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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl“Regelmatig staat de radio bij 

ons aan op de regionale zender 
WEEFF. Er klinkt veel muziek 
van een genre dat lekker in het 
gehoor ligt. De korte intermez-
zo’s klinkt een prettige stem, 
met een vertrouwd geluid. 
Steeds vaker denk ik, die stem 
ken ik.”

Met een klein beetje speurwerk 
bleek het herkennen van de stem 
te kloppen, daar het hier om de 
stem van de Andijkers Kees van 
de G(ruiter) en die van Engelbert 
Papá (leg de klemtoon wel goed!) 
ging.

WEEFF
De radiozender WEEFF lijkt een 
opsomming van losse letters die 
ergens een afkorting van zouden 
kunnen zijn. “Volgens mij is het 
geen afkorting,” zegt Kees. “Het is 
een Pilot van de Streekomroepen, 
o.a. Radio Enkhuizen, Hoorn en 

de Streek. Het doel was om één 
overkoepelende organisatie te 
krijgen en van de versnippering af 
te komen. Nu zijn we gehuisvest 
in Enkhuizen, maar op termijn is 
verhuizen naar een centralere 
plek een optie.” Engelbert vult 
aan: “Gelukkig maakt de huidige 
techniek het mogelijk om vooral 
veel vanuit huis te werken, of 
vanaf je vakantieadres in Spanje!”

Vrijwilligerswerk
Engelbert en Kees hebben beiden 
een lange geschiedenis in de mu-
ziekwereld. Van werken bij de 
oude radiopiraten in de jaren ’60 
en ’70, bij Ideaal en Horizon en 
zelfs bij radio Dynamite. En na-
tuurlijk werken als D.J. “Wij doen 
dit al sinds de tijd dat discothe-

ken nog druk bezocht werden en 
café ’t Fortuin in Wervershoof 
elke zondag 500 man op de dans-
vloer had staan! Drive-in shows 
en schoolfeesten, pop-quizen en 
eigen programma’s maken. Dit 
werk past bij ons!”

Koffie met Kees
Elke werkdag, van 10-12 uur 
draait Kees een soort van ‘ar-
beidsvitamine’ tijdens zijn pro-
gramma ‘Koffie met Kees’. “Ik 
geef het programma ‘kleur’ met 
unieke dingen zoals ‘de koffie met 
Kees hits’; dit zijn nummers die 
iets te maken hebben met de da-
tum van uitzending. Dat kan heel 
divers zijn, omdat de hit precies 
10 jaar geleden in de top 10 
stond, of omdat de zanger die dag 

verjaart, ik vind altijd wel iets 
bijzonders. Natuurlijk ontbreken 
regionale headlines uit het 
nieuws niet. Maar ik draai vooral 
muziek!”

Samen de avond in
Engelbert draait van maandag tot 
en met vrijdag tussen 18-19 uur. 
‘Samen de avond in’, heet zijn 
programma. “Veel muziek en 
weinig praten,” legt hij uit wat u 
dat uur mag verwachten. “Maar 
natuurlijk heb ik altijd leuke en 
vast items, zoals de verjaardags-
kalender. Want wie is er gelijk 
met jou jarig? Draai ik achter el-
kaar meerdere platen van één en 
dezelfde artiest? Dan hoort daar 
een stukje achtergrond informa-
tie bij.”

Niet te tellen
Heel vaak krijgen de heren de 
vraag hoeveel luisteraars ze heb-
ben. “Ten eerste heeft dat onze 
interesse helemaal niet, dus daar 
houden we ons niet mee bezig. 
Daarbij is dat ontelbaar. Wat is 
dan luisteren? Dat de radio aan 
staat? Hoe weet je of er één ie-
mand stilletjes zit te genieten van 
jouw muziekkeus of dat er een 
hele kamer vol luisteraars zit? 
“Wij hebben dus letterlijk ‘ontel-
baar veel’ luisteraars!

Luister mee
Luisteren naar Kees of Engelbert 
kan via WEEFF radio op 103.9 
FM in de ether. Met een beetje 
speurwerk op het internet is daar 
van alles te vinden over de pro-
grammering, de collega’s en voor 
u het weet staat de radio bij u 
thuis ook steeds op deze prettige 
sound van de regionale radio!

Die stem (her)ken ik!

In de studio bij Engelbert thuis. “Normaal zit ik hier alleen, maar 
kom er gezellig bij“, lacht Engelbert naar Kees (r).  Tekst OdB

Route optocht. Start 17.00 uur - einde ca. 19.00 uur bij Cultura.

13 november – 13 november - 13 november

Jaja, het is bijna zover!
Nog 3 nachtjes slapen en dan kom ik weer met mijn pieten 
naar Andijk. We zitten nu nog op de boot en zijn nog druk 
met het inpakken van jullie cadeaus en het bakken van 
de pepernoten.
Dit jaar doen we de pepernoten alvast voor jullie in een 
zakje. Daar heeft onze corona piet goed over nagedacht!
De lichtjesparade begint zaterdag om 17.00 en zal tot onge-
veer 19.00 duren. Hebben jullie je lampion al af ? Neem 
hem dan mee naar de optocht, dat vinden wij heel leuk. 
Ook mag je, als je langs de route woont, je tuin versieren 
met lichtjes. Als het goed is heeft onze post piet je hierover 
een brief gestuurd.
De afluisterpiet heeft gehoord dat heel veel mensen de 
tuin heel mooi gaan versieren. Wij zijn heel erg benieuwd 
hoe mooi Andijk er straks uit ziet.
Tot zaterdag!
Groeten van Sinterklaas en zijn pieten.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 14 november 9.30 uur:  
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Gemengd 
koor. Thema: “Lees de tekenen”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Dinsdag 16 november 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk. Welkom.
*Overleden: Riet Neefjes.
*Vanaf zondag 28 november t/m 
26 december staat er weer een 
krat in de kerk voor de Voedsel-
bank. 
Gevraagd wordt iets mee te ne-
men voor die mensen, die het zo 
nodig hebben. Van harte aanbe-
volen. 

Kerkdiensten, zondag 14 november
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. Koos Staat. Viering Heilig Avondmaal

De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur ALOM, Voorganger: Kees Ooijevaar

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaaijer Viering Avondmaal

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur J. Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Workshops. De onderwerpen zijn:
 Workshop evangeliseren, de WEG naar buiten
 Workshop over U2: ‘Wie oren heeft, die hoort het’   
 Workshop Veilig in de kerk
 Workshop Verdieping van je relaties
 Workshop Zingen
 Workshop Lectio Divinia 

De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert.
I Korintiërs 12:31b (trouwtekst)

Wil en Karel 
Esther en Jan-Willem, Laure, Jana 
Carlijn en Pieter, Yara, Iva, Moos 
Rick en Joëlle, Pleun

Jaap, in herinnering

Wout, in herinnering en José 
Marleen 
Pieter

Toon

Margriet en Pete 
Dane 
Ryan en Sarah, Manuel 
Nathan en Simone

Correspondentieadres: 
Familie Mantel  
Knokkel 48, 1619 AJ Andijk

Pa is bij de familie Mantel op de Knokkel. 
Daar bent u welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op woensdag 10 november tussen 19.00 en 19.30 uur.

De dankdienst voor het leven van pa vindt plaats op donderdag 
11 november om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk,  
Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend aan de dienst wordt pa begraven bij onze moeder  
op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Voorafgaand aan de dienst is er ook gelegenheid tot condoleren en 
afscheid nemen tussen 12.45 en 13.15 uur in bovengenoemde kerk, 
ingang onder de toren.

Veel dank aan het team van woonzorgcentrum Sorghvliet  
voor de vele jaren liefdevolle zorg en persoonlijke aandacht.

Verdrietig maar dankbaar voor alle mooie  
herinneringen, moeten wij afscheid nemen  
van onze lieve vader, opa en overgrootvader

Pieter Mantel
echtgenoot van Maartje Mantel-Sluijs † 2016

3 oktober 1923 -Andijk- 5 november 2021

Tot het laatst helder van geest en in voor een geintje.

Wie zijn dit
Weet u wie er op de foto’s staan? 
Mail naar: hdegreeuw@quicknet.nl

Het wordt, met uitzondering van 
de vakanties, gehouden in de 
even weken op de maandagen 
van 13.30 tot 15.00 uur. De eerst-
volgende keer is weer op maan-
dag 15 november. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Eerst kennismaken en dan rustig 
aan starten. Eventueel kan je iets 
meenemen, een boekje of foto’s 
om  het  gesprek op gang te hel-
pen.  Het  spreken zal langzaam 

aan beter gaan, zeker wanneer je 
buiten deze bijeenkomsten gaat 
oefenen via de computer. Dat kan 
bij voorbeeld op www.oefenen.nl.
Ben je geïnteresseerd, ken je ie-
mand die geïnteresseerd is en wil 
je nieuwe mensen leren kennen? 
Kom dan naar het Taalcafé in de 
Schoof, Kerkelaantje 1 in Wer-
vershoof.. Je kunt je opgeven via 
de mail (taalcafe.wervershoof@
gmail.com) of een sms sturen 
naar 06-14049503.

Het taalcafé Wervershoof
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Core-TeQ Europe B.V. produceert al 60 
jaar kwalitatief hoogwaardige assen, 
walsen, rollers en complete 
samenstellingen voor verschillende 
marktsegmenten van de maakindustrie. 
Uitgangspunt hierbij is het leveren van 
een toegevoegde waarde aan het 
productieproces van onze klanten. De 
betrokkenheid bij en de kennis van 
assen en rollers is door onze jarenlange 
ervaring optimaal en verschaft ons de 
mogelijkheid om maximale 
ondersteuning te bieden aan onze 
klanten bij het ontwikkelen en 
produceren. Door de 60 jaar ervaring 
beschikt Core-TeQ Europe B.V. over 
een enorme hoeveelheid 
gespecialiseerde kennis. 

Core-TeQ Europe B.V.. biedt een baan 
in een ambitieuze, moderne 
werkomgeving, een goed salaris, werk-
omstandigheden waar plezierig en 
efficiënt werken hand in hand gaan en 
kwaliteit hoog in het vaandel staat. 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar: 

oproepkracht chauffeur 
 
Functiebeschrijving: 
Als oproep chauffeur word je op korte termijn opgeroepen. Voor 
onverwachte en plotselinge bestellingen of orders moet we snel kunnen 
handelen. Daarom ben jij als oproepchauffeur hard nodig. Jij gaat in 
deze rol bestellingen ophalen en bezorgen. De bestellingen worden door 
heel Nederland geleverd, maar ook in België en Duitsland. 
Hiervoor krijg je een bedrijfsbus tot je beschikking.  
 
Functie eisen: 
Als oproep chauffeur ben je uiteraard in het bezit van een rijbewijs B. 
Ook belangrijk is jouw mate van flexibiliteit. Je moet de ruimte hebben 
om op korte termijn te kunnen schakelen en beschikbaar te zijn. Het is 
dus echt een baan die je erbij doet. Verder ben je klantgericht, omdat je 
ook met klanten van de opdrachtgever in contact komt. Verder is het 
gunstig wanneer je in de omgeving van Andijk woont. 
 
Ben je geïnteresseerd in deze vacature, schrijf of mail dan je sollicitatiebrief 
aan: 
Core-TeQ Europe B.V. 
Mevr. Monique Kreuk  
Industrieweg 2 
1619 BZ  ANDIJK 
Tel: 0228-592309 
mkreuk@core-teq.com 

 
 

Vacature

Dinsdagavond werd Christina in het zon-
netje gezet. Ze was in 2020 al 25 jaar lid 
maar door de Corona was dit uitgesteld. 
Ze ontving uit handen van Lies Hart, na-
mens de kolfbond, een zilveren Bonds-
speld en een prachtige bos bloemen.

Christina is heel actief in de kolfsport, op 
onze kolfavond is ze een van de eerste 
aanwezig, houdt de lijsten van de compe-
titie bij, speelt mee met de zestallen, ze is 
bestuurslid, markeur, ook bij andere ver-
enigingen. Bij de klasse kampioenschap-
pen is ze eens in haar klasse eerste ge-
worden met 100 punten. Voor haar zelf 
houdt ze alle punten bij die ze op  kolf-
avonden slaat. Zo heeft ze al heel wat 
boekjes vol geschreven.

Als je enthousiast bent geworden na het 
lezen van dit verslag, ben je altijd welkom 
om een keer mee te spelen op onze kolf-
avond. Dinsdagavond om half acht in 
Cultura.

Christina Koster 25 jaar lid kolfclub ‘de Vrouwenkliek’

Lies Hart (l) en Christina Koster. Foto aangeleverd

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 25-11 en 09-12
Benningbroek: 16-11 en 30-11

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Oproep 
‘Kerst’ verhalen

Voor onze kerstuitgave, 
woensdag 22 december, 

zijn we op zoek naar mensen die willen 
vertellen over hun versierde huis en/of 

tuin, favoriete Kerstrecept, een creatief 
knutselidee of bijvoorbeeld 

eigengemaakte kerstkaarten. 

Andere ideeën zijn natuurlijk 
ook van harte welkom!

Heeft u een idee? 

Mail naar: info@andijker.nl
Of bel: 59 36 05

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qasqai 1.3 DIG-T Acenta Plus 140 pk.
Bouwjaar  02-10-2019  Brandstof  Benzine
Kilometerstand 42.611 Transmissie  Handgeschakeld
APK tot  02-10-2023

Trekhaak, Panoramadak
Prijs  € 21.950,-
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‘Honde loupies’ heet de nieuwe honden-
uitlaatservice van Amanda Bos uit Groote-
broek. “Het is iets waar ik energie van 
krijg. Het lopen met een roedel honden in 
een natuurgebied zoals de Vooroever of 
het Streekbos.”

“Het bezig zijn met dieren in het algemeen 
en honden in het bijzonder heeft al heel 
lang mijn interesse. Omdat de baangaran-
ties in de zorg (voor mensen) groter waren, 
heb ik destijds de keus gemaakt daar mijn 
werk van te maken. Maar dit is waar ik zelf 
ook energie van terug krijg en wat ik echt 
graag doe!”

Voldoende beweging
Weer of geen weer, de hond moet naar 

buiten voor zijn behoeften en de nodige 
beweging. Zelf heeft Amanda twee hon-
den, met wie ze regelmatig een ronde in de 
buurt loopt en die ze graag meeneemt naar 
een losloopgebied. “Soms is het voor men-
sen lastig de hond voldoende beweging te 
geven. Dan kan ik als uitlaatservice een 
deel van de wandelingen uit handen ne-
men. Dit kan wekelijks op een vast mo-
ment of incidenteel, tijdelijk of als lang lo-
pende afspraak. Eigenlijk ben ik daarin 
heel flexibel.”

Reden maakt niet uit
Er zijn allerlei situaties te bedenken waarin 
de hondenuitlaatservice een uitkomst is. 
“Wie bijvoorbeeld door ziekte of een on-
geval tijdelijk niet in staat is tot een lange 

wandeling, daar kan ik bijspringen. Veran-
derende situaties waardoor een hond in-
eens een hele dag alleen thuis komt te zit-
ten vragen om een oplossing. Maar ook 
voor honden die alleen in een gezin zijn, 
kan het heel fijn zijn er af en toe met een 
roedel op uit te gaan.” Amanda vertelt: “De 
reden maakt mij eigenlijk niet zoveel uit, ik 
geniet van het ‘loupie’ met de hond, de 
hond geniet en als de baas daar ook blij van 
wordt, is het een win win situatie.”

Wie gaat er mee?
“Een goed gesocialiseerde hond kan in de 
roedel meelopen en sommige honden 
kunnen zelfs los mee met de groep. Ande-
re honden zullen aangelijnd mee gaan. Een 
enkeling zal in zijn eentje meegaan voor 
een ommetje.” Amanda geeft aan dat ze bij 

voorkeur eerst kennis komt maken en kijkt 
of er ‘een klik’ is met de hond. “Iemand 
geeft zijn hond niet zomaar aan mij mee, 
het moet goed voelen van beide kanten. 
Voor veel mensen is een hond echt onder-
deel van het gezin en voelt het de eerste 
keer alsof je je kind meegeeft aan een 
vreemde. Dat realiseer ik me heel goed. 
Maar het went snel als je ziet hoe de hond 
– die heerlijk gewandeld en gespeeld 
heeft- daarna voldaan weer in zijn eigen 
mandje ligt.”

Meer info
Wie gebruik wil maken van of meer wil 
weten over de mogelijkheden van Honde 
Loupies kan contact opnemen met Aman-
da Bos via info@hondeloupies.nl of belt 
met 06-407 582 89.

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Amanda maakt een wandeling met Frost, Fellow, Durk, Lizzy en Dony. Tekst/foto’s OdB

Sommige honden spelen graag bij het water, dus maakt Amanda daar ook tijd voor.

Ik krijg er zelf energie van
0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 45 Pagina 4



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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

... Anne Veninga vrijdag 
12 november 50 jaar mag 

worden en dat zijn gezin daar 
blij mee is?

... er afgelopen zondag ook 
Andijkers aan de loodzware 

strandrace (122 km) van Hoek 
van Holland naar den Helder 

hebben deelgenomen?

… u zich bij de redactie kunt 
melden voor een bijzonder 

kerstverhaal?

... de ouderensoos in het 
Dorpshuis voortaan weer op 

de donderdag is?

... elke woensdag weer een heer-
lijke maaltijd op te halen is bij 

het dorpshuis Centrum?

… bewoners van o.a. de 
Klamptweid regelmatig 

opschrikken van knal (bom) 
vuurwerk dat bij sporthal de 

Klamp wordt afgestoken?

… particuliere en zakelijke 
kerstwensen vanaf nu kunnen 
worden ingestuurd naar info@

andijker.nl of anders op het 
kantoor aan de Industrieweg 1?

… met de Dorpshuisveiling 
35.000 is opgehaald en dat zij 

iedereen bedanken voor het be-
halen van dit mooi resultaat?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst en dat u deze 
berichten kunt mailen naar 

info@andijker.nl?

… u de digitale versie van de 
Andijker ook kunt volgen 

www.andijker.nl en op 
Facebook.com/andijker?

… zaterdag de lichtjesparade 
om 17.00 uur begint en dat u 
voor deze gelegenheid uw tuin 

mooi kan versieren?

 
Andijkertjes
***VERS VAN HET LAND***

Heerlijke Aardappelen div. soor-
ten.  Hand geraapt en 

natuurvriendelijk geteeld. 
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

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Zin in een hartverwarmende en 
inspirerende avond uit? Genieten 
van diepzinnige dialogen en 
prachtige koor- en solozang? Bij 
de voorstelling Koningskind 
komt u zeker aan uw trekken. Een 
voorstelling over onvoorwaarde-
lijke liefde en de moed om je ei-
gen weg te gaan. Maar liefst 50 
zangers, spelers en muzikanten 
zullen u in december ontroeren, 
laten lachen en misschien zelfs  
zingend weer naar huis laten 
gaan.

Koningskind vertelt het verhaal 
van de jonge vrouw Mary die een 
keuze moet maken in haar leven. 
Gaat ze voor vastigheid en zeker-
heid of durft ze het aan om op 
haar eigen manier haar passie en 
verlangen te volgen in zingen en 
muziek? Als door een wonder 
komt ze terecht in de kerststal. 
Daar heeft zij verhelderende en 
inspirerende gesprekken met 
Maria, Jozef, de herder en de drie 
wijze koninginnen over je verlan-
gen volgen en vertrouwen op je 
innerlijke kracht. Dit alles wordt 
gedragen door prachtige liederen 
als You raise me up, Hallelujah, 
Als alles duister is en May it be.

Theater en zang in unieke vorm
De voorstelling heeft een unieke 
vorm. Dialogen, koor- en solo-
zang wisselen elkaar op zo’n ma-
nier af, dat het soms lijkt op een 
musical en dan weer op een ver-
telling omlijst met zang. Ook 
wordt er in de voorstelling stem-
bevrijdend geïmproviseerd. So-
list en pianist maken met elkaar 
muziek in het moment. Van tevo-
ren weet niemand wat er gaat 
klinken en het leidt altijd weer tot 
iets prachtigs. Ons Koningskoor 
laat het prachtige Hallelujah 
stembevrijdend klinken. 

Meer informatie 
Koningskind is een gelegenheids-
productie van dirigenten Margreet 
Drijver en Wendy Kamminga en 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Schoof, het Prins Bern-
hard cultuurfonds, VSB fonds en 
Jouw EigenWijs. Voorstellingen op 
zaterdag 11 en zondag 12 decem-
ber in de Schoof in Wervershoof 
en op vrijdag 17, zaterdag 18 en 
zondag 19 december(matinee) in 
de Bonifaciuskerk in Medem-
blik. Kaarten á € 17,50 verkrijgbaar 
via www.jouweigenwijs.nl en 
www.deschoof.nl. 

Voorstellingen op 11 en 12 december. Foto aangeleverd

Unieke kerstproductie Koningskind 
speelt in de Schoof en Bonifaciuskerk

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Hoe dorpen veranderen 3.
Op de foto van de Idenburg-
school had ik hem al zien staan, 
Theus Uiterdijk en zo kwam ik 
bij de herinnering aan een 
groepje winkels bij elkaar vlak 
voorbij het Hornpad. Met een 
beetje fantasie zou je het een 
kleine koopgoot van Andijk 
kunnen noemen. Op de hoek 
stond de Spar, een kruideniers-
winkel van Uiterdijk. Voor ons 
kinderen was het een grote win-
kel, zeker als je die vergeleek 
met de winkel van Broerse aan 
het Kerkepad. Wij kwamen er 
niet veel, deden de boodschap-
pen aan onze straat. Volgens mij  
veranderde de winkel van de 
Spar in die jaren in een zelfbe-
dieningszaak.                                                                                                                                        
 
Daarna kwam de winkel van 
Frans Horjus, waar textiel een 
belangrijke rol speelde. Voor 
een kind was dat een weinig tot 
de verbeelding sprekende win-
kel. Onze ouders zullen er an-
ders over hebben gedacht.                                                                                                                                        
 

Daarnaast stond de zaak van 
loodgieter Sietses, volgens mij 
een grote zaak. Daar werden de 
zaken al aangepakt door met 
een auto waarop Sietses stond 
door het dorp te rijden. Mijn 
vader die ook loodgieterswerk 
deed had toen een brommer 
met een karretje erachter…….                                                   

Even verderop was het schil-
dersbedrijf van Hotze de Jager. 
Opvallend vonden wij de kle-
ding van de schilders. Waar de 
meeste mensen een blauwe 
overall droegen, zag je de schil-
ders in een witte overall lopen, 
vaak bespat met slierten verf.  
Omdat de familie de Jager als 
een van de weinigen Hervormd 
was, net als wij hadden we daar 
meer contact mee. Op school 
was hun zoon Jan de enige die ik 
zondags in de kerk zag. Jaren 
later ontmoette ik hem bij een 
vergadering van de PCBO in 
Andijk. Hij was net als ik ook 
leraar geworden en had in 
Hoorn de tweeling van mijn 
broer At in de klas gehad en was 
benieuwd hoe het daarmee was 
afgelopen. Ik kon hem gerust-
stellen……….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Vanaf 8 november kan iedereen 
stemmen op zijn of haar favoriete 
vrijwilliger en/of vrijwilligersor-
ganisatie via vrijwilligersprijsme-
demblik.nl. De Vrijwilligersprijs 
is een initiatief van Vrijwilligers-
punt Westfriesland in samenwer-
king met de gemeente Medem-
blik en wordt elk jaar uitgereikt 
om vrijwilligers extra in het zon-
netje te zetten. Op 19 november 
worden de prijswinnaars tijdens 
een besloten feest in het Oorlogs-
museum Medemblik door wet-
houder Joset Fit bekend gemaakt. 
Wie winnen de Vrijwilligersprijs 
Medemblik 2021? 

Vanaf maandag 8 november tot 
en met 18 november mag ieder-
een online stemmen op zijn of 
haar favoriet via vrijwilligers-
prijsmedemblik.nl. Elke stemmer 
mag één stem per categorie uit-
brengen. Deze publieke stem-
ming telt voor de helft mee met 
de uitslag. De andere helft wordt 
bepaald door de jurystemming 
en zal op 19 november bekend 
worden gemaakt. 

Dit zijn de genomineerden
In de categorie Vrijwilliger van 
het jaar 2021 zijn genomineerd:
-  Joppe Zijlstra, 
 Oorlogsmuseum Medemblik
-  Peter Molenaar, 
 Taalhuis Westfriesland 
-  Rob Overboom, o.a. Stichting 
 Forever Young, Huttendorp

  Wognum en BC Upsillon
In de categorie Vrijwilligersor-
ganisatie van het jaar 2021 zijn 
genomineerd:
-  Inloophuis Medemblik
- Koninklijke Nederlandse 
 Reddings Maatschappij 
 (KNRM) station Medemblik
-  Jongerencentrum The Future
Van alle genomineerden zijn vi-
deo’s gemaakt waarin zij meer 
vertellen over hun vrijwilligers-
werk en organisatie. De video’s 
zijn op de website vrijwilligers-
prijsmedemblik.nl z terug te vin-
den en op het YouTube-kanaal 
van Vrijwilligerspunt Westfries-
land: @vrijwilligerspuntwf

Prijzenpakket
Op 19 november worden de win-
naars tijdens een besloten feeste-
lijke avond bekend gemaakt in 
het Oorlogsmuseum Medemblik. 
Behalve de eervolle benoeming 
tot vrijwilliger of vrijwilligersor-
ganisatie van het jaar 2021 van 
Medemblik, ontvangen de win-
naars een prijzenpakket aangebo-
den door diverse organisaties uit 
zowel de gemeente Medemblik 
als Hoorn: VUE bioscoop, Optis-
port, Stoommachinemuseum, 
Oorlogsmuseum Medemblik, 
Watertaxi Hoorn, Cinema Oos-
tereiland, Bakkerijmuseum Me-
demblik, Museumstoomtram 
Hoorn-Medemblik, Museum 20e 
Eeuw, Hotel Medemblik en Spa-
taro Chocolaterie & Patisserie.

Afgelopen vrijdag mocht Excelsi-
or eindelijk weer eens optreden 
voor publiek en wel bij het West-
Friesland Muziekfestival in Zuid-
Scharwoude. Samen met nog 7 
andere orkesten was het weer 

heerlijk om op het podium te kun-
nen spelen en dat smaakt naar 
meer. Het eerstvolgende optreden 
van Excelsior is, zoals gewoonlijk, 
ons Winterconcert op zondag-
middag 12 december in Cultura.

Excelsior trad op in Zuid-Scharwoude. Foto aangeleverd

Excelsior op het West-Friesland muziekfestival

Er kan gestemd worden! 
Wie winnen de Vrijwilligersprijs Medemblik 2021?
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• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

NOVEMBER
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur
• Voorlichtingsmiddag over levernsvragen, 13.30-15.30 uur, 

Dorpshuis Centrum, u dient een QR code te laten zien!
Vrijdag 12 november 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 13 november 
• Sinterklaasoptocht, 17.00 - 19.00 uur
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Donderdag 18 november 
• Ouderensoos Dorpshuis Centrum
Vrijdag 19 november
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Zaterdag 20 november  
• Verkoopdag hobbymaterialen in verjaardagszaal Dorpshuis 
Zondag 21 november
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zaterdag 27 november 
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
Zondag 28 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Nadja Filtzer met theatervoorstelling Mijn Zwervend Hart bij 

Club Jazz & Pop in Cultura

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 3 december 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur 
Vrijdag 10 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Zaterdag 11 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, 14-19 uur.
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
• De pop2000 quizz. Graag opgeven per team Dorpshuis Centrum
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 december 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK 
Woensdag 29 december 
• Koppelklaverjassen, aanvang 19.30 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
Vrijdag 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.
Vrijdag 7 januari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 21 januari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 15 november,13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: 

vrijdag 12 november, 10 december

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 11 november van 9.00  - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk  
0229 – 591609  
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl kinderen gezellig mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen 
Engels vanaf groep 1!

Uw kerstwens 
in De Andijker

Voor de kerstuitgave van De Andijker, die dit jaar 
uitkomt op woensdag 22 december aanstaande, kunt u 

als vanouds weer uw zakelijke en/of particuliere 
Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle advertenties zijn 120 
mm breed x 80 mm hoog, de prijs is €49,- exclusief btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke maat advertentie 
u wenst (A of B) en de tekst die daar in dient te staan.
 Prijs advertentie A (€12,-) en advertentie B (20,-).  
Deze bedragen gelden bij contante betaling. Wanneer we een factuur 
sturen komen er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst uiterlijk 9 december a.s.) 
aanleveren op info@andijker.nl 

of op Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Afgelopen week zon overgoten en dan re-
genachtig, harde wind en mooi rustigweer 
wisselende zich regelmatig af. Voor dat 
een buitje neerdaalde keerden deze twee 

amazones snel om op de dijk nabij de Mid-
denweg. Hoe mooi is het zicht zo op onze 
kustlijn met de herfst tinten en de haven-
van Medemblik in het zon licht gehuld.

Zicht op Medemblik. Foto: Douwe Greydanus

Wisselende weersomstandigheden

Op zondag 28 november wordt in de 
Schoof het ‘Open Biljarttoernooi Wer-
vershoof ’ gehouden. Bij dit toernooi is 
iedere biljarter welkom. Er wordt ge-
speeld aan de hand van het eigen moy-
enne. Wij hopen dat onze entourage, 
goede biljarts en gezonde toernoois-
panning bijdragen aan een dag waarbij 
iedere biljarter boven zichzelf uitstijgt! 

Aan de hand van de inschrijvingen 
worden er gelijkwaardige poules ge-
maakt. Uit deze poules zullen winnaars 
naar voren komen die zichzelf naar de 
finale kunnen spelen. Uiteraard zijn er 
mooie prijzen voor de besten van deze 
dag! 
 
Bij de inschrijving ontvangen wij graag 
uw naam, telefoonnummer, emailadres 
en moyenne. Tevens dient het inschrijf-
geld vooraf betaald te worden. 

De dag start om 13.00 uur en wij ver-
wachten rond 21.00 uur klaar te zijn 
met de finales. Bij de inschrijving á 
€10,- zit avondeten inbegrepen.
 
Wij streven ernaar om zowel voor de 
deelnemers als de kijkers een leuke at-
tractieve dag te organiseren. Het spel is 
belangrijk, maar de gezelligheid moet 
er ook zijn. Hierom houdt de wed-
strijdleiding aanpassing in moyenne 
voor mogelijk, alsmede het verplichten 
van een extra handicap bij bijzonder 
hoge moyennes.
Inschrijven kan via www.deschoof.nl, 
via 0228-581876 of in de Schoof. 

Open Biljart-
toernooi 

Wervershoof

Zondag 14 november 
ALOM in De Kapel

ALOM is een zanggroep 
uit Wervershoof en om-
streken, die eigentijdse be-
zinningsvieringen verzorgt 
in de regio. Dit aan de hand 
van meditatieve gedichten, 
gedachten en liederen, die 
‘binnen’ mogen komen. 
Kees Ooijevaar gaat samen 
met Wilma van Ophem 
voor in deze viering. Het 
thema bevat een aantal be-
zinningsmomenten, met 

het ontsteken van een kaars, 
stemmige liederen en stiltemo-
menten. Aanvang 10.00 uur, Mid-
denweg 48, Andijk
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Ernst van der Zee Shihan is al meer dan 55 jaar 
actief in het budo. Hij begon bij Martin Graves-
tijn Shihan met Kyokushinkai karate. Gelijktij-
dig trainde hij bij John Bluming Shihan Kyo-
kushinkai karate. In 1968 startte hij met Itosu 
ryu karatedo, Jodo van de Shindo Muso Ryu en 
Iaido. Geen onbekende namen voor wie weet 
waar we het hier over hebben!

Karate is een effectieve vechtsport. Het draait 
vooral om het trainen van de geest en het ver-
sterken van het lichaam. “De trainingen verbe-
teren uw kwaliteiten, hebben veel fysieke en 
mentale voordelen. Het gaat dan vooral om ka-
rakter, eerlijkheid, doorzettingsvermogen, zelf-
beheersing en etiquette.”

Naar Japan
Ernst van der Zee Shihan heeft in zijn loopbaan 
kennis gemaakt met diverse grote Japanse Leer-
meesters, die hij vanaf 1984 regelmatig bezoekt 
in Japan. De foto’s van deze bezoeken zijn hem 
uiterst dierbaar en sieren de muur in de dojo. 
Tijdens zijn jarenlange loopbaan in de Budo 
heeft Ernst bijzondere dingen mogen doen. 
“Vijfentwintig jaar lang gaf ik trainingen aan 
politie en arrestatieteams, ook heb ik enkele ja-
ren de leden van het opleidingscentrum Mobie-
le Eenheden getraind.”

Zijn eigen Dojo 
Ernst heeft een eigen dojo, die bestaat sinds 
1977. Inmiddels is deze wel verhuisd naar een 
nieuwe plek, aan de Industrieweg in Groote-
broek. De ruimte bestaat voor een groot deel uit 
de speciale mat waarop getraind wordt, verder is 
er een kleine koffieruimte en toiletvoorziening. 
Ernst geeft nog altijd –en met veel passie en 
plezier- zelf les. 

Ernst van der Zee houdt zich aan de vijf gouden karateregels: karakter, eer-
lijkheid, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en etiquette.  

Tekst en foto: OdB

Gezonde geest in gezond lichaam
Voordelen
Bij het beoefenen van karate train je voor betere 
reflexen en coördinatie, zal je merken dat fysie-
ke prestaties in allerlei activiteiten verbeteren, 
ervaar je meer kracht, uithoudingsvermogen en 
lenigheid. Het zorgt verder voor betere ge-
wichtscontrole, is een goede cardiotraining en 
verbetert de balans. Mentale voordelen zijn een 
verbeterde concentratie, spanningsverminde-
ring en meer vertrouwen. Verder ervaren leer-
lingen meer eigenwaarde en krijgen ze meer 
respect voor zichzelf en de mensen om zich 
heen. Een algeheel positievere houding tegen-
over het leven wordt ervaren, door meer zelf-
vertrouwen en zelfdiscipline. 

Karatelessen
Karate is geschikt voor mannen en vrouwen, 
voor jong en oud, maar is het wat voor jou? Les-
sen zijn er voor kinderen vanaf een jaar of 5, de 
oudste deelnemer is nu op een leeftijd van 74 
jaar. “Karate leer je alleen maar door het te doen. 
Je leert het niet door er over te lezen of er naar te 
kijken. Dus als iemand interesse heeft, zeg ik al-
tijd: Kom eens meedoen, ervaar, proef de sfeer, 
kijkt of jij er bij past.” 

Mail en kom langs
Wil je eens komen sfeer proeven, doe dan een 
keer mee. Je vindt de Umi Ryu Honbu Dojo aan 
de Industrieweg 46N, 1613 KV Grootebroek.  

Kijk eerst eens op de website voor 
meer informatie over tijden en mogelijkheden: 
www.umiryu.nl. 

Meld je vooraf even aan door te mailen 
naar Ernst van der Zee Shihan, 
e-mail: info@ernstvanderzee.nl.

Zaterdagavond een sfeervol uitgelicht Stoomgemaal Vier Noorder Koggen. Ook de 
Stoommachines waren prachtig verlicht, allemaal werkend, stoomafblazend en af en toe 

met een luid fluitsignaal. Foto’s: Henk Groenewoud 

Langs de weg...

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Actiebrillen v.a. € 99,=
of multifocaal € 199,-

Kinderbrillen vaste actie € 99,-
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