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Martin Mans en Mark Brandwijk in Gereformeerde Kerk

Op vrijdag 19 januari 2018 is
er om 20.00 uur een dubbelconcert op piano en orgel door niemand minder dan Martin Mans
(orgel) en Mark Brandwijk (vleugel) in de Gereformeerde kerk
aan de Middenweg te Andijk.
Precies een jaar geleden speelden
zij ook in Andijk, op veler verzoek komen zij weer terug naar
Andijk!
Martin Mans geeft jaarlijks overal in het land zo’n tweehonderd
druk bezochte orgelconcerten.
De in 1965 op het Zuid-Hollandse
eiland Goeree-Overflakkee geboren Martin Mans zat op 7-jarige
leeftijd al achter het orgelklavier,
op 11-jarige leeftijd begeleidde
hij voor het eerst koren en een
jaar later al werd hij kerkorganist
in zijn geboorteplaats Melissant.
Sinds 1995 is Mans organist van
de Breepleinkerk in Rotterdam.
Hij maakt regelmatig concert-

Martin Mans. Foto aangeleverd
reizen door Europa, Canada,
Amerika en Australië. Hij treedt
ook op voor radio en tv (o.a. in
‘Nederland zingt’) en dirigeert
o.a. de Urker Mans Formatie,
The Martin Mans Formation, het
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
ZIM en het Mannenkoor De
Gouwestem.

Mark Brandwijk kreeg orgellessen
van Jaap den Besten en Everhard
Zwart. In het jaar 2007 won Mark
de wisselbeker van het Feike
Asma-concours en won deze ook
in 2008 en 2009. Mark speelt
ook piano. Hij is begeleider van
Young Ladies Choir ‘Hadassah’,
jongerenkoor ‘Speranza’, ‘Het
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Hollands Jongerenkoor’ en ‘Het
Groot Nederlands Jongerenkoor’.
Daarnaast is hij een veelgevraagd
begeleider bij andere kooren instrumentale concerten,
zoals concerten van het Zaans
Interkerkelijk
Mannenkoor.
Vanaf juni 2010 volgt Mark ook
pianoles bij Mirjam IJsseldijk in
Krimpen aan de Lek. Hij maakt
ook deel uit van ‘The Martin
Mans Band’. Mark werkte mee
aan tientallen cd-opnames, hij
heeft twee solo-cd’s uitgebracht.
Samen met Reinier Korver vormt
hij het ‘Duo Virtuoso’.

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

De kerk is open vanaf 19.30 uur,
het concert begint om 20.00 uur.
Uiteraard zijn er cd’s te koop.
Voor slechts € 10 kan dit concert
worden bijgewoond, kinderen tot
12 jr. € 5. Kaarten zijn voorafgaande aan het concert in de kerk
verkrijgbaar. Verdere informatie:
www.zingenenzo.com

Nieuwe openingstijden De Andijker en Dijkprint.
We zijn op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Daarbuiten op afspraak.
Uw woning verkopen?

G r a t i s advies

Bij opdracht een donatie voor
een goed doel naar keuze

Volg ons op:

0228-592253

Langs de weg...
Onze fotograaf kwam deze creatie tegen op de Prinses Marijkestraat
In Andijk. De eigenaar van deze sportieve kever is Twan Schouten uit
Wervershoof. Hij bestaat uit vele geleende Kever onderdelen waaronder het achterraam van de bekende bril die vanaf 1951 naar ons land
kwam.
Van de Volkswagen Kever zijn in totaal 21 529 464 exemplaren
gebouwd. De Kever was hiermee in 2003 de op één na meest verkochte wagen ter wereld De laatste klassieke Volkswagen Kever werd
gebouwd op 30 juli 2003 in Puebla, Mexico.

Winnaars kerstpuzzel
De oplossing van de kerstpuzzel was:
Onze kerstwens voor allen is eenvoudig en klein,
gelukkig te leven, gewoon er voor elkaar te zijn.
2017 - week 51
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De gegeven woorden zijn in het letterblok verborgen. Zij kunnen in alle richtingen geschreven zijn: horizontaal, verticaal en diagonaal, zowel voor- als achteruit. Een aantal letters is in meerdere woorden gebruikt. Als u alle gegeven
woorden heeft weggestreept vormt u de oplossing van deze puzzel door de resterende letters achter elkaar te schrijven.

Doe mee en maak kans op één van de drie prijzen.

1e prijs BBQ bon t.w.v. 75 euro, 2e prijs tuindoek t.w.v. 50 euro, 3e prijs 25 euro.
Winnaars worden in de Andijker van 10 januari 2018 bekend gemaakt.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Stuur of breng de oplossing met vermelding van naam + adres naar:
De Andijker, Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk. Uw oplossing dient uiterlijk 2 januari 2018 binnen te zijn!
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Happy New Year!

De prijswinnaars:
1e prijs: Ellis Wiechmann
2e prijs: Dominique Goudsblom
3e prijs: Wil Kersting

Excelsior staat aan de vooravond
van een bijzonder mooi jaar. In
2018 bestaat de muziekvereniging 125 jaar! Ter ere hiervan
opent Excelsior het jubileumjaar
op zaterdag 6 januari met “Happy
New Year!” Geen gewoon Nieuwjaarsconcert.
Cultura wordt omgetoverd tot
een muziekzaal in de stijl van de
jaren ’20. Muzikale grootheden
uit die tijd als Irving Berlin, Vera
Lynn en natuurlijk Glenn Miller
ontbreken niet op dit feestelijke
concert.
Aanvang is 20.15 uur.
Kaarten (à € 7,50) zijn al verkrijgbaar via de website: www.excelsior-andijk.nl en natuurlijk ook ’s
avonds aan de kassa.

Wij hopen samen met u te kunnen proosten op een mooi nieuw
jaar!

Prijswinnaars worden verzocht een email
te sturen naar info@andijker.nl.
Naar muziek luisteren is mooi
Samen muziek maken is mooier

We zullen dan contact opnemen
over het moment van prijsuitreiking.
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COLUMN (2)
Redactie: K.Gorter †

Liefst al vóór het ochtendgloren,
was jij te vinden in de stal
in je blauwe overall,
je bruine muts over je oren.
Een leven, toegewijd aan dieren,
in alle eenvoud en tevree
was jij één met het vee.
Een échte boer... in hart en nieren.

BoerGerrit
Gerrit van der Meer

Met verdriet geven wij kennis van het overlijden van
onze dierbare broer, zwager en oom

* Andijk, 29 augustus 1931

† Hoorn, 3 januari 2018
Pé
Bets † en Jan †
Simon
Cor † en Dina
Nico † en Dora
Truus † en Wim
Tiny †
Toon en Wil
Jan † en Joke
Oomzeggers

Dijkweg 336
1619 JJ Andijk
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op
maandag 8 januari op de Westerbegraafplaats te Andijk.

Een hand, een woord, een gebaar doen je zo goed
Als je iemand die je liefhebt verliezen moet.
Ik dank u voor de warme belangstelling in de vorm van uw
aanwezigheid, kaarten, brieven of bloemen tijdens haar ziekte
en na het overlijden van mijn lieve vrouw

Aaf Groot-Schenk
Met de ontelbare mooie herinneringen aan haar
zal ik verder gaan, samen met jullie!
				Haar man Hans
Iedereen heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en andere
attenties die we hebben gekregen voor ons 50-jarig huwelijk.
Het was geweldig en heeft ons zeer goed gedaan.
				Ineke en Jaap Meijles

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

Vogelvoeractie t.b.v. Sporting Andijk
Steun de jeugd door aankoop
van een vogelvoer-slinger!
Woensdag 17 januari
18:00 - 20:00 uur
komt men bij u langs.

Dicht bij Hem
Grenzen verleggen. Dicht bij
God leven is soms niet eenvoudig. Er kunnen behoorlijk
veel hindernissen zijn die je
maar moeilijk de baas kunt.
Soms moeten we onze grenzen verleggen richting God de
Vader. Ook Israël worstelde
met het feit om dicht bij God
te leven. Ook zij hadden last
van de vele verleidingen en de
dagelijkse problemen. Staande blijven in een maatschappij
die als een draaikolk om je
heen draait is voor ons mensen niet altijd even eenvoudig.
Zo aan het begin van het
nieuwe jaar kiezen veel mensen ervoor om het anders te
gaan doen. Ook Israël heeft
vaak die keuze gemaakt. Maar
telkens weer raakten ze hun
vertrouwen in God kwijt. Wie
de geschiedenis van Gods
volk leest zal hierin veel over
zichzelf kunnen leren. Dan
kunnen we ons niet onttrekken aan het feit dat zij het
moeilijk vonden om dicht bij,
en met God te leven. En wij?
Maar dan is het God Die het
initiatief neemt om iets heel
opmerkelijks tegen hen en tegen ons te zeggen: “Hij beschermde Israël in de wildernis, in een streek die huilt van
eenzaamheid, als Zijn eigen
oogappel. Hij spreidde Zijn
vleugels over Israël uit, net als
een arend zijn jongen op de
vleugels neemt en zo beschermt. Zo doet de HERE
met Zijn volk, de Israëlieten!”
Deuteronomium 32:10-11.
God had genoeg reden om Israel, maar ook ons, volkomen
aan ons lot over te laten. Maar
dat doet Hij niet, Hij wil en
kan Zijn schepping niet loslaten. Het is Zijn eigendom.
Daarom dit mooie vers. Hij
beschermde Zijn kinderen in
een wildernis die huilt van
eenzaamheid. Hoe herkenbaar is dit voor ons? Ik denk
dat een ieder hier wel een eigen invulling aan kan geven.
En wat is het dan geweldig dat
God het voor ons opneemt,
om toch Die goede Herder te
zijn. Om hen als Zijn eigen
oogappel te beschermen. Om
als een moeder arend haar
kinderen te bedekken met
haar vleugels. Een arend gooit
haar jong uit het nest om ze te
leren vliegen en op eigen benen te leren staan. Maar op
het moment dat het jong te
pletter dreigt te vallen, vliegt
de moeder arend onder het
jong en vangt het op en brengt
het veilig terug naar het nest.
Wat een prachtig beeld. Zo
vangt God ons ook altijd op,
om uiteindelijk toch altijd
dicht bij Hem te kunnen leven. Wees ervan overtuigd dat
Hij je altijd leidt en vergeet
niet, Hem kun je altijd vertrouwen. (Fred IJzerman)

info@andijker.nl
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Januari is de
kamerplanten maand.
Bij ons in de winkel
vindt u een leuk assortiment.
Nu ook volop verkrijgbaar;
verschillende soorten bollen op pot.

Zorgboerderij de Tulp heeft er
een prachtige binnentuin bij!

De binnentuin wordt geopend. Foto aangeleverd
Dankzij meerdere giften aan
stichting vrienden van de Tulp
hebben wij een prachtige binnentuin in de kas kunnen realiseren.
Er is hard gewerkt door de deelnemers en de begeleiders om de
tuin vóór kerstmis af te krijgen,
en dat is gelukt!
Het zit gedeelte wordt verwarmt
door een grote infrarood (terras)
verwarmer, zodat we een mooie
plek hebben om gezellig en
warm te zitten, en te knutselen.
In en door de tuin kan gewandeld en getuinierd worden door onze deelnemers.

Vrijdag 22 december 2017 hebben we daar bij wijze van de opening van de tuin een gedeelte van
ons kerstfeest gevierd.
Gezellig koffie gedronken met
wat lekkers, en het westfriese
kerstverhaal werd verteld.
Daarna hebben we de kerstviering in de zorgboerderij voortgezet met eerst een drankje, en
daarna een heerlijk kerstdiner.
Wij willen iedereen die dit voor
de zorgboerderij mogelijk hebben
gemaakt heel hartelijk bedanken!
Weer of geen weer, wij kunnen
de tuin in!

Kerstfeest bij zorgboerderij
De Tulp. Foto aangeleverd
Vrijwilliger worden?
U kunt contact opnemen met
Yvonne, 06 5140 4220.

Nieuws op:
www.andijker.nl
Kerstpakkettenactie 2017

De kerstpakkettenactie 2017 was
weer een enorm succes! We hebben 22 gezinnen blij gemaakt met
een prachtig gevuld pakket!
Ook hebben we 12 kerstpakketten aan het HWK gegeven. Deze
werden elders in West-Friesland
uitgedeeld.

De reactie van de mensen was
hartverwarmend en dankbaar.
Heel hartelijk bedankt voor uw
medewerking en hopelijk mogen
we in 2018 weer op u rekenen?
Namens de diaconie van de
Gereformeerde Kerk.

2018 - week 2
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MAGAZINE: VOOR NU EN LATER WINTER 2018

Wegens enorm succes!

We nemen u mee naar het prachtige Devon,
waar u vanuit het gezellige Torquay diverse
excursies maakt.

Lees onder meer over de volgende onderwerpen.
• Victor Reinier: ‘Al kan ik maar één kind redden’.
• Financieel misbruik: het kan u ook overkomen!
• Trouwen wordt anders.
• Hoe helpt je een kind op de woningmarkt?
• Daarom een testament.
• Bang voor de fiscus?
• Rondtrip langs de oudste bomen van Nederland.

Inbegrepen; Vervoer per luxe touringcar, 2x overnachtingshotel, 5 x hotel Torquay, H.P. verzorging, afscheids
diner, stoomtreinrit, boottocht Dartmouth, boottocht
Plymouth, Bygones museum of model village, entree
kathedraal Exeter, entree Powderham Castle met rondleiding, een echte Devon afternoon tea, hostess in de bus.

Ria Manshanden
MAGAZINE OVER SCHENKEN, ERVEN EN NALATEN / WINTER 2018

VICTOR
REINIER:

VOOR NU EN LATER – MAGAZINE OVER SCHENKEN, ERVEN EN NALATEN / WINTER 2018

‘AL KAN
IK MAAR
ÉÉN KIND
REDDEN...’
SPECIAL

FINANCIEEL
MISBRUIK:
HET KAN U OOK
OVERKOMEN!
HOE HELP JE EEN KIND
OP DE WONINGMARKT?
RONDTRIP LANGS
DE OUDSTE BOMEN
VAN NEDERLAND?

GRATIS

MEENEEMEXEMPLAAR
WINKELPRIJS € 7,95

BEKENDE
NEDERLANDERS
OPENHARTIG
OVER HUN
TESTAMENT

ISBN 9789012399883

GRATIS
INLOOP:
18/01
Andijk 0228-592224 – 23/1
Benningbroek 0229-591264
van 9.00-17.00 en 19.00-21.00.

sduvoornuenlater.nl

Hockeyclub Enkhuizen start met
trimhockey voor volwassenen

Voor iedereen in Enkhuizen en
omstreken die op recreatieve
basis wil gaan hockeyen start
WFHC Enkhuizen in januari
2018 met trimhockey voor volwassenen.
Mensen met weinig of geen hockeyervaring, die aan hun conditie willen werken en het leuk
vinden om spelenderwijs bekend
te worden met hockey zijn van
harte welkom. Maar ook komt de
Enkhuizer hockeyclub graag in
contact met herintredende hockeyspelers die hun oude sport
weer op willen pakken.
Bij Trimhockey wordt op een
ongedwongen manier gewerkt
aan techniek, tactiek en conditie. We spelen op het hockeyveld

van WFHC Enkhuizen, gelegen
op het Sportpark Immerhorn
(naast de kantine van voetbalvereniging Dindua). We starten
18 januari 2018 en spelen iedere
donderdagavond (uitgezonderd
de schoolvakanties) van 19:30 tot
20:30 uur, tot en met 19 juli.
De eerste drie lessen zijn proeflessen, daarna bedragen de kosten 127,50 Euro. Op het veld
dragen we scheenbeschermers en
wanneer we een partijtje spelen
ook een bitje. Hockeysticks worden voor de proeflessen beschikbaar gesteld door de vereniging.
Aanmelden doe je door een
mail te sturen naar activiteiten@
hockeyclubenkhuizen.nl o.v.v.
Proeflessen Trimhockey.

Repaircafé in de Drom

Foto aangeleverd
Zoals iedere derde dinsdag van de
maand, organiseert het Centrum
van Cultuur de Drommedaris op
dinsdag 16 januari om 13:30 uur
het ‘Repair Café’.
Heb je thuis een kapotte broek,
stofzuiger, staafmixer, fiets of iets
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extra 8 daagse busreis Zuid-West Engeland
Datum; 7 t/m 14 juli
Opstappen Andijk en Wervershoof.

Het magazine over schenken, erven en nalaten: NU GRATIS
VERKRIJGBAAR BIJ MANTEL&OVERTOOM NOTARISSEN

Op aanvraag kunt u bij ons kantoor
dit magazine (winkelprijs € 7,95) gratis
verkrijgen (zolang de voorraad strekt).
Vraag nu het gratis magazine telefonisch of aan via ons website: www.
mantelovertoom.nl bij “Stel uw vraag”.

info@andijker.nl

anders dat een tweede leven verdient? Kom dan naar het Repair
Café en een van onze reparateurs
zal zijn best doen je te helpen.
Contactgegevens voor meer
informatie: www.drom.nl - info@
drom.nl - 0228-312076

Het menselijk tekort
Het nieuwe jaar is begonnen. Een goed 2018 toegewenst ! En….. de oudejaar
conference van Youp gezien
? Hij was weer sterk,vond
ik. Haarfijn vertelde hij de
waarheid aan een ieder die
het horen wil met een grap
en een grol. Als uitgangspunt
nam hij een oud buurtcafé
met zijn stamgasten. Mensen
die op hun manier , vanaf
de barkruk naar de wereld
kijken. Mensen met eigen
verhalen over lief en leed.
Mensen zonder goede banen
of posities, maar wel met
eigen meningen, in zijn eenvoud wijs en waar, eerlijk
en recht door zee. Na twaalf
uur ben ook ik met mijn man
en een goede vriend naar
het café om de hoek gegaan.
Oliebollen, hapjes op tafel
en nog ruimte om te zitten.
Het was gezellig. Al snel gaat
dan toch het gesprek, mensen
herkennen je van de columns,
over wat er allemaal mis is in
Medemblik, in Nederland,
de hele wereld, of dichterbij
in Andijk of in hun buurt.
Terechte, eerlijke verhalen
van teleurstelling, onmacht,
boosheid en cynisme. Het
leven is voor menigeen soms
keihard, onbegrijpelijk en
ondoordringbaar. Zo ook
deze avond hoorde ik een
verhaal over wat er allemaal
mis gaat in het vakantiepark.
Belangrijk om te horen. Ik
luisterde en legde uit hoe
moeilijk en onmogelijk het
soms is om zaken te veranderen, maar dat alle raadsleden
van Medemblik dat wel proberen. Ook de meegekomen
vriend uitte zich boos en
bijna agressief. Hoe kijk jij
daar dan tegen aan vroeg
hij? Cynische ken ik niet, ik
weiger cynisch te worden,
antwoordde ik. Ik kan alles
wat ik zie aanvaarden als het
menselijk tekort. Vandaar uit
probeer ik zaken te veranderen. En daarom beste lezers
ga ik u als lijsttrekker van
GroenLinks voor de komende verkiezingen geen gouden
bergen beloven. Ik probeer
u wel mee te nemen op weg
naar een rechtvaardiger en
een duurzamere wereld, stapje voor stapje. Ook in 2018.
Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks
Medemblik.GroenLinks.
nl, facebook.com/
GLMedemblik
Ria.manshanden@ziggo.nl

Deze complete reis boekt u voor € 769, - p.p.
1 pers.kamer toeslag € 125
Info; ideetours@quicknet.nl of
06-29 25 41 47/ 0228-59 28 48
Ingrid en Dirk Gorter

HAPPY NEW YEAR!

Het orkest en dirigent Nick Hoogland. Foto aangeleverd
Zaterdag 6 januari, een volle zaal
in Cultura, muzikanten in opperste concentratie op het podium
of te wel het openingsconcert van
het jubileumjaar van Excelsior.
Met bekende nummers werd
het publiek meegenomen naar
de swingende jaren ‘20. Vlot
aan elkaar gepraat door dirigent Nick Hoogland kreeg het
publiek een kijkje hoe de begin
jaren van Excelsior er uit gezien
zouden hebben. Flitsende solo’s
van trompettisten, saxofoons en

slagwerk, zang van de voorzitter. Halverwege werd het hele
publiek getrakteerd op een glaasje bubbels om samen met het
orkest te toosten op een mooi
jaar onder een gouden confettiregen.
Een Nieuwjaarsconcert is geen
Nieuwjaarsconcert zonder de
Radetzki-mars en daar werd dan
ook het concert mee afgesloten.
Na afloop werd er met livemuziek nog lang gezellig nagezeten.

VRIJDAG 12 JANUARI

PUBQUIZ!

GEZELLIGE ALGEMENDE CAFE QUIZ VOOR JONG EN OUD! ---- AANVANG QUIZ: 20:30 UUR

DONDERDAG 18 JANUARI

SENIORENSOOS
AANVANG: 12:00 UUR

VRIJDAG 19 JANUARI

EETCAFE
MEER INFO OP WWW.DORPSHUISCENTRUM.NL

Langs de weg...

Een groene specht op bezoek bij familie de Boer. Foto aangeleverd
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Openingstijden Dijkprint / Andijker gewijzigd

Dijkprint/Andijker is een professioneel
bedrijf voor zakelijke en particuliere klanten. Naast de krant Andijker met wekelijks
het laatste nieuws staat Dijkprint bekend
om printwerk, drukwerk, buitenreclame
en ontwerp / DTP. Van een simpele zwart/
wit-kopie tot t-shirts bedrukken of digitaal
printen in full colour, persoonlijke aandacht en advies op maat staat bij ons op de
eerste plaats.

Onze openingstijden zijn vanaf 2 januari
2018 veranderd naar maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur. Mocht dit niet
schikken, dan zijn wij ook op afspraak geopend.

Ook voor inbinden, huisstijlen, flyers, visitekaartjes, (buiten)-reclame en posters
bent u bij ons aan het juiste adres aan de
Industrieweg 1 in Andijk.

Mocht u iets zoeken wat niet direct op
onze website te vinden is of heeft u een andere vraag, neem dan gerust contact met
ons op. Hoogstwaarschijnlijk kunnen wij u
evengoed van dienst zijn en als dit alsnog
niet het geval is, weten we altijd iemand
die u wens wel kan vervullen. Kortom, wij
helpen u graag!

www.andijker.nl
info@andijker.nl
0228-593605

Foto's: opdrachten Dijkprint
Eigen foto's en Koos Dol/De Andijker

www.dijkprint.nl
info@dijkprint.nl

Electro Andijk
➜ Scherpe winkel prijzen door inkoop
via Electronic Partner.

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

Drukwerk voor o.a. jubilea,
uitnodigingen, flyers,
posters, banners,
tuindoeken, canvasdoeken
en meer...

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

➜ Eigen reparatie technische dienst WITGOED zowel
keuken apparatuur als vrijstaand,
tevens vervangen wij uw apparatuur.
(geen voorrijkosten tot 25km)
➜ Verkoop elektra schakel materialen.
➜ Hier volop verkrijgbaar pickup snaren, naalden
en electronica.

Openingstijden
Maandag tot vrijdag van 10.00-18.00 uur
Zaterdag van 9.00-17.00 uur
Electro Andijk, Middenweg 0228 591873

www.electro-andijk.nl

Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
Tel 0228-582270
Keizerskroon 1
1619 XK Andijk
0228-592717

Staat voor kwaliteit en zorg:
In curatie:
• Fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Dry needling
• Ontspanningstherapie
• Diverse doelgroepen: Diabetes,
COPD, valpreventie, claudicatio
En preventie:
• FysioSport
• Doelgroep chronische aandoeningen
www.fysio-wfo.nl
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Glasbewassing
& meer
Barry Hoogendoorn * 06 2170 8248
schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Ondernemen in Andijk!
2018 - week 2
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Aanhangwagens
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Garage

info@andijker.nl
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Trekkers en werktuigen

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

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

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

Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

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

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.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

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

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

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

Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248
Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

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

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

Toys & More
www.toysenmore.nl • 06-30255550

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informeer naar de mogelijkheden:
p.ligthart@andijker of 59 36 05

Accu’s

Administratie
Autoschade
Autoschade
Bloemen

Brood en Banket
CV Monteur
Dorpshuis

Fietsenwinkel
Fysiotherapie

Fysiotherapie

Hovenier

Juwelier / Optiek

Kantoormeubelen
Kindercoaching
Oefentherapie
Podologie

Schilder- Glas- en behangwerk
Schoonheidssalon

Schoonmaakservice
Speelgoed

Therapie op maat

Tuinproducten

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

Verhuizen
Vishandel

Voetreflexologie
Witgoed
Yoga

Zonnepanelen
Zonwering

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

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Bakker-Ontbijtkoek
Van €2,95 nu voor €2,00

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40

Krentenbollen
6 halen, 4 betalen

Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.

Suikerbrood
Van €2,50 nu voor €1,50

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

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

Uw opticien,
contactlensspecialist
en optometrist

Ook in 2018 staan we
weer voor u klaar!
• Dé buitenspecialist in:
Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
• Messcherpe prijzen!
• Duizenden meters voorraad in Andijk
• Nieuw; IJzerwaren
(o.a. Woodies)/Hand- Schoenen
• Nu ook Grind, Split & Zand!
• Enthousiast team
dat voor u klaarstaat en meedenkt!

Zwartgroen - Industrieweg 5 - Andijk
(0228) 74 81 23 - www.zwartgroen.nl
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Vogelvoeractie t.b.v. Sporting Andijk

Ook dit jaar weer een vogelvoeractie voor de jeugd van SPORTING ANDIJK. Het blijft voor
onze jeugd belangrijk om te kunnen blijven sporten!
Wij hopen ook nu weer op uw

Gevraagd:

steun door aankoop van een vogelvoerslinger. U kunt ons verwachten op woensdagavond 17
januari 2018 vanaf 18.00 uur.
Een vriendelijke groet van
Sporting Andijk￼

Man/vrouw, voor werk in de tulpen.
Uren in overleg.Vanaf nu tot 20 maart.

info@andijker.nl

Een levenseinde naar wens
Wist u dat... Een
levenseinde naar wens, Heeft u met uw partner, kinde... je op 9 februari een muzikale
treinreis door Europa kunt maken
met het Andijks Gemengd Koor?

Fa. N. A. de Wit en Zn.
Cornelis Kuinweg 44, 1619 PE Andijk
Tel. 06-12274320

Men@Work zoekt nieuwe zangers
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... zorgboerderij De Tulp op zoek is
naar vrijwilligers?

... volgende week woensdag de

onder deze titel kunt u op donderdagmiddag 11 januari met
Mirjam Scholten in gesprek over
wat een ‘het levenseinde” voor
u persoonlijk kan betekenen. De
Hoornse auteur en vrijwilliger bij
rouw en verlies schreef hierover
een fascinerend boek. ‘Hierin
behandeld zij de vele aspecten
van het afscheid nemen en over
de keuzes die gemaakt kunnen
worden rondom het levenseinde.
Onder het motto: over de dood
zelf hebben wij niets te zeggen,
maar we kunnen wel invloed uitoefenen op de wijze waarop! Veel
mensen weten daar onvoldoende
van, worden daar onzeker over,
of durven daarover zelfs niet te
spreken.

ren, familie, vertrouwenspersoon
of huisarts gesproken over hoe
u zou willen dat uw levenseinde
er uit gaat zien? Weet u wat u
moet doen om ervoor te zorgen
dat uw laatste wensen worden
uitgevoerd? Nee, dan bent u van
harte welkom in het inloophuis
Medemblik. Deze en andere
zaken komen donderdagmiddag
11 januari uitgebreid aan bod tijdens het ronde tafel gesprek. Tijd:
van14.00 tot 16.00 uur. U bent
van harte welkom en uiteraard
mag u iemand meenemen die
deze zorg van u uiteindelijk gaat
overnemen. Inloophuis Medemblik Oosterhaven 11. Vooraf
opgeven wordt op prijs gesteld.
info@inloophuismedemblik.nl.

vogelvoeractie van Sporting Andijk
gehouden wordt?

… er bestuurders zijn die soms
de 70 km per uur tussen de
versmallingen op de Dijkgraaf
Grootweg niet schuwen?

Men@Work. Foto aangeleverd
Vocalgroup Men@Work wil uitbreiden en is op zoek naar nieuwe zangers. Deze zanggroep bestaat momenteel uit 12 mannen
uit diverse Westfriese steden en
dorpen. Zij zingen meerstemmig uiteenlopend repertoire, van
Barbershop tot moderne pop en
houden van een uitdaging. De
nummers worden soms met pianobegeleiding en soms a-capella
gezongen. Het credo van de groep
is kwalitatief goede zang, overgoten met een gezonde dosis Westfriese humor. De begeleiding is in
handen van pianist / arrangeur /
dirigent Frank Hoebe, de groep
repeteert om de week op de za-

terdagochtend van 10 – 12 uur in
de Pianokamer in Spierdijk.
We zijn nog op zoek naar baritons en bassen. Lijkt het je leuk
om te zingen in een kleinere
mannen zanggroep, ben je muzikaal en liefst niet ouder dan
55 jaar? Meld je dan nu aan via
info@vocalgroupmenatwork.nl
of telefonisch bij Piet Kraakman
op 06-86667993.
Wil je meer informatie, bezoek
dan onze website www.vocalgroupmenatwork.nl of kom
een keer kijken en luisteren op
een zaterdagochtend.

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

***VERS VAN HET LAND***
Bloeiend hout Forsythia
Beste Aardappelen div. soorten.
Alles natuurvriendelijk geteeld.
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39

• Elektrische installaties
• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening

… berichten van gevonden
en verloren voorwerpen
gratis worden geplaatst?

... ons kantoor voortaan op
werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur
geopend is?

... de prijswinnaars van de
kerstpuzzel bekend zijn?

• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

Schrijvend van start in 2018

Op vrijdag 19 januari is er weer
Schrijfcafé Enkhuizen van 10
tot 12 uur in Grand Café van
Bleiswijk. Deze keer blikken we
terug op 2017 en kijken we vooruit naar 2018. Wat kwam er allemaal op je pad? Wat wil je graag
meenemen naar het nieuwe jaar?
En met welke verse plannen ga
je aan de slag? Je werkt aan de
hand van vragen, open zinnen
of afbeeldingen. Je schrijft bijvoorbeeld lijstjes, korte teksten
of kleine gedichten. Ze hoeven
niet perfect te zijn. Je schrijft

ze voor jezelf. Breng een lekker schrijvende pen mee en een
mooi schrift of een praktische
schrijfblok.
Sinds 2010 organiseert Carla van
den Hombergh maandelijks het
Schrijfcafé Enkhuizen.
Deze schrijfochtenden zijn los van
elkaar te volgen. Schrijfervaring
is niet nodig.
Kosten per keer: €12 (inclusief
2 thee of koffie). Aanmelden
hoeft
niet.
Inlichtingen:
c.vandenhombergh@quicknet.nl

Heeft u nieuws of tips,

Samen spelen,
leren & ontdekken

een bijzondere hobby of talent
en wilt u daarover vertellen

op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
n

Wij hebbe
plekjes
vrij!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

in de Andijker?
Mail naar info@andijker.nl
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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
Zondag 14 januari 10.00 uur:
Eucharistieviering met Gemengd
koor; voorganger: kapelaan P.
Piets. Thema: “Luister en zie”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Dinsdag 16 januari 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dagkerk. 16.00 uur in Sorghvliet:
Woord-Communieviering; voorganger: pastor Nellie Pronk.
Welkom in de vieringen.
*Overleden: Gerrit van der Meer.
Bij de voorbeden bidden wij
voor hem.
*Landelijk is in de maand januari
de actie Kerkbalans. U kunt de
komende tijd 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!

Kerkdiensten, zondag 14 januari
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal in
verzorgingshuis Sorghvliet
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur

Ds. G. Heijkamp

16.30 uur

Leesdienst

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

Advertenties:

tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl.

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

Familieberichten:

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Maarten Jong
Jolien Harders
Olga de Boer
lay-out:
Karin Venekamp
foto’s:
Peter Ligthart, Koos
Dol, DVD Temme,
Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2018 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
Euch., kapelaan P. Piets, 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

Simon van Groningen

Biljartvereniging De Vlieringboys
Over deze biljartmiddag wil ik
weinig kwijt, m.a.w. we hadden alle twee een baalmiddag, zowel C.J. Verhoogt als
G.P. Grent wisten allebei geen
enkele partij te winnen en dat
beurt zelden, maar deze keer
was het wel degelijk waar.
Oorzaak nou die moet je bij
jezelf zoeken en vrouwe fortuna was blijkbaar niet van plan

om mee te werken. Gauw vergeten het leven gaat verder.
De slotzin is: “Je kan de waarheid niet veranderen maar de
waarheid kan jou wel veranderen.”
Adios biljartos!
Sportgroeten van
G.P. Grent
aflevering 1138

Eén leven. Waar draait het om?

Het kan zomaar gebeuren dat
je geraakt wordt door iets en
nu vragen hebt over het leven,
over de dood of over God.
Wat is de zin van het leven?
Ben je nieuwsgierig naar God, naar
Jezus, naar het christelijk geloof?
Dan is er nu een cursus voor jou!
Cursus Christianity Explored
in Andijk
Christianity Explored is een korte
cursus die ingaat op drie vragen:
Wie was Jezus? Waarom kwam
Hij? Wat houdt het in om Hem
te volgen? Vragen die bij het hart
van het christendom komen.
Christianity Explored is een heel
laagdrempelige cursus in gastvrije en kleine kring. Van de cursusdeelnemers wordt niet verwacht dat zij bidden, zingen of

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

JANUARI 2018

Gereformeerde Kerk

10.00 uur

AANLEVEREN
KOPIJ

De Andijker

hardop iets voorlezen. Er is veel
ruimte voor vragen, maar je bent
ook welkom om alleen maar te
luisteren.
De cursus wordt op zeven achtereenvolgende zondagavonden gehouden in gebouw De
Lichtboei aan de Hoekweg 12 in
Andijk. De eerste cursusavond
is 14 januari. De cursusavonden beginnen om 18.30u met een
gezamenlijke maaltijd, daarna de
cursus tot 21.00u. De hele cursus,
inclusief de maaltijden, is vrijblijvend en gratis en wordt u aangeboden door de Gereformeerde
Kerk Andijk.
Iedereen, ongeacht leeftijd, die
meer wil weten over het christelijke geloof is van harte welkom.
Contact: mw. R. de Vries, tel.
0228-593531.

Woensdag 10 januari
• KBO, klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 12 januari
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
Zondag 14 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel. 13.30 uur, Cultura
Dinsdag 16 januari
• KVG, Jaarverg. m.m.v. Stichting Hartekind 19.30 uur, Sarto
Woensdag 17 januari
• Vrouwen van Nu West, Marco van der Lee neemt ons mee de
natuur in.
Donderdag 18 januari
• SeniorenSoos, aanvang 12.00 uur, Dorpshuis Centrum.
Vrijdag 19 januari
• Eetcafé, Dorpshuis Centrum
• Dubbelconcert in de Gereformeerde kerk, 20.00 uur
Zondag 21 januari 2018
• MTB Vooroevertocht, 30 of 40 km., start 9.00-9.30 uur,
VVW, Theo Koomenlaan 7 Wervershoof
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage
Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 23 januari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 24 januari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Donderdag 25 januari
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur.
De Lichtboei, Hoekweg 12
Vrijdag 26 januari
• PCOB, Bedrijfsbezoek Nanne Kooiman Handelsweg 10, 15.30
uur.
Zondag 28 januari
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 30 januari
• KVG, Kontaktdag m.m.v. Voetreflex therapeut en pedicure,
10.00 uur Sarto

FEBRUARI

Zat. 2 & zon. 3 februari
• Districtsfinale 1e klasse Libre, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 6 februari
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 7 februari
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 9 februari
• Andijks Gemengd Koor, 70 jarig Jubileumconcert,
Gereformeerde Kerk, aanvang 20:00 uur
Dinsdag 13 februari
• VVNU Andijk Oost - Jaarvergadering met na de pauze
uitvaartverzorging “Charon”. Dorpshuis, 19.45 uur
Zondag 18 februari
• Countrymiddag, vrij dansen met de Dutch Country Collage
Dancers, aanvang 13.30 uur tot ca. 17.15 uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 20 februari
• KVG, Eendagsbestuur, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 21 februari
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Jaarvergadering. Na de pauze gaan we
iets doen met puzzels en foto’s. Cultura, 20.00 uur
• Tulpenactie voor Moldavië
Vrijdag 23 februari
• PCOB, Jaarvergaderingen presentatie over Griekenland van
vroeger, door Eugenie Herlaar. Dorpshuis Centrum, 14.00 uur.
Zondag 25 februari
• Prijsklaverjassen, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto

MAART

Zondag 4 maart
• Koppelbiljart, aanvang 14.00uur, Dorpshuis Sarto
Dinsdag 6 maart
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 7 maart
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Donderdag 8 maart
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur.
De Lichtboei, Hoekweg 12
Maandag 12 maart
• Oud
LSBO-Zonnebloem,
Diner
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Grootbroek,
papier Zaterdag
13-01,
27-01, 10-02, 24-02,
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het teken van glasblazen en Leerdam. Cultura, 20.00 uur
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

APRIL

Dinsdag 3 april
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 4 april

2018 - week 2

0228 - 59 36 05

Getrouw aan de traditie vond op
de vertrouwde locatie in december van het jaar 2017 wederom
het zogeheten Rapidtoernooi
plaats op een datum met de aanvang van het nieuwe jaar binnen handbereik. De inmiddels
welbekende formule werd ook
nu weer toegepast. Kortom, het
entreegeld voor deelname aan
het evenement bedroeg (nog
steeds) 10 euro. Het overhandigen van deze som gelds impliceerde meteen ook, dat men
in het bezit werd gesteld van
consumptiebonnen. En die kon
de houder weer gebruiken om
aan de bar de daarop vermelde
gerechten en dranken te bestellen. De opkomst was ook nu weer
heel goed. Met op de valreep
nog de onverhoedse aanmelding
van twee teams werd die van het
jaar daarvoor zelfs nog overtroffen. In totaal meldden achttien
teams zich aan, bestaande uit 80
mannen en vrouwen. De winnaar
van de vorige keer “Phénomène
de déjà vu” schreef zich dit keer
in onder de naam “Vergane glorie”. Een keuze waaruit zowel
gevoel voor humor als tactisch
inzicht naar voren komt. Mocht
een nevenbedoeling zijn geweest
de tegenstanders bij voorbaat
op het verkeerde been te zetten,
dan faalde deze jammerlijk want
in de wandelgangen beluisterde
ik al snel de juiste interpreta-

De Andijker

info@andijker.nl

Schaaklust Rapidtoernooi
Ten slotte mag ik niet onvermeld laten “Emanuel Lasker” dat
(zeker de eerste helft van het
toernooi) goed meedraaide. Na
vier rondes stond dit team gelijk
met het Zandkasteel (beiden met
6 punten en dus twee punten
achter op de koploper). Kennelijk
had deze prestatie alle energie
weggezogen, want uit de laatste twee rondes haalden zij nog
maar één matchpunt. Toch was
dit goed voor een verdienstelijke
vierde plaats.

Concentratie bij de deelnemers. Foto aangeleverd
tie van deze aanduiding, namelijk “Vergáánde glorie”. En het
team maakte dit volledig waar.
Het werd bemand door dezelfde
mensen als vorig jaar, namelijk:
Yong Hoon de Rover, Danny de
Ruiter, Jerrel Thakoerdien en
Tom BalIa. Warner de Weerd
ontbrak, geveld door de griep.
De vliegende start van het begin
werd niet meer losgelaten. Alle
zes rondes wisten zij te winnen.
Spreekt de grootte van deze prestatie al voor zich, de betekenis
hiervan wordt nog geaccentueerd met de vermelding dat de

gezamenlijke spelers over het
gehele toernooi slechts 1.5 bordpunt moesten prijsgeven en dat
men bij het ingaan van de laatste
ronde al verzekerd was van de
toernooiwinst.
Het Zandkasteel dat eveneens
een heel goed toernooi speelde
met slechts één nederlaag (tegen
de latere winnaar) kon theoretisch het aantal matchpunten
nog evenaren maar dan zou het
betere aantal bordpunten van
“Vergane glorie” de doorslag hebben gegeven.

ZSC Saende (één van de op het
laatste nippertje aangemelde
teams) legde met een betere eindspurt beslag op de derde plaats.
Bij afwezigheid van voorzitter
Arjen Vriend nam bestuurslid
Cor Gorter de honneurs waar.
Hij nodigde Nico Weel uit naar
voren te komen. Deze had, gelijk
vorig jaar, de indeling van de
teams tegen elkaar gedurende de
dag voor zijn rekening genomen.
Het belang van zijn inbreng bij
het succesvolle verloop van het
gebeuren spreekt voor zich. Als
stoffelijk blijk van de dank van
het bestuur overhandigde Cor
hem een fles wijn, benevens een
kist mandarijnen. Vervolgens
reikte hij een fraaie beker uit
aan de winnaar “Vergane glorie”. Een betere weerlegging van
deze naamsduiding is nauwelijks
denkbaar. Persoonlijk kregen
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deze spelers ook nog een lekkere
schnitt. Twee spelers uit dit team,
Danny de Ruiter en Yong Hoon
de Rover, hadden beiden zes uit
zes gescoord en daarmee ook de
prijs voor de beste individuele
score verworven. In plaats van
een tweede schnitt kozen beiden
voor een ananas.
Voorts kreeg ook nog een op
een willekeurige plaats geëindigd
team een prijs uitgereikt. Een
loting lag daaraan ten grondslag
en dier wegen waren ook dit keer
spreekwoordelijk ondoorgrondelijk en dus verrassend. Puur bij
toeval viel het lot dit maal op de
nummer twee, het Zandkasteel.
De prijs, een ananas, was dus niet
expliciet toegespitst op het feit
dat men als tweede was geëindigd.
En last but not least, de aanmoedigingsprijs ging naar de Vennep
2 en bestond uit een kistje mandarijnen.
Cor sloot omstreeks 17.00 uur
het evenement af en reflecteerde
het algemeen gevoelen van de
spelers met zijn constatering dat
de deelnemers konden terugzien
op een heel geslaagde dag. Hij
sprak ten slotte de hoop uit alle
aanwezigen volgend jaar weer
terug te zien.
Jaap Gorter

Kavels in Andijk

Groen, ruimte en water
Belde

rsweg

Riante kavels De Fruittuinen - vanaf € 161.000,-- v.o.n.

Kavels De Fruittuinen inclusief voorbeeldwoning - vanaf circa € 325.000,-- v.o.n.

Altijd al vrijstaand willen wonen? Dan is één van deze kavels misschien iets voor u!

Kavel Buurtje - met voorbeeldwoning

Kavel Buurtje - € 249.000,-- v.o.n.

Scholtens Projecten
0229 281820 | scholtens.eu
Aan deze advertentie kunnen geen rechten worden ontleend.

