengd Koor gaat voor de viering
samen met de nieuwe dirigent Margreet Drijver en
organist/pianist Edwin Hinfelaar een schitterend
concert voorbereiden.
Edwin zal zijn naast zijn begeleiding op de piano
speciaal voor het concert een stuk voor het kerkorgel voorbereiden.
Naast het jubileumconcert wordt ook voor de koorleden een feestelijk programma voorbereid.
Vanaf komende maandag beginnen om 20:00 uur in
Cultura de repetities voor het concert. Iedereen die
tijdens het jubileumconcert met het koor mee wil
zingen is van harte welkom om zich bij het koor aan
te sluiten, ook oud-leden!
Kijk op andijksgemengdkoor.nl voor verdere
informatie of bel Josefien 0228-591337.

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
Nieuwe dirigent Margreet Drijver-Prins en pianist
Edwin Hinfelaar. Foto aangeleverd

• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden
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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
Woensdag 18 januari 19.30 uur:
Oecumenische avond in “De
Kapel” aan de Middenweg door
de Raad van Kerken.
Iedereen van harte welkom.
Zaterdag 21 januari 19.00 uur:
Afsluiting Gebedsweek voor de
Eenheid. Eucharistieviering met
De Vriendenkring; voorganger: pastor J. Suidgeest. Thema:
“Gods verbindend Licht.
De collecte is voor bestrijding
van alle onkosten.. Van harte
aanbevolen en dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vorig weekend stond in het
teken van Actie Kerkbalans.
Hopelijk kan er volgende week
een goed resultaat gemeld worden. Hartelijk dank aan alle deelnemers, alle lopers en al degenen, die voor deze actie in touw
zijn geweest.

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
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Kerkdiensten, zondag 22 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. J. Veltrop te Vianen
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Leesdienst
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Pastor Gert Scholten					
Organist: Andrew Orme
Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur		Pieter Cnossen, Identity Crisis, Jeugddienst
R.K. Kerk zaterdag 21 januari
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor J. Suidgeest, Vriendenkring
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jacques Brunt
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Bert de Jong
New Life Church
Dorpshuis Centrum, Sportlaan 1 Andijk
10.00 uur Samenkomst

Taizédienst in De Kapel,
zondag 22 januari, aanvang 10.00 uur.

Een Taizé-viering kenmerkt zich
door veel zang en lange momenten van stilte, tenminste voor
onze begrippen. In onze kerk zijn
we naast de liederen, gebeden en
lezingen ook gewend aan een
preek. In een Taizé-viering hebben de liederen de overhand. Een
enkele lezing komt voor maar een
preek nooit. Tussen de liederen
door zijn er stiltes. Als je dit voor
het eerst meemaakt, lijken die
stiltes erg lang te duren. Als je
eventueel vaker een dergelijke
viering zou bezoeken zal die stilte
niet meer lang, maar aangenaam
zijn. De stilte is bedoeld om innerlijke rust te vinden. Het stille
gebed in de ‘gewone’ kerk is eigenlijk niet echt rustig te noemen, mensen schuifelen en hoesten. In het Franse Taizé zelf zitten
er duizenden mensen in zo’n
dienst en daar heerst een stilte
die je niet kunt beschrijven. Als
we dit ook in onze eigen dienst
bereiken zal dit zeker bevallen.
De liederen zijn allemaal erg eenvoudig. Dat heeft een reden: ze

blijven goed in het hoofd zitten
en zijn daardoor ook makkelijk
mee te zingen. Een lied bestaat
meestal uit slechts één regel.
Deze regel wordt vaak herhaald
en heeft zo een rustgevend effect.
De Nederlandse vertaling van die
regel vind je bij elk lied. Het zal
duidelijk zijn dat een Taizé-viering rust moet geven en ook
ruimte dient te geven om na te
denken. De dienst die in Taizé
wordt gehouden moeten we echter niet volledig willen kopiëren.
Dat kan ook niet. We zijn met een
veel kleinere groep en de entourage is anders. Wat we wel kunnen bewerkstelligen, is het vinden van rust na het drukke leven
van alle dag. Als je meer wil weten over Taizé, of een voorbeeld
wilt horen van liederen van Taizé,
kijk dan op www.taize.fr (alles is
daar ook in het Nederlands te lezen!). Ik ben benieuwd hoe u deze
viering zult gaan ervaren!
Pastor Gert Scholten - De Kapel,
Middenweg 48, 1619 BN Andijk.

Biljartvereniging De Vlieringboys
Deze biljartmiddag werd
gekenmerkt met zwaar bewolkt
en enkele opklaringen.
Voor C.J. Verhoogt klaarde de
lucht te laat op ondanks verwoede pogingen om tot winst
te komen, helaas gelukte hem
dat niet om een winstpartij binnen te halen. Dat noemen ze
dan een baalmiddag, dat klinkt
misschien wat negatief, maar
ook dat hoort onder de edele
biljartsport, uitdrukking van
Cees volgende keer betere en

zo kwam hij tot twee winstpartijen en daar had ondergetekende vrede mee. Het
leven gaat verder en volgende
week wachten we weer rustig de resultaten af. De slotzin is; “Humor is een rubberen zwaard, het stelt je in staat
te steken zonder te bloeden”.
Adios Biljartos!
Sportgroeten
G.P. Grent
Aflevering 1089

info@andijker.nl
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R. Sluijs Klussenbedrijf
Voor al uw kleine klussen in en om huis.
o.a.: schilderen, behangen, vloeren.
Meander 45, 1619 XR Andijk
06 - 11 29 27 84 | ra.sluijs@hotmail.com

AGENDA

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

JANUARI

Woensdag 18 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vogelvoeractie Sporting Andijk van 18:00 tot 20:00 uur
• Vrouwen van Nu Andijk West “Zet hem op” Wil Gorter met haar
hoedenverzameling, Cultura, 20.00 uur
Donderdag 19 januari
• Soos voor senioren, aanvang 12:00, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 januari
• LSBO Bezoek aan Dorcas. Dorcas Andijk 09.30 uur org. KBO.
Zaterdag 21 januari
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
Zondag 22 januari
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 24 januari
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Zaterdag 28 januari
• Hans Hannemann bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00 uur
• Cheers @ Sarto, aanvang 22.00uur tot 04.00uur, met DJ’s Joost
Lakeman & Nano en Doubsession, Dorpshuis Sarto, 16+
Zondag 29 januari
• Sarto, 15.30 uur. 60’s, 70’s, 80’s Rock met de Band, Greenhouse
(voorcafe) Vrij Entree
Dinsdag 31 januari
• Kontaktdag KVG, 9.30 uur vertrek fiets Sarto naar
fruitkwekerij ‘t Keetje Kadijkweg
Oud papier Zaterdag 28 FEBRUARI
januari, 11 & 25 februari, 11 & 25 maart,
8
&
22
april,
6
& 20 mei, 3 & 17 juni, 1, 15 en 29 juli,
Woensdag 1 februari
12
&
26
augustus,
9 & 23Sarto
september,
7 & 21 oktober,
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules,
13.30 uur.
4
&
18
november,
2,
16
&
30
december.
Vrijdag 3 februari
Dinsdag Centrum
7 februari, 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei, 27
•Plastic:
Klaverjas, Dorpshuis
juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september, 17 oktober,
Zondag 5 februari
14 november en 12 december
•Restafval:
Koppelbiljarten,
aanvang
14.00uur,
Dorpshuis
Dinsdag
24 januari,
21 februari,
21 Sarto
maart, 18 april,
Dinsdag 14 februari
16 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3
• KVG kaartavond
uur Sarto
en 3119.45
oktober,
28 november en vrijdag 29 december
Woensdag
15overige
februari
Gft:
dinsdagen
• KBO,
enadressen
Jeu de Boules,
Sarto
13.30nog
uur.in zakken wordt
LetBingo
op: Op
waar het
plastic
• opgehaald
Tulpenactiezijn
Moldavië
de data als volgt: vrijdag 13 januari, 10 februari,
Vrijdag
17 7februari
10 maart,
april, 5 mei, 2 juni, 28 juli, 25 augustus, 22 september,
• PCOB, Jaarvergadering
met
daarna gezellige
middag, Dorpshuis
20 oktober, 17
november
en 15 december
Centrum 14.00 uur.
voor meer informatie op hvcgroep.nl
Zaterdag 18Kijk
februari
•Wapen
Band ‘Kratje
Bier’
van Andijkin Sarto, aanvang 19:30,
optreden
22:00
- 01:00,vanaf
gratis20.00
entree.
Elke zaterdag
geopend
uur, HUIS DJ vanaf 22.00 uur
Zondag
19 februari
Di., wo., do.,
vrij. open om 20.00 uur. Zondag vanaf 16.00 uur
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage
Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Woensdag 22 februari
• Vrouwen van Nu Andijk West Jaarvergadering
•Autosleutel
Bingo, Cultura,Suzuki.
20.00 uur
Vrijdag 24 februari
De sleutel ziet eruit als
• PCOB, Jaarvergadering met daarna gezellige middag, Dorpshuis
bijgevoegde
Centrum 14.00 afbeelding.
uur.
Informatie:
06 4406 0126
Zaterdag
25 februari
• Yellow Grass bij Club Jazz & Pop, Cultura, 22.00u
Zondag 26 februari
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 28 februari
• KVG, Sarto, 20.00 uur Eendagsbestuur

Verloren:

MAART

Woensdag 1 maart
• Als
KBO,
Klaverjassenschadehersteller
en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
gediplomeerd
Vrijdag
3 maart
met ruim
30 jaar professionele ervaring, bied ik u :
• Bedrijfsbezoek bij de Fam. Schouten, Veenakkers 14.00 uur.
• Vakkundig
schadeherstel
Zondag
5 maart
Taxatie van deaanvang
schade (vrijblijvend)
• •Koppelbiljarten,
14.00uur, Dorpshuis Sarto
• Afhandeling
met de verzekeringsmaatschappij
Dinsdag
14 maart
Restauratie
van19.45
Oldtimers
• •KVG
kaartavond
uur Sarto
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie
• Vrouwen van Nu Andijk-WestGezamenlijke avond met Afd. Oost
onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)
In Dorpshuis Centrum.
Woensdag
15leenauto
maart beschikbaar
Eventueel
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Handelsweg 7
Maandag 27 maart
1619 BJ Andijk
• LSBO-Zonnebloem, Diner Martinuscollege 06-2183
Grootbroek
17.45 uur.
2262
info@ronkarremanautoschade.nl
Dinsdag
28 maart
• www.ronkarremanautoschade.nl
KVG, Sarto, 20 00 uur kom uit de kast m.m.v Carola de Vries
Woensdag 29 maart
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

APRIL
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60 jaar Oosterdijks
Cultureel Belang

De Andijker
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Vestiging:

Pagina 8

Grootebroek		Tel: (0228) 511680
Elzenlaan 2, 1613 VP Grootebroek Website: www.clusius.nl

Open dagen
vrijdag 27 januari van 18.30 - 21.00 uur
zaterdag 28 januari van 10.00 - 13.00 uur

‘Een kleine school waar uw kind zich snel thuis voelt’
‘Goede leerlingbegeleiding’
‘Brede uitstroom naar het MBO’

Afsluitende bijeenkomst 100 jaar droge voeten
Er zijn inmiddels leden uit het hele dorp. Foto: KD/De Andijker
Op 26 januari 1957 werd de vereniging
O.C.B. opgericht, met als doel: behoud van
het café aan de Oosterdijk en bevordering
van het culturele leven op Andijk-Oost.
Caféhouder P. Schotsman had het café
wegens hoge ouderdom verlaten en er was
geen gegadigde om het bedrijf voort te zetten. Het pand stond al geruime tijd te koop
en de verenigingen die gericht waren op
het café, o.a. toneelvereniging DBSG, de
Plattelandsvrouwen en het Nutsdepartement van Oost, maakten zich zorgen over
de mogelijkheid van het uitvoeren van hun
activiteiten. Nu, 60 jaar later, bestaat de
vereniging echter nog steeds. Al is O.C.B.
inmiddels van uiterst Oost naar uiterst
West verhuisd, het is nog altijd een gezellige, levendige vereniging.
Begin soos in 1960
In het lange bestaan van de O.C.B. heeft de
vereniging meerdere keren voor de uitdaging gestaan een plek te vinden voor het
verenigingsleven van Andijk (Oost). De
eerste keer was, zoals al even werd genoemd, in 1957. Op enig moment werd
het café plus de bijbehorende achterzaal
aangekocht door Auke van Zanten, melkhandelaar aan de Knokkel. Daarmee was
wel het pand behouden, maar was de
voortzetting van het cafébedrijf nog niet
gegarandeerd. Men meende dat er geschikte huurders gezocht moesten worden. En die werden gevonden: Jacob en
Grietje Mos van de Hoekweg zegden hun
tuiniersbedrijf vaarwel en gingen de uitdaging aan. De zaak ging weer open, de verenigingen konden weer terecht, het verenigingsleven bloeide weer op en het bleek
al gauw dat de familie Mos, echte gemeenschapsmensen, de sympathie had van de
Oostoppers.
O.C.B. organiseerde samen met het Nut of
met de plattelandsvrouwen mooie muziekavonden of nodigde cabaretgezelschappen uit om naar Andijk Oost te komen. In 1960 begon O.C.B. met de soos, in
de wintermaanden één keer in de maand

kaarten en biljarten, aanvankelijk alleen
voor de heren. Daar was direct veel animo
voor, maar als dat na een paar jaar wat
minder wordt, komen ook de dames mee,
wat de gezelligheid verhoogt.
Verhuizingen
Als de familie Mos in 1968 het café verlaat
en er in de volgende jaren veel opvolgende
eigenaren-caféhouders de revue passeren
komt in 1980 het café weer leeg te staan.
We verhuizen dan met de soos naar het
Wapen van Andijk, naar de bovenzaal, met
de hoop dat we later weer naar de Oosterdijk kunnen. Dat gebeurt als uiteindelijk
Simon Deen caféhouder wordt, het café
heet dan ‘Dijkzicht’. We zijn dan wel wat
leden kwijtgeraakt en besloten wordt om
samen met de Plattelandsvrouwen een
feestavond, in de vorm van een boerenbruiloft, te houden waarbij de hele bevolking
wordt uitgenodigd. Het wordt een prachtige avond en we houden er enkele nieuwe
leden aan over. Het jaar daarna echter zijn
in ‘Dijkzicht’ de biljarts vervangen door
poolbiljarts, die zijn helaas niet geschikt
voor de soos en we kunnen weer naar de
bovenzaal van het Wapen van Andijk.
Leden uit het hele dorp
Uiteindelijk besluit het bestuur om de soos
in Sarto te houden, waar we het ook goed
naar ons zin hebben. Louis en Leny zijn
helaas gestopt, maar bij de familie Bot is
het ook goed toeven.
We beginnen het seizoen altijd in september met een leuk uitje in de omgeving en
daarna een etentje. We zijn dus in de loop
der jaren met O.C.B van uiterst Oost naar
uiterst West verhuisd. Daardoor hebben
we wel leden over het hele dorp gekregen.
We zijn meestal met zo’n tien biljarters,
maar voor het kaarten (klaverjassen) zouden er nog wel enkele leden bij kunnen.

Afgelopen vrijdag werd 100 jaar droge voeten afgesloten. Foto: KD/De Andijker
13 Januari is een datum die menig Andijker niet snel vergeten zal.
101 jaar geleden werden we dankzij heldhaftig optreden van stoere Andijkers behoedt voor een watersnoodramp. Precies 1
jaar geleden herdachten we met elkaar dat
het dus 100 jaar geleden was dat we aan die
ramp zijn ontsnapt. En 13 januari 2017
was de dag dat dit herdenkingsjaar werd
afgesloten, door jong en oud.
Hoe bizar, dat er juist diezelfde dag meerdere codes in het land zijn afgegeven i.v.m.
het stijgende water!
Rond half 8 druppelden de eerste bezoekers Cultura binnen, benieuwd naar de
filmbeelden van de vele activiteiten van
het afgelopen herdenkingsjaar. Om 20.00
uur heette Angelique Buis van de “Stichting DeBuurtOp” alle vrijwilligers en andere belangstellenden van harte welkom
en nodigde iedereen uit om te genieten
van de prachtige compilatiefilm, gemaakt
door Frans Sijm en Willem van Leeuwen.

IJsclub Andijk hoopt het echt. Het geeft op de ijsbaan voor ons allen veel
plezier. Houdt voor het open gaan van de ijsbaan, gelegen aan de
Kleingouw, de website goed in de gaten!

Op het moment dat de film gestart zou
worden stroomde plotseling een sliert
blauw geklede kinderen met in elke hand
een stok naar binnen. Begeleid door Maryelle en Sylvia en theatermaker Henks
Smits wisten zij de organisatie compleet te
verrassen door met deze kinderen van verschillende Andijker basisscholen het “100
jaar droge voeten lied” nog eens te laten
horen. Het publiek kon deze geste zeer
waarderen en zong enthousiast mee.

www.ijsclubandijk.nl

Wat een fantastisch, verrassend en enthousiaste opening van deze mooie avond.

Heeft u interesse, u kunt bellen met Ria
Voorthuizen, 59 33 99 of Marjan Buis 59
13 60.

Wordt het schaatsen?

Het was alsof de kinderen weer op die dijk
stonden om vol overgave te zingen dat het
geweldig is dat we al 100 jaar droge voeten
hebben.
Daarna kon de film gestart worden. Voor
de pauze keken we naar mooie zonnige
beelden van de feestdag van 25 juni. Wat
een herkenning en ook weer zo verrassend, dat je de beelden kon zien waar het
allemaal gebeurde, waar jij op dat moment
net niet was.
In de pauze werd een verfrissend bubbeltje
geschonken om na de pauze de film te vervolgen en de januaristorm nogmaals te
beleven.
We waren nog getuige van het toneelstuk
“Meerkoet”, zagen hoe basisschoolkinderen verschillende proefjes met water in het
Poldermuseum deden. En tenslotte nog de
onthulling van de prachtige sculptuur.
Wethouder van cultuur Joset Fit bedankte
na afloop de organisatie en alle vrijwilligers nogmaals en kondigde aan dat alle
vrijwilligers een dvd van deze dorpsfilm
aangeboden krijgen door de gemeente. Dit
gulle gebaar is heel goed ontvangen, want
in de pauze kwamen er al meerdere mensen vragen waar of ze de dvd konden kopen.
Na afloop nog een gezellig, ontspannen
sfeertje van napraten en -genieten van dit
mooie herdenkingsjaar onder de vrolijke
klanken van “De Giel Montanjes”.
Het was zo gezellig, dit zou nog wel 100
jaar mogen duren……
Jacquelien Haakman

