
Semanuel Silverster Haasnoot 
(23) uit Andijk staat zijn manne-
tje in de ring tijdens het kick-
boksgala. “Tijdens de wedstrijden 
gaat er echt een knop om in mijn 
hoofd,” zo vertelt hij. 

Al van jongs af aan doet hij aan 
sport. “Vechtsporten doe ik ech-
ter pas vanaf mijn twintigste, 
daarvoor lag mijn focus op ande-
re sporten. Als ik ergens voor ga, 
dan slokt dat me wel volledig op, 
dus meerdere sporten op hoog 
niveau was geen optie. Ik heb 
keuzes moeten maken.”

Blauw oog
“Ik verhuisde van Groningen 
naar Andijk en ben toen bij trai-
ner Richard de Lange gestart met 
boksen. Hij heeft mij in een jaar 
tijd veel geleerd, maar ik wilde 
meer. Naast het trainen wilde ik 
graag wedstrijden doen.” De 
overstap werd gezet naar de 
sportschool van Ed Schaper en 
tevens van het boksen naar het 
kickboksen. Tijdens de trainin-
gen heeft Semanuel meer dan 

eens een blauw oog opgelopen. 
“Dan moet je maar vlugger weg-
duiken!”, lacht hij.

Discpline en de juiste mensen
Talent is nodig. Discipline is nog 
belangrijker. “Maar het meeste 
belangrijk zijn toch wel je trai-
ners en trainingsmaatjes. Met de 
juiste mensen om je heen kun je 
het beste uit jezelf halen.” Op een 
kickboksgala kwam hij Ton Ha-
verkort tegen. “Hij gaf me de kans 
een keer te komen trainen en te 
laten zien wat ik in mijn mars 
had. Ook Bjorn Schoolaert zag in 
mij de mogelijkheden om echt 
ver te komen en nam me onder 
zijn hoede als ‘project’. In een 
paar maanden wilde hij me klaar 
stomen voor wedstrijden. Dat ik 

al deze mensen ben tegengeko-
men, daar ben ik erg dankbaar 
voor.”

Emotionele wedstrijd
Na een lastige periode vol emo-
ties stond er een belangrijke wed-
strijd op het programma. Op 6 
oktober werd in Wijk bij Duur-
stede een grote wedstrijd uitge-
vochten. Semanuel wist niet zeker 
of hij er verstandig aan deed de 
ring in te stappen. Met de steun 
van vele familieleden en vrienden 
die met een touringcar mee wa-
ren gereisd om hem aan te moedi-
gen, deed hij het toch om te laten 
zien wat hij waard was. Het ver-
trouwen dat trainer Ed Schaper 
en sparringsmaat Maarten Kok in 
hem hadden gaf hem de kracht 

om er voor te gaan. 

Winst op karakter
“Mijn tegenstander was ander-
halve kop groter en een fiks stuk 
zwaarder. Maar in mijn hoofd 
was de knop om gegaan. Deze 
wedstrijd zou ik laten zien wat ik 
waard was en voor de winst gaan. 
De eerste ronde sloeg ik hem ‘8 
tellen’, dat was een mooi begin. 
De tweede ronde was afzien, de 
vermoeidheid speelde me parten. 
De derde ronde heb ik puur op 
karakter gevochten. Ik sloeg mijn 
tegenstander weer op ‘8 tellen’ en 
daarmee was de winst van de par-
tij voor mij.”

Toekomst in Drachten
“Ik ben het team van Ed en Tine-

ke Schaper heel erg dankbaar 
voor alles en toch ga ik ze een 
beetje verlaten. Binnenkort start 
ik namelijk met mijn opleiding in 
Drachten. Trainen in Groote-
broek zal dan alleen nog maar in 
de weekenden kunnen. Door de 
weeks train ik dan in Groningen 
bij mijn oom. Hoe mijn toekomst 
er kickboks technisch uit gaat 
zien is dus even afwachten.”

Kickbokser Semanuel deelt alleen in de ring klappen uit
Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 17-01 (Elke zaterdag 

8.30-14.30 uur na afspraak)

Tineke en Ed, Semanuel en Bjorn vormen een goed team  Foto: OdB/ De Andijker

0228-592253 

Gelukkig nieuwjaar 

Richard en zijn zoon Semanuel. 

Noteer vast in je agenda: 
28 april aanstaande!
Zwemmers opgelet! Nog even geduld 
maar dan is het weer zover, buiten 
zwemmen in De Weid! Op 28 april, de 
dag na Koningsdag, vanaf 12.00 uur is 
iedereen weer van harte welkom.

Hoofdpomp
Inmiddels is de nieuwe hoofdpomp 
aangekomen in De Weid. De vrijwilli-
gers gaan nu aan de gang om de oude 
pomp te verwijderen. Hiervoor moet 
eerst een takelconstructie boven de 
pomp-put worden gemaakt. De nieu-
we pomp weegt ruim 300 kilogram; 

dat til je niet even de put in. Techneu-
ten; veel succes met het sleutelwerk!

Gesprek met gemeente over BTW-
problematiek
Intussen heeft 1 januari helaas ook 
slecht nieuws gebracht. Buitenbaden 
kunnen niet langer de BTW verreke-
nen. De BTW terruggave was een be-
langrijke inkomstenbron voor De 
Weid waardoor er minder subsidie 
hoefde worden verstrekt door Me-
demblik. De compensatieregelingen 
SPUK en BOSA die de overheid heeft 
bedacht zijn absoluut ontoereikend 
om het verlies te dekken. De vijf bui-
tenbaden van Medemblik zitten deze 
week bij de gemeente om hierover te 
spreken. Wordt vervolgd…

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Nieuws van De Weid

300 kilo staal staat te wachten op installatie. 
Foto aangeleverd

Foto’s: SabJ Fotografie
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FAMILIEBERICHTEN

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

Kerkdiensten, zondag 13 januari
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  Ds. G. Heijkamp
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 Ardon de Waard, jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur pastor J. Suidgeest, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Oscar Lohuis

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Johan Gankema

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 13 januari 10.00 uur: 
Doop van de Heer.
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor J. 
Suidgeest. Thema: “Gegeven”.
De collecte is voor onze kerk.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Dinsdag 15 januari 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Allen welkom.
*Overleden: Jan Tiet. 
*Landelijk is in de maand januari 
de actie Kerkbalans. U kunt de 
komende tijd de bekende enve-
lop met de nodige informatie in 
de brievenbus verwachten. Als 
kerk en parochie kunnen we 
niet zonder financiële middelen. 
Daarom is deze actie uw aan-
dacht waard!

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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Daar buiten op afspraak

We hebben afscheid moeten nemen van ons erelid

Jan Tiet

We wensen de nabestaanden veel sterkte.

Namens leden en bestuur
Biljartvereniging De Hoop

Tijdens haar ziekte en  
na het overlijden van mijn lieve vrouw,

Tilly de Blank-Benjamens
hebben veel mensen belangstelling getoond.

De bezoeken thuis, uw aanwezigheid bij de condoleance en uitvaart, 
de muziek van AGK , giften voor het KWF, de vele brieven  

en kaarten hebben mij goed gedaan en helpt mij  
bij het verwerken van het verlies.  

Bedankt daarvoor!

                                              Marco de Blank

Onze sportieve broer schaatste zijn Elfstedentochten,
vanuit het donker naar het licht,

nu maakt hij zijn laatste tocht naar het Licht...

Frederik Willem Roffel
Fred

-leerkracht-

Andijk, geb. 8 juni 1949                 Dokkum, overl. 1 januari 2019

Wij wensen Bettie en naaste familie veel sterkte toe.

    Koen & Frank Roffel
    Hillie en Jos de Bruyne

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden te Dokkum.

Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

                                                                   Mattheüs 5:3

Met liefde omringd is rustig van ons weggegleden  
onze lieve, sterke zus, schoonzus en tante

Johanna Beth
Jopie

Dochter van Hendrik en Petronella Beth-den Haan, beiden in herinnering.

Andijk,
16 augustus 1957

Hoorn,
5 januari 2019

Carla en Jaap
Annemieke en Leo, in herinnering

Henny en Ferry
Henk, in herinnering, Jolanda en Dick
Neven en nichten

Correspondentieadres:
C.P. Beth, Hemweg 1, 1608 HL Wijdenes

Jopie is in haar appartement, Industrieweg 63, van het 
appartementencomplex de Lamoraal te Grootebroek.

U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op donderdag 
10 januari tussen 10.30 en 11.00 uur in de Oude Kerk, Zesstedenweg 189, 
1613 JD Grootebroek. Daar wordt om 11.15 uur de afscheidsdienst gehouden 
en aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats  
aan De Weet te Andijk.

Heel veel dank aan het team van Philadelphia, woonlocatie de Lamoraal te 
Grootebroek, voor alles wat jullie betekend en gedaan hebben voor Jopie.
Ze was heel gelukkig met haar eigen appartement en jullie nabijheid. 

Uw steun rond het overlijden van mijn man, 
onze vader, opa en overgrootvader

GERRIT MAAS

heeft ons bijzonder goed gedaan.
Uw warme betrokkenheid is voor ons zeer kostbaar. 
Onze oprechte dank hiervoor.

  Nienke Maas-Abma,
  kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Met al zijn levenslust en wilskracht 
heeft hij deze strijd niet kunnen winnen.

Na fijne jaren die wij met elkaar mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen

van mijn lieve man, onze paps en opa

Charles Cornelis Joseph Klijnman

    Saskia Klijnman

    Samira en Pieter

    Charles en Wiesla
       Isabella

        Lev, Indy en Luna

Correspondentieadres: 
Proefpolder 325, 1619 EH Andijk

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Ook dit jaar weer een vogelvoer-
actie voor de jeugd van SPOR-
TING ANDIJK, korfbal, handbal 
en voetbal. Het blijft voor onze 
jeugd belangrijk om te kunnen 
blijven sporten!

Wij hopen ook nu weer op uw 
steun door aankoop van  een vo-
gelvoerslinger. 
U kunt ons verwachten op 
woensdagavond 16 januari 2019 
vanaf 18.00 uur.

Vogelvoeractie t.b.v. Sporting Andijk

Verloren: trouwring
Maandag 7 januari ben ik mijn trouwring (gewoon rond, 
gewoon goud) verloren tijdens een fietsritje op de Kleingouw. 
De ring is kwijtgeraakt tussen Kleingouw 131 en afslag Notaris 
Steenpoortestraat. Arjen Peerdeman 06 51 799 791

Verloren: gymtas
Wij zijn de gymtas kwijt van Thijs (een legergroene effen 

rugzak), met daarin een zwarte korte broek en t-shirt maat 
152 en zwart- grijs-witte schoenen van Bristol.

Heeft u hem gevonden? info@andijker.nl
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GRATIS INLOOP 
donderdag 17-01 Andijk
van 09.00 tot 17.00 uur 
en van 19.00 tot 21.00 uur
Elke zaterdag van 08.30-14.30 uur
na afspraak, locatie Andijk

Kijk voor meer informatie op onze 
website
www.mantelovertoom.nl

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste:

Horeca medewerker
Per direct zijn wij op zoek naar een horeca

medewerker voor (avond)diensten, feesten en
activiteiten. Ben jij een hardwerkende horeca 

topper
en ben je flexibel inzetbaar?

 Heb jij die positieve en gastvrije uitstraling?
 Ben jij flexibel inzetbaar

 Ben jij goed in het omgaan met gasten?
 Ben jij diegene die goed kan werken in een team?

Herken jij jezelf hierin? 
Mail dan nu naar
info@dorpshuiscentrum.nl
Of bel naar 0653201652

Judith Berkhout

Ten eerste willen wij u 
natuurlijk het allerbeste 

wensen en alle goeds voor 
2019. Een nieuw jaar en 

nieuwe voornemens toch? 
Wij hebben alle feestdagen 
overleefd en onze nieuw-
jaarsborrel gehad. Ook 
van de gemeente uit een 

nieuwjaarsborrel dit jaar in 
Cultura. Hierin hebben wij 

even alles de revue laten 
passeren en we zijn tot de 
conclusie gekomen dat we 
op de goede weg zijn. We 
willen vooral  onze eigen 
identiteit naar voren laten 
komen. Iemand vroeg mij 
laatst waarom moeten wij 

op je stemmen of op de 
BAMM. Ja, dan sta je even 
stil bij de waarom. Wat wij 
vooral belangrijk vinden is 
dat we niet mee gaan in de 
grote menigte, maar ergens 
als partij voor staan. Open, 
eerlijk en transparant. We 
vinden het belangrijk dat 
ondernemers hun bedrijf 
kunnen runnen en als ze 

alleen maar dwars gezeten 
worden door regels, moeten 
we gaan kijken of het beleid 
wel goed uitgevoerd wordt. 

Nu gonst het in de wan-
delgangen dat de tennis-

vereniging in Wervershoof 
opnieuw op de agenda komt 

van de raadsvergadering. 
Terwijl dit toch definitief 

klaar was? Het blijkt maar 
weer, ook de politiek staat 

niet stil in de vakantie 
periode en na een ‘nee’ in 
de raadsvergadering, kun 
je ook gewoon door blij-

ven gaan om je zin door te 
drijven?! Wij kunnen daar 
niet zo goed mee leven. We 
willen dan ook graag zor-

gen dat dingen goed blijven 
draaien en kijken naar de 
belangen van alle betrok-
kenen in plaats van alleen 

het mooie plaatje wat ieder-
een wordt voorgeschoteld. 
Denkt u dat er niks meer 
aan te doen valt? Jazeker, 
gewoon opkomen voor uw 

belangen en daarbij de juiste 
partijen benaderen om een 
statement te maken. Niet 
alles maar laten gebeuren. 
Hopende dat ik u goede 

raad heb gegeven voor het 
komende jaar. Samen met 
elkaar en voor elkaar. Wij 

wensen u een heel goed jaar, 
met nogmaals alle goeds.

Groet,
Judith Berkhout

BAMM
bamm@ziggo.nl

Op zondag 20 januari is er van 
12.00 tot 17.00 uur weer een pa-
ranormale beurs in de Schoof te 
Wervershoof. De entree voor 
deze beurs is helemaal gratis, 
voor deelname aan activiteiten 
wordt een klein bedrag gevraagd. 
Het is een beurs voor mensen die 
vragen hebben met betrekking 
tot hun: Relaties, gezondheid, 
werk, zielsverwanten waarmee 
geen contact meer is, etc. Waar 
bij in het tastbare niet altijd de 
juiste antwoorden kunnen wor-
den gevonden, kan het paranor-

male juist zeer verhelderend zijn.  
Uiteraard is iedereen die interes-
se heeft in hoe dit er uit ziet, of 
alleen informatie wil ook van 
harte welkom om een kijkje te 
komen nemen.
 
En zullen diverse specialismen 
aanwezig zijn, waar onder: Sym-
bolon legging, fotolezen, klank-
schaal sessie, astrologie, healing, 
helderziende waarnemingen, en 
nog veel meer. 
U bent van harte welkom, graag 
tot dan. 

Snel besteld, origineel bezorgd 06 377 922 31 

Ibislaan 18 Andijk. Wij bezorgen in heel Nederland.

Kies voor gemak. Bestel online!

** actiecode andijk 
voor gratis bezorgen 

in Andijk

Parabeurs in de Schoof

Gevonden:

Op vrijdag 4 januari 
is er ter hoogte van 
Dijkweg 83 op de par-
keerplaats naar de 
dijkopgang een sleu-
telbos gevonden.

De bos is af te halen 
aan de Dijkweg 75 bij 
Hans en Dorien.

Gevraagd: schoonmaakhulp
De kantinecommissie van Sporting Andijk zoekt een schoon-
maakhulp voor het schoonmaken van de kantine. De ingangs-
datum is zo spoedig mogelijk.

De werkzaamheden vragen een tijdsinvestering van ca 4 uur 
per week - te verdelen over 3 uur op de maandag en 1 uur op 
de vrijdag - voor 40 weken per seizoen.

Er staat voor het werk een vrijwilligersvergoeding tegenover.

Inlichtingen:  Piet Ligthart
                     0228 592519
                     p_ligthart@quicknet.nl

Zondagmorgen 13 januari staat 
de jeugddienst in de Vrije Bap-
tisten Gemeente Enkhuizen in 
het teken van Be a Hero. Vanuit 
de Stichting Geloofshelden zal 
voormalig topvoetballer Ardon 
de Waard spreken. De dienst is 
voorbereid door jongeren van 
de Vrije Baptisten Gemeente 
Enkhuizen. Muzikale mede-
werking wordt verleend door 
de band Destination Call, sa-
mengesteld uit jongeren uit de 
gemeente. Deze dienst voor 
jong en oud begint om 10.00 
uur in de RSG, Boendersveld 3 
in Enkhuizen.

Wie zou er niet willen uitblinken 
in een bepaalde tak van sport en 
hiervoor alles aan de kant zetten? 
Wordt het missen van een trai-
ning of een wedstrijd, omdat je 
naar de kerk of catechisatie moet, 
in deze tijd nog geaccepteerd? 
Gaan sport en geloof wel hand in 
hand?

Vanuit de Stichting Geloofshel-
den zal Ardon de Waard hierover 
spreken. Deze ex-topvoetballer 
werd op zijn twaalfde gescout 
door Ajax. Zijn ouders staken 
hier een stokje voor, omdat er bij 
Ajax op zondag gevoetbald zou 
moeten worden. Zij vonden dat 
wanneer hij volwassen was, hij 
zelf deze keuze moest maken. 

Ardon speelde bij AZ, Heeren-
veen, Telstar en VVV-Venlo. Hij 
heeft tijdens zijn voetbalcarrière 
veel tegenslagen meegemaakt. 
Met hierbij vragen als: Waarom 
werkt mijn lichaam niet mee en 
ben ik veel geblesseerd, waarom 
heeft U mij dan dit talent gege-
ven? Hoe gedraag ik mij als chris-
ten?

Ardon debuteerde als voetballer 
bij Heerenveen en moest kiezen 
tussen, zich laten dopen, of met 
Heerenveen mee naar Roda JC. 
Hij koos voor God en heeft tij-
dens dat seizoen niet meer in het 
eerste team van Heerenveen ge-
speeld. Door alle gebeurtenissen 
heen heeft Ardon steeds Gods 
Hand en nabijheid ervaren.

Voormalig topvoetballer Ardon de Waard 
komt naar de Vrije Baptisten Gemeente

Foto: JC Gellidon
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Husqvarna 
Gazonmaaiers 
v.a. € 339,-

Husqvarna 
Riders 
v.a. € 2939,- 

Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Zesstedenweg 188

1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92

info@rogema.com

www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Al vele jaren zijn Peter en Tina 
Ligthart met hun bedrijf ‘De 
Nederlandse’ uitgever van 
kranten als De Andijker en De 
Streker (editie Stede Broec en 
editie Drechterland). Maar re-
gelmatig kwam de vraag: “Ma-
ken jullie ook folders ... brief-
papier ... visitekaartjes ...?” 
Door de contacten met Jakob 
en Anne-Marie den Hond was 
de kennis voor dit deel van het 
grafisch vak binnen bereik ge-
komen en is Dijkprint 10 jaar 
geleden toegevoegd aan de on-
derneming. Per 1 januari van 
dit jaar is Dijkprint zelfstandig 
geworden met Jakob en Anne-
Marie als nieuwe eigenaren.

Het pand aan de Industrieweg 1 
is sinds 2012 de thuisbasis van 
zowel de uitgeverij, redacties als-
ook van Dijkprint. Allemaal in 
handen van Peter Ligthart. Deze 
bedrijven worden nu van elkaar 
gesplitst, maar zullen voorlopig 
in hetzelfde pand gehuisvest blij-
ven.

Vertrouwde kwaliteit
Wat dat betreft verandert er voor 
u als klant niet heel veel. Ver-
trouwde gezichten, dezelfde kwa-
liteit, dezelfde adressen en tele-
foonnummers. Daar waar het in 
het oude jaar ook allemaal één 
bedrijf was, zijn het nu echt twee 
apart functionerende partijen. 

“Die  heel goed met elkaar sa-
menwerken, want daarin behou-
den we het goede!”

Te druk
Peter Ligthart heeft zijn handen 
vol aan de kranten en heeft daar-
om besloten het deel Dijkprint af 
te splitsen. Jakob den Hond 
werkte al tijden voor Dijkprint en 
zet de zaak voort. “Eigenlijk doe 
ik hetzelfde als ik al deed, alleen 
heb ik nu de directiefunctie erbij 

gekregen,” aldus Jakob. 

Andijker blijft
Wat betreft de Andijker, als ook 

de Streker edities verandert er 
niets. Deze blijven in handen van 
Peter Ligthart en worden door 
het vaste team wekelijks voorzien 

van fraaie artikelen. Ook voor het 
adverteren kunt u hier gewoon 
terecht. De vaste e-mailadressen 
info@andijker.nl en info@streker.
nl zijn gewoon hetzelfde geble-
ven. Ook het telefoonnummer 
(0228) 59 36 05 blijft gelijk.

Dijkprint gaat door
Nu Dijkprint als apart bedrijf 
functioneert is het wel belangrijk 
dat u de juiste e-mailadressen 
gebruikt. Voor informatie, ont-
werpen, print- en drukopdrach-
ten belt u met (0228) 59 29 34 of 
mailt u naar info@dijkprint.nl 
Dan weet u zeker dat u bij de 
juiste persoon terecht komt. “In 
het begin zal dit nog wel eens mis 
gaan. Maar dat is een kwestie van 
gewenning.” 

Verhuizing op stapel
Het pand aan de Industrieweg 1 
staat te koop. Mocht dit verkocht 
worden zullen beide bedrijven, 
dus ook Dijkprint, verhuizen 
naar nieuwe locaties. Via berich-
ten in deze krant informeren wij 
u daarover uiteraard bijtijds. 

Dijkprint op eigen benen

Jakob en Anne-Marie hebben Dijkprint van Peter en Tina overgenomen. Foto: KD/De Andijker

www.dijkprint.nl
info@dijkprint.nl

(0228) 59 29 34

www.andijker.nl
info@andijker.nl                    
(0228) 59 36 05 
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@� owerinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren
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Wist u dat...

... Cultura Plus zaterdagavond 

2 februari twee fantastische

voorstellingen in Cultura

gaat organiseren?

... je deze week de kleurplaat 

uit de kerstkrant nog in kunt 

leveren op Industrieweg 1 te 

Andijk?

... de jeugdleden van Sporting 

Andijk op woensdag 16 janu-

ari weer langs komen met de 

jaarlijkse vogelvoeractie?

... ze dit doen om met de op-

brengst weer leuke activiteiten 

voor de Jeugd te kunnen 

organiseren?

... de Iveco met kerstbomen 

elke dag zijn rondje doet?

... ze naar Stedebroec worden 

gebracht waar meer te 

verdienen is?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… er vanaf de kruising 

Industrieweg en Generaal de 

Wetlaan tot voorbij het 

winkelcentrum een 30 km zone 

van toepassing is?

 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,  
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40 

Plaats een Andijkertje!
5 regels 

voor 5 euro
info@andijker.nl

Hier even een update vanuit Mo-
zambique. Het is nog maar een 
paar weken voordat Daniel en 
Leoni Wierstra met hun gezin in 
het vliegtuig stappen om te ver-
huizen naar Lichinga. Wij (de 
Obdam-familie) kijken reikhal-
zend uit naar hun komst. Maar 
voordat ze hier zijn en voordat ze 
kunnen beginnen met de bouw 
van hun huis, moet er nog wel het 
één en ander gebeuren. Het 
bouwterrein was een grote puin-
hoop. Ze hebben hier jarenlang 
met de hand stenen gemaakt en 
al doende meters diepe gaten ge-
graven in het terrein. Dus wij 
hebben vrachtwagens met grond 
laten komen en nu is het dan zo-
ver dat de bulldozer alles gelijk 
mag schuiven. Het halve dorp 
komt kijken om zo’n grote ma-
chine aan het werkt te zien. 

Het gaat goed: op dag 1 gaan alle 
gaten dicht. Maar op dag 2 begint 
het regenen, en niet zo’n beetje 
ook. Het is hier namelijk allang 
regenseizoen en dan zijn regen-
vrije dagen eerder uitzondering 
dan regel. ‘s Middags kan de bull-
dozer niet meer verder werken en 
nu moeten we wachten tot het 
terrein weer opdroogt. Nou, de 

bulldozer moet opschieten, want 
op 26 januari komen de Wier-
stra’s al!

Ook leuk om te weten is dat het 
ondertussen beproefde Andijk - 
Mozambique bouwteam zich aan 
het klaarmaken is om deze kant 
te op komen. Nico Brouwer, Age 
Gorter samen met Piet en Boukje 
Walstra hopen midden juli de 
lange reis te maken en te komen 
helpen bij de bouw van het huis 
van Daniel en Leoni. Dit team 
heeft al de nodige ervaring opge-
daan bij de bouw van òns huis en 
de latere aanbouw. Zij zullen dus 
een waardevolle bijdrage kunnen 
leveren. We missen hier nog een 
bollenboer en een bloemkool-
bouwer en dan hebben we Andijk 
in het klein!

Als iemand nog airmiles over-
heeft die kunnen helpen bij de 
sponsoring van de vliegtickets, 
neem dan even contact op met 
Age want dat wordt zeer gewaar-
deerd. Voor meer spannende 
verhalen en een lopend sponsor-
project “scholing Mozambikaan-
se kinderen” zie: www.franksan-
dra.nl
Frank Obdam 

Wegvoorbereiders

Familie Obdam op de shovel die het terrein vlak heeft geschoven. 
Foto: Aangeleverd.

“De Feesten in Israël”
Op 20 januari 2019 start er in de 
Bovenzaal een 9 delige lezing 
over de Feesten in de Bijbel die 
door God zijn ingesteld voor het 
volk van Israël.
Misschien vraagt u zich af: Wat 
hebben wij te maken met de 
Feesten, die God aan Israël gebo-
den heeft ??
Nou, ...veel meer dan u denkt!!

Johannes de Heer schreef er in de 
donkerste dagen van de vorige 
eeuw al een uitgebreide brochure 
over, waarin hij haarscherp en 
bloemrijk verhaalde over de die-
pe betekenis van deze feesten, 
waarmee de Gemeente van 
Christus zicht kon krijgen op 
Gods Reddingsplan.
De Bijbel laat zien dat Jezus 
Christus al voor de grondlegging 
van de wereld ‘is’ maar daarmee 
ook dat Hij al aanwezig was in het 

Oude Testament.
Alle patronen wijzen op Hem en 
Hij was de vervulling van al die 
schaduwen.

Nieuwsgierig?
Kom en ontdek de rijkdommen 
in deze Feesten !! De avonden 
zullen interactief zijn.
Er is ook een boek beschikbaar 
wat u daarbij kunt gebruiken. 
Spreker: Jan Groot

De lezingen zijn op:
20 januari, 3-10-17 februari, 
3-17-31 maart, 14 april, 5 mei en 
beginnen om 19.00 uur, na afloop 
is er koffie/thee. Plaats: Midden-
weg 48 te ANDIJK.

Hartelijk welkom
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Johan de 
Boer, 06-36308994 www.boven-
zaal.eu.

Thema-avonden in de Bovenzaal

Vogelvoeractie t.b.v. Sporting Andijk
Steun de jeugd door aankoop 
van een vogelvoer-slinger! 
Woensdag 16 januari 
vanaf 18:00 uur 
komt men bij u langs.

Hartelijk dank! De dagen voor en na de jaarwisseling waren er inwo-
ners van ons dorp druk met het veroorzaken van zeer zware explosies. 
Hierdoor werden brievenbussen en afvalbakken opgeblazen, wat een 

lol. Ook auto’s moesten het ontgelden door ze te bekrassen. 
Wat is dat toch laf vooral als dan bedenkt dat er mensen met een 

kleine portemonnee zijn die deze schade niet bij hun verzekering kun-
nen verhalen. Jongens als het jouw spullen betrof hoe denk je er dan 
zelf over?  Er is aangifte gedaan bij de politie. Heeft u meer informa-

tie geef dat door aan de politie. Foto aangeleverd

Langs de weg...
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JANUARI 2019
Donderdag 10 januari 
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12
Vrijdag 11 januari
• PCOB, Reisverslag over Albanië door Jan Pijpker. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
• Pubquiz, 20.30 uur bij Dorpshuis Centrum
Zondag 13 januari
• Nieuwjaarsconcert Egerlander Kapel, Cultura. 13:30 uur. 
Dinsdag 15 januari     
• KVG Andijk, Jaarvergadering, Sarto, 19.30 uur
Woensdag 16 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-West, vanavond alles over ons kopje 

thee, door Michel Lensen. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 17 januari 
• Soos, 12.00 uur Dorpshuis Centrum
Vrijdag 18 januari 
• Eetcafé met kok Henny van Bragt. Verrassingsmenu!!!! Dorpshuis
Woensdag 23 januari
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Vrijdag 25 januari
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 27 januari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Dinsdag 29 januari        
• KVG Andijk, Contactdag. Sarto, 09.30 uur

FEBRUARI
Zaterdag 2 februari             
• Cultura Plus: Dansvoorstelling “Toeval en Keuzes” van Dance 

Company Joke de Heer en na de pauze Theatervoorstelling 
“Friends to Be” van “Op Roet” Aanvang 20.00 uur, Cultura

Zondag 3 februari             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 6 februari
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 12 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Jaarvergadering en bingo, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 februari 
• Riraragebol voor de schoolkinderen in Cultura
Woensdag 20 februari
• KBO-SBA, Bezoek aan het bloembollenbedrijf van Niels Kreuk, 

Kadijkweg 19 !0.15 uur.
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Jaarvergadering en na de pauze 

BINGO. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 22 februari
• PCOB Jaarvergadering, na o�  ciële gedeelte Goochelaar Bert 

Korvera. Dorpshuis Centrum 14.00 uur
• KVG Andijk, Feestavond, ter ere van het 70 jarig bestaan. Sarto
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur

MAART
Woensdag 6 maart
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura met als gast Sonja Barend, 15.00 uur
Maandag 11 maart
• LSBO-Zonnebloem, Uit eten ????
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Dinsdag 19 maart          
• KVG Andijk, High Tea 20.00 uur
Woensdag 20 maart
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop in Cultura
Vrijdag 29 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

APRIL
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 5 april 
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum 

14.30 uur.
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 16 april             
• KVG Andijk, Workshop paastaart maken. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 17 april
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00 

uur, Cultura
Woensdag 23 april
• LSBO-Zonnebloem, Dagtocht naar Het oude ambachten en 

Speelgoedmuseum in Ter Schuur, Gem. Barneveld. Dorpshuis 
Centrum en Sarto, 09.30 uur Organisator is Zonnbloem.

Vrijdag 26 april
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.

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

Oud papier  Zaterdag 12 en 26-01, 9 en 23-02, 9 en 23-03, 6 en  
 20-04, 4 en 18-05, 1, 15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en  
 24-08, 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 
 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 5-02, 5-03, 2-04, 30-04, 28-05, 25-06,   
23-07, 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 22-01, 19-02, 19-03, 16-04, 14-05, 11-06,  
 9-07, 6-08, 3-09, 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt opge-
haald zijn de data als volgt: vrijdag 11-01, 8-02, 8-03, 5-04, 3 en 

31-05, 28-06, 26-07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Aangezien we alle twee verre 
van lekker waren hebben we 
niet gebiljart en dat kan zomaar 
eens gebeuren. We hopen vol-
gende week weer van de partij 
te zijn. Want ons biljartmiddagje 
kunnen we niet missen in café 
de Welkomst, maar ja omstan-

digheden vormen de mens. De 
slotzin is: ”Fouten zijn kansen 
om iet te leren.”

Adios Biljartos.
Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1186

Wat een pracht gezicht dat de kinderen de straten 
afstruinen naar neergelegde bomen.
Maar wat schetst mijn verbazing? Zie ik een kleine 
vrachtauto rijden met een heleboel bomen erin! En 
later zie ik een auto rijden met aanhanger, ook met
vele bomen! Het is toch voor vele kinderen bedoeld 
om in de vakantie een centje te verdienen? Tevens 
zijn ze heerlijk buiten bezig en zitten ze niet achter 
het scherm!
Laat a.u.b. de woonwijken met rust met dat zwaar 
geschut zodat daar de jongere kinderen veel lol 
kunnen beleven. Vooral nog in vakantietijd.

Namens meerdere verbaasde ouders en grootou-
ders, Annemarie Kooiman.

Kerstboomkaper!

Foto aangeleverd

Langs de onoverzichtelijke weg...
Kruispunt Kadijkweg - Ged. Laanweg

Foto nr. 1 - blik op oneindig, 
verstand op nul, en vol gas

Foto 2:  hier staat een bord - dat is al heel 
wat

Foto 3:   lekker op snelheid en blik op onein-
dig. En dat er een kruising aan zit te komen, 
hebben ‘ze’ toch niet door.  Dit vooral door 
de bomen links.

Foto 4: Ik zie geen kruising, dus gas

Foto 5:  Géén bord rechts van de weg Foto 6: Aan de zuidzijde - wel borden

Mogelijke oplossing:  maak een paar soepele slingers in de weg, 
dan worden slapers wakker.  Piet H. Vriend

De laatste tijd zijn er veel grote en middelste zaag-
bekken te bewonderen. Als u zo de dijk bij de Mid-
denweg opgaat en dan richting de Molenweg de dijk
volgt kunt u ze op het IJsselmeer zien.
Grote zaagbek mannetje is 55 tot 66 cm langwerpig 
en gestroomlijnd met wit verenkleed en zwarte kop 
terwijl het vrouwtje een bruine kop heeft.
In de winter trekken ze naar open water zoals me-
ren en ook wel duiken ze de sloot in.
In groepsverband jagen ze op kleine vissen nu in 
redelijke aantallen van soms wel twaalf stuks. 

Grote eenden

Foto Douwe Greydanus
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Op de drempel van het nieuwe 
jaar werd eind december 2018 in 
Dorpshuis Centrum het inmid-
dels welbekende Rapidtoernooi 
gehouden. En dit op basis van de 
vertrouwde formule. Kortom, te-
gen betaling van tien euro kreeg 
men 4 consumptiebonnen. Bij de 
bar kon men deze vervolgens in-
wisselen om de daarop vermelde 
gerechten en drinkwaren te ont-
vangen. 

78 mannen en vrouwen
De opkomst was (vrijwel) geheel 
gelijk aan de vorige editie. Op-
nieuw traden 18 teams tegen el-
kaar in het strijdperk, dit maal 
bestaande uit 78 mannen en 
vrouwen. Opvallend is de creati-
viteit die een aantal teams heb-
ben gestoken in het verzinnen 
van ludieke namen. Zonder de 
overige daarmee iets tekort te 
doen, noem ik er twee: “Tegen 
ons zouden we hebben gewon-
nen” en “De viermusketierbana-
nen en een Boots”. Het zelfver-
trouwen dat in de eerstgenoemde 
aanduiding ligt opgesloten, bleek 
volkomen gegrond. Dit mag ook 
geen verbazing wekken wanneer 

men onderkent dat dezelfde 
mensen die de afgelopen jaren 
steeds als winnaar eindigden on-
der deze nieuwe naam schuil 
gingen. Hun optreden was vrij-
wel geheel identiek aan dat van 
het jaar daarvoor. Concreet: zij 
wonnen alle zes rondes (12 
matchpunten), moesten slechts 
2,5 bordpunten inleveren en wa-
ren opnieuw bij het ingaan van de 
laatste ronde al verzekerd van de 
toernooiwinst. Ook het Zandkas-
teel leverde een puike prestatie 
en behaalde ook nu de tweede 
plaats. De viermusketierbananen 
en een Boots legde beslag op de 
derde positie met hetzelfde aan-
tal matchpunten (9) maar zij had-
den iets minder bordpunten, 
vandaar deze volgorde.
 
Anekdote
Het volgende tafereel geschiedde 
tussen een speler, enigszins  ge-
vorderd in jaren en een jeugdige 
speelster. Beiden nog in het bezit 
van een kale koning, hij ook nog 
met een dame op het bord. Je zou 
zeggen:”Een gelopen race met 
slechts oog hebben voor een 
eventueel pat.” Vol zelfvertrou-

wen speelde zij door. Hij trok het 
net dichter aan en voerde daartoe 
een zet uit. Wie schetst zijn ver-
bazing toen zij beleefd opmerkte: 
“Meneer, u voerde een damezet 
uit met de koning. Dat is onregle-
mentair en daarmee heb ik de 
partij gewonnen.” Verbijsterd 
keek hij naar het bord en kon 
slechts concluderen dat haar op-
merking volkomen terecht was. 
Hem restte niets anders dan haar 
sportief de hand te schudden en 
te feliciteren met de overwin-
ning. Je zou zeggen: “Een unieke 
gebeurtenis en een eenmalige 
actie.” Maar lees verder en huiver. 

Dezelfde speler, met wie uw ver-
slaggever zich zo vereenzelvigd 
dat hij zich geroepen voelt diens 
identiteit met de mantel der lief-
de te bedekken, een paar rondes 
verder. Hij voerde een prachtige 
combinatie uit met manoeuvres 
van zijn beide paarden, die on-
herroepelijk tot mat of damever-
lies zouden leiden. En zo voltrok 
zich het verdere verloop van de 
partij ook. Voldaan keek hij er op 
terug. Wie schetst zijn verbijste-
ring toen een omstander de spe-

lers erop wees dat het mij (par-
don: de speler om wie het hier 
gaat) opnieuw was gebeurd. Bij 
het ingaan van de combinatie had 
ik het schaak staan van mijn ko-
ning genegeerd. Dus weer een 
onreglementaire zet, ditmaal in 
een ander jasje. Door beiden niet 
onderkend. Het fundament van 
de combinatie ontpopte zich 
hiermee als drijfzand. Hier past 
slechts verder zwijgen.
 
Bij afwezigheid van voorzitter 
Arjen Vriend nam bestuurslid 
Cor Gorter de honneurs waar. 
Hij nodigde Nico Weel uit naar 
voren te komen. Deze had, net 
zoals voorgaande jaren, de inde-
ling van de teams tegen elkaar 
gedurende de dag voor zijn reke-
ning genomen. Het belang van 
zijn inbreng bij het succesvolle 
verloop van het toernooi spreekt 
voor zich. Als stoffelijk blijk van 
dank van het bestuur overhan-
digde Cor hem een fles wijn. 
Vervolgens reikte hij een fraaie 
beker uit aan de winnaar “Tegen 
ons zouden we hebben gewon-
nen”. Persoonlijk kregen deze 

spelers ook nog een lekkere 
schnitt. Niet minder dan drie 
spelers uit dit team, te weten: 
Young Hoon de Roover, Danny 
de Ruiter en Jerrel Thakoerdien 
hadden 5,5 uit 6 gescoord en leg-
den daarmee beslag op de prijs 
voor de beste individuele score. 
Gezamenlijk kregen zij opnieuw 
één schnitt met een denkbeeldig 
mes. Richard Schelvis van het 
Zandkasteel had dezelfde score 
behaald en ontving ook een 
schnitt.
 
Voorts kreeg ook een op een wil-
lekeurige plaats geëindigd team 
een prijs uitgereikt. Alle spelers 
ontvingen een ananas. En ten-
slotte, de aanmoedigingsprijs 
ging naar “Niet verder vertellen” 
en bestond uit een kistje manda-
rijnen. Cor sloot omstreeks 17.00 
uur het evenement af. Hij reflec-
teerde het algemeen gevoelen 
van de spelers met zijn constate-
ring dat de spelers konden terug-
zien op een heel geslaagde dag . 
Hij sprak als laatste de hoop uit 
alle aanwezigen volgend jaar 
weer terug te zien. Jaap Gorter

Eén leven.
Waar draait het om?

Voor iedereen die meer wil weten over
het christelijk geloof en wie Jezus is.

Vanaf zondag 13 januari, 8 zondagen lang.
Om 18.30 uur, we starten met een maaltijd.
In de Lichtboei (Hoekweg 12, Andijk)
Voor meer info: ☎ 0228-593531, ✉ rimidevries@quicknet.nl

Rapidtoernooi Schaaklust

De opkomst was (vrijwel) gelijk aan de vorige editie. Foto aangeleverd

In de kersteditie van de Andijker meldden we dat de 5 jaar oude Lynn van de Biezenbos 
kerststukjes maakte voor kinderen met een hartafwijking. De opbrengst gaat in zijn 

geheel naar Stichting Hartekind. In totaal heeft Lynn €350 opgehaald. Op de foto: Lynn 
met haar cheque en Richard Steltenpool van Vrolijk fd. Foto: aangeleverd

Lynn

De Compassion oliebollen en appelflappenactie was een groot succes 
met een enorme opbrengst van 3000 euro. We willen graag iedereen 
die op wat voor manier dan ook een bijdrage heeft geleverd hartelijk 
bedanken.  

Peter en Olga van de Andijker die de actie “op de kaart” hebben gezet, 
Jakob den Hond die het promomateriaal heeft verzorgd, Lidl Boven-
karspel die een grote bijdrage heeft geleverd aan de oliebollen, ver-
schillende particulieren die de overige inkoop voor hun rekening 
hebben genomen, Mariska Vertelman die haar snackbar ter beschik-
king heeft gesteld en uiteindelijk zelf ook nog stond te bakken en dan 

Richard en z’n team waar niets te veel gevraagd was, top! Alle vrijwil-
ligers van het oliebollen en appelflappenteam en natuurlijk niet te 
vergeten alle mensen die de lekkerste oliebollen en appelflappen heb-
ben besteld of op de dag zelf hebben gekocht. Hopelijk heeft u ervan 
genoten!

In oktober gaan we vele kinderen blij maken met een mooi bedrag en 
hier heeft u uw steentje aan bijgedragen!
Allen nogmaals hartelijk dank. We wensen u een goed 2019
Noah van der LInden, Herriet Walstra, Marijke van der Linden en 
Ruth Balm

Bedankt namens de kinderen van Tanzania!!
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