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Oud AVV Andijk zaalvoetbalteam (later veteranen)
gaat al 32 jaar samen op pad

Gratis half uur
R.M. Mantel-Kooistra
bespreking?Mr. Bel
ons.
Mr. A.W.M. Overtoom

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

UW
MAKELAAR

De
sleutel

tot bezit
info@kwantesmakelaardij.nl
0228 592244

V.l.n.r.: André Grooteman, René Roozendaal, Bert Tesselaar, Peter Jansma, Dirk Spijker, Joost Verhoef, John Tesselaar en Rob Meester.
Tekst: Rob Meester. Foto aangeleverd
In 1990 kwam er onverwachts
een verdwaalde Drenth bij ons op
het dorp wonen, welke veel voetbal ervaring had opgedaan bij
een voetbalvereniging in Emmen.
Tenminste, dat zei hij…..
Hij wilde snel integreren in Andijk en ons zijn taal leren en besloot daarom lid de worden van
het toenmalige AVV Andijk zaalvoetbal team.
Al tijdens zijn eerste wedstrijd
maakte deze man een fantastisch
doelpunt en het team was vol lof
over deze nieuwe potentiële topscorer, daar konden ze zeker eindelijk een keer kampioen mee
gaan worden.
Een scherp contract werd hem
dan ook aangeboden, want de
teamleden waren bang dat deze
man snel weggekaapt zou gaan
worden door de concurrentie.
Maar helaas was dat ook meteen
zijn laatste doelpunt dat hij ooit
gemaakt heeft in al die jaren dat
hij in ons team gevoetbald heeft,

dus de titelaspiraties waren al
snel vervlogen en het contract
werd snel omgezet tot een vrijblijvend iets…..
Bij deze fanatieke zaalsport hoort
natuurlijk ook een stukje vertier,
gezelligheid en een 3e helft en vrij
snel kwam deze nieuwe speler
met het idee om jaarlijks een
wedstrijdje in Emmen te spelen
tegen zijn oud teamgenoten uit
Emmen.
Zo gezegd, zo gedaan en het eerste team uitje van de tot nu toe 31
die er daarna nog gekomen zijn
was geboren!!
Daarna is het team nog 2 keer in
Emmen geweest om tegen de oud
teamgenoten te voetballen, daarna vonden ze het wel welletjes en
gingen verder kijken waar ze zich
ons nog meer konden vermaken.
Door blessureleed en ouderdom
is de actieve voetbal periode van
dit team al jaren geleden beëin-

digd, maar tot op vandaag gaat
dit oud zaalvoetbal team nog
jaarlijks een lang weekend weg
om samen te genieten, verhalen
uit de oude doos te halen, heerlijk
te borrelen en te proeven van een
stukje cultuur, zowel de Nederlandse als de Europese.
Ook de BBQ uit 1875 doet nog
steeds ieder jaar zijn best om hun
buikjes te verwennen, in samenspraak met de 2 ras BBQ’ers die
in het team zitten: Bak en Braad.
Gedurende al deze jaren zijn vele
dorpen, steden, huisjes, vakantieparken, hotels aangedaan in zowel binnen als buitenland en
hebben ze daar hun sporen achtergelaten. (maar de kiekeboe
was gelukkig telkens aanwezig…..)
De een ging al rokend op de ski
de indoor skipiste af met een
snelheid van 3km per uur, de ander probeerde nog weer een dartpijl die onderweg was naar de 180
terug te koppen.

Of midden in de nacht met de
stofzuiger op muggenjacht in het
huisje in het enge donkere bos.
En wat te denken dat iemand
hoge nood heeft tijdens een fietstocht en dan de routekaart gebruikt tijdens het doen van zijn
behoefte….dat was overigens de
enige keer dat ze een superlang
weekend weg waren, was effe
zoeken naar de weg terug….
Ook William Shakespeare is een
keer langs geweest tijdens het
bezoek aan Maastricht met een
openluchtvoorstelling van Romeo en Julia, tenminste dat dachten de inwoners van Maastrich.
Maar dat bleken er achteraf 2 van
het team te zijn na een lange
avond aan de borrel…..
In België kwamen ze terecht in
het oudste café van Brugge, maar
dat was maar oude troep volgens
de groep oudste…. Ook de brouwerij van Straffe Hendrik werd
aangedaan en na de rondleiding

met proeverij waren de meeste
wel toe aan hun bed met emmer……
Een vast onderdeel tijdens deze
weekenden is de fietstocht met
trapondersteuning en zijwieltjes,
de overheerlijke BBQ en de scooter of solex tocht. Ook pitch en
putt golf is traditie geworden tijdens de heenreis naar de geboekte locatie. Er is altijd wel wat te
beleven tijdens deze weekendjes
weg. De spelletjes zoals Jenga en
het blokkengooien behoren natuurlijk ook tot de vaste bezigheden. En zo kunnen we nog heel
lang doorgaan over al hun avonturen, maar dan wordt deze krant
te groot en te zwaar.
Begin september gaan ze er met
zijn allen weer op uit, dat is dan
hun 32e uitje. Deze keer gaan ze
naar het pittoreske Lochem waar
ze ontzettend veel zin in hebben.
Op naar het 40e uitje zullen we
maar zeggen, dan gaan jullie zeker weer van ze horen en de rest
van de avonturen!!

1 Jarig bestaan van de Huiskamer van Andijk

Vanwege het 1-jarig bestaan van
de Huiskamer van Andijk werd
vorige week woensdag een barbecue gehouden voor de vrijwilligers van de Huiskamer. Voor deze
gelegenheid waren ook de leden
van de stuurgroep aanwezig: Gerard Kuin (SOM), Gerard Schuitemaker (KBO), Annemarie
Kooiman (PCOB), Saskia van
Veen (SOW) en Gerrit van Keulen die namens de Dorpsraad
Andijk de huiskamer coördineert.
Ook was de wethouder Sociaal
Domein, Yannick Nijsingh, van

de gemeente Medemblik, aanwezig die o.a. een praatje maakte
met de vrijwilligers. Saskia van
Veen heette iedereen van harte
welkom en memoreerde in het
kort de ontstaansgeschiedenis
van de Huiskamer en stond stil bij
de inzet van de vrijwilligers die dit
allemaal mogelijk maakten (en
nog maken).

Jubileum voor de Huiskamer van Andijk. Foto aangeleverd

De barbeque werd uitstekend
verzorgt door Jan van John Stavenuiter, het vlees was echt heerlijk en mals! Onze complimenten,

ook voor Jan die het allemaal op
voortreffelijke wijze bereidde. De
gekoelde drankjes werden verzorgd door Slijterij Vidra in Wervershoof!
Na afloop kregen de aanwezigen
nog een mooie bos Alstroemeria’s van Martien Schuitemaker
en een mooie rode roos van Margriet van ‘t Hof mee. Een verrassende en leuke geste! Dank daarvoor! En niet in de laatste plaats
dank aan Saskia van Veen, voor
de organisatie!
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Je wordt geboren om dood te gaan en dat is gelukt!
Helaas te vroeg net als vele andere mensen!
Groeten P.S. te A.
Onze zorgzame vader en super opa heeft het heel lang volgehouden
en daar zijn wij hem dankbaar voor. Maar als de strijd
zo oneerlijk wordt is de enige keuze loslaten!

Peter Schouten
Echtgenoot van Gina †

24 maart 1949 Oosthuizen

29 juli 2022 Andijk

Ilona
Laura en Kris
Aaron en Demi, Lizzy-Jane
Robin en Joshua
Mae-Lynn
Patrick en Bianca
April en Daevy
Jayden
Arjan en Kiona
Lukas
Anouk
Feline

en Rusty

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag
3 augustus tussen 19:00 uur en 20:30 uur in papa zijn huisje op de
Buttervin 29 te Andijk.
Het lijkt ons verstandig als mensen die goed ter been zijn hun auto
parkeren bij de sporthal De Klamp.
De crematieplechtigheid is op donderdag 4 augustus om 13:00 uur in
crematorium Schagerkogge, Haringhuizerweg 3 te Schagen.
Correspondentieadres:
Prinses Marijkestraat 41, 1619 BW Andijk
Grote dank gaat uit naar de medewerkers van de Omring
en het Dijklander dat papa zo snel naar huis kon
en dokter Kant voor alle aandacht en zorg.
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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 7 augustus 10.00 uur:
Woord-Communieviering door
pastor A. Dekker met Vriendenkring.
Thema: “Uitzien naar”.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor.
Welkom in de viering en bij het
koffiedrinken.
*Overleden: Simon van der Harg
(Klamptweid 7).
Ons gebed wordt ook gevraagd
voor ernstig zieken in onze parochie.
Natuurlijk ook voor alle zieken en
voor iedereen, die steun en sterkte nodig heeft.
*Vakantiegangers en thuisblijvers: geniet van de kleine dingen.
Dat kan overal!

AANLEVEREN
KOPIJ
Advertenties en
familieberichten:

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.

Peter
Bedankt dat wij ook jouw ‘vage kennissen’ mochten zijn.

Rouwberichten:

Lieve laatste Groet
Theo en Nel

tot dinsdag 8.30 uur:
info@andijker.nl

Peter

Kopij en
fotomateriaal:

Na een jarenlange vriendschap gaan we je missen...
Het wordt nooit meer zoals het was.
Rob en Gretha
Zowel mooie als moeilijke momenten in het leven
delen we in onze vriendengroep.

tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl
Colofon

Nu zijn we geraakt door het overlijden van
“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Peter Schouten
Vader van onze vrienden Arjan en Kiona en opa van Lukas en Anouk
Onze gedachten gaan uit naar de kinderen en naaste familie.
Wij wensen jullie heel veel sterkte toe
Liefs jullie vrienden
Met veel verdriet in ons hart nemen wij afscheid van

Simon Andreas van der Harg
Pijnacker
15 December 1954

Hoorn
30 Juli 2022
Diana van der Harg - Veeken
Ben & Violeta
David & Natalie

Correspondentieadres: Klamptweid 7, 1619 DA Andijk
Simon is overgebracht naar uitvaartcentrum “De Laatste Eer” Ibislaan 3,
1619 VP Andijk, waar vrijdag 5 augustus van 19:00 tot 19:30 uur gelegenheid
is tot condoleren en afscheid nemen.
De Eucharistieviering wordt gehouden zaterdag 6 augustus om 11:00 uur
in de Parochie Maria Middelares van alle Genaden, Bangert 6, 1619 GJ
Andijk, waarna wij Simon zullen begeleiden naar zijn laatste rustplaats
op de Oosterbegraafplaats aan de Weet in Andijk.
Na de begrafenis is er gelegenheid om samen te zijn in het “Dorpshuis
Centrum”, Sportlaan 1, Andijk.
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Mijn vrouw Riek is ernstig ziek. Onlangs is gevorderde kanker geconstateerd. De eerste tekenen eind juni verergerden snel. Vanwege
vakantietijd en het stilliggende verenigingsleven kiezen wij voor deze
weg om het bekenden te laten weten. De behandeling is gestart,
met alle drukte en spanning van dien.
Daarom is een berichtje naar Riek via een kaartje zeer welkom,
maar door de behandelingen is bezoek of telefoon nu minder wenselijk.
		

Mvg Arjen Vriend, Middenweg 56, 1619 BN

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

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

06 29 24 11 83

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes
06 29 24 11 83

contact@carlabasjes.nl

www.carlabasjes.nl

Kerkdiensten, zondag 7 augustus
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat
De dienst zijn ook online te volgen via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur ds. A.B. van der Heiden
16.00 uur leesdienst
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
				Organist: Heije Wubs
De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl
In de maand juli en augustus is er wegens de vakantie
geen inloop op de woensdagochtend.
Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK Enkhuizen
10.00 uur Albert Knoester
Onze diensten worden uitgezonden via onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
10.00 uur

Wo-Com. pastor A. Dekker, Vriendenkring

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

Gerard van der Schee

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Deze dienst wordt verzorgd door Nirmala, Muzikale
Medewerking: Nirmala o.l.v. Wilma van Ophem
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Biologisch kind recht op kindvrijstelling en tariefgroep 1
Deze zaak gaat over iemand die ruim 5 ton erft van zijn biologische
vader. De inspecteur heeft het derdentarief en de vrijstelling voor
overige verkrijgers thans € 2.274 toegepast. In tegenstelling tot de
Rechtbank is het Hof Arnhem-Leeuwarden van oordeel dat het biologische kind wél recht heeft op de
kindvrijstelling en de tariefgroep van
10 max. 20%.
Meer weten over erfbelasting? Bel
ons voor een gratis half uur bespreking en gebruik de zomerkorting
van 10% voor uw testament:
Mantel&Voors Notarissen en Mediators - Andijk 0228-592224/Benningbroek 0229-591264

Lorelei’s pluktuin ontvangt de spaarpot
van Briljant Optiek & Sieraden!!

Solvejg van Lorelei’s Pluktuin (l) en Jacintha van Briljant Optiek &
Sieraden Foto aangeleverd
Wij hebben de 2e helft van 2021
gespaard voor Lorelei’s Pluktuin
in Wervershoof. Dit hebben we
weer gedaan met onze brillenspray actie en onze (gratis) service. Solvejg heeft ons uitgenodigd om een kijkje te nemen in
haar prachtige pluktuin. We zijn
eerst verrast met een kop koffie
en een zelfgebakken lekkernij, eigenmaakte marmelade en een
lekker dot (slag)room. Dit was
meer dan smakelijk. Ook de
rondleiding heeft ons team aangenaam verrast, wat een diversiteit aan bloemen!! Wij zeggen tegen iedereen ga ook plukken in
deze weelde, het is heerlijk dichtbij op de Nieuwe Dijk nummer 36
(bij Gitzels), laat je verrassen.
Voor Solvejg was het geldbedrag

een aangename verrassing, zij
had niet gedacht dat er zoveel in
de spaarpot zou zitten. Dit is echt
alleen door onze klanten gedaan,
die iedere keer de spaarpot weer
rijkelijk vullen. Onze dank is ook
enorm groot, aldus Jacintha, die
deze actie altijd regelt, want we
kunnen toch iedere keer weer
een mooi bedrag overhandigen
aan een lokaal goed doel.
De eerste helft van dit jaar hebben we gespaard voor de Werenfridus kerk waar we eind augustus naar toe gaan. En de tweede
helft van dit jaar is de Brillenspray Actie voor De Bonte Piet in
Oostwoud.
Hopelijk spaart iedereen weer
mee, dank namens ons team.

Pagina 3

Toen en nu

HET MAAKT NOGAL VERSCHIL WAT DE VERHOUDING IS TUSSEN ERFLATER EN ERFGENAAM
De erflater is degene die is overleden. De term erfgenaam spreekt
voor zich. De verhouding tussen beiden maakt een groot verschil
voor de hoogte van de erfbelasting en de vrijstelling daarvan. Echtgenoten of geregistreerde partners hebben een hele grote vrijstelling
€680.645 (2022). Daarboven is de erfbelasting tot €130.425, 10% en
daarboven 20%. Voor kinderen gelden dezelfde tarieven, maar zij
hebben slechts een vrijstelling van €21.559 (2022). Een paar columns
geleden is uitgelegd dat ondanks dat alles in eigendom naar de
langstlevende gaat en een kind zijn erfdeel niet kan opeisen, het toch
zo kan zijn dat er al erfbelasting verschuldigd is. Dit kan je voorkomen met een goed testament! Voor samenwoners gelden onder
voorwaarden dezelfde vrijstelling en percentages. Erf je bijvoorbeeld
van een broer, zus, oom, tante of wellicht je naaste buur, dan geldt het
derdentarief: 30 of 40%).

info@andijker.nl

Mark Hoogewerf
Zomerreces is niet
stilzitten
Dit is de eerste keer dat ik
raadslid ben in een gemeente en ik moet toegeven, het
bevalt mij goed! Het is een
drukke bedoening maar het
is ook heel tof om je op deze
manier in te kunnen zetten
voor je mede inwoners.
Naast het raadslidmaatschap werk ik trouwens ook
fulltime bij een woningbouwvereniging. Dus hoewel het nu reces is voor de
gemeenteraad betekend dit
niet dat ik stil zit.
Ook met Hart voor Medemblik blijven wij ons elke dag
inzetten voor een beter,
mooier en veiliger Medemblik. Dit doen wij onder andere door het stellen van
raadsvragen over gevaarlijke situaties. Denk hierbij
aan het kruispunt Beldersweg/Middenweg. De gemeente heeft hierbij beterschap beloofd en aangegeven dat het kruispunt, dit
najaar nog, wordt heringericht. Goed nieuws! De
voorrangssituatie kan erg
onduidelijk zijn.
Maar we komen ook met
voorstellen voor onze inwoners. Zo heb ik laatst een
voorstel ingediend om jongeren en jongvolwassenen
uit de gemeente Medemblik
voorrang te geven op nieuwbouwwoningen in deze gemeente. Steeds meer gemeenten doen dit al! Helaas
stemde de nieuwe coalitie
tegen mijn plan. Dit terwijl
hetzelfde voorstel in Ede
door alle partijen was aangenomen!
Bijzonder teleurstellend
maar we gaan niet bij de
pakken neerzitten. Nee,
juist het tegenovergestelde.
Zoals u van ons gewend
bent, pakken wij keihard
door! Wij blijven komen
met voorstellen om de gemeente Medemblik beter,
mooier en veiliger te maken.

Op de voorgrond de smederij van Enzlin, welke is gesloopt en
aan het Kerkepad in een iets andere vorm weer is opgebouwd.
Nog net om de hoek van de smederij is het bruggetje te zien
wat naar het huis gaat wat er nu nog staat.
Verderop de openbare school en het schoolhuis welke beiden
plaats moesten maken voor de weg.
Maar eerst is op de Schoolweg een nieuwe openbare school gebouwd.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Bewonersbijeenkomst
Verkeers- en Vervoersplan

De gemeente Medemblik houdt
op dinsdag 30 augustus een bewonersbijeenkomst over het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan. Tijdens de bijeenkomst worden onder meer de resultaten van de eerder gehouden
enquête gepresenteerd, kan het
definitieve concept van het plan
worden bekeken en is er informatie over het vervolg.
De bijeenkomst vindt van 19.00

– 21.00 uur plaats in de kantine
in het middengebouw van het
Gemeentehuis, aan de Dick Ketlaan 21 in Wognum. Er is een
vrije inloop.
Het definitieve concept is nog
geen uitwerking van verkeerskundige maatregelen. Het moet
leiden tot het maken van keuzes.
Het moet nog aan de gemeenteraad van Medemblik worden
voorgelegd.

Langs de weg...

Mark Hoogewerf
Raadslid
Hart voor Medemblik HvM
Schilderij vanaf de Middenweg. Foto: Thea Boelens
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Theo Peerdeman plaatselijk en regionaal bekend

Theo begon indertijd als leerling-kok bij het Nicolaas Verpleeghuis in Lutjebroek. Hierna als kok in Sorghvliet Andijk.
In de tijd dat hij daar werkte
wilde vader met zijn zaak stoppen vanwege ernstige gezondheidsproblemen. Hij nam de
zaak in Lutjebroek over.

Enkhuizen, al ging die in 2020 en
2021 niet door. Toen was er een
‘home edition’. Ook de Sint Nicolaastocht staat weer op het program.

Later werkt hij ook parttime in
het Noorderlandhuis en in ‘de
Oude Dame’. Hij heeft lange tijd
de horeca en activiteiten gerund
in het Streekbos Bovenkarspel.
Zijn grootste hobby is wel de
wandelsport, al was hij daarnaast
op meerdere fronten actief.
Streekbos
Het moment dat het Streekbos zich
ontwikkelde, vond hij een juist moment om in 1987 een start te maken met een cafetaria daar. Naast
de horeca waren de buiten activiteiten een grote bron van inkomsten. Het spel Klootschieten werd
geïntroduceerd, één van de bekendste dingen van het Streekbos.
Vaak werden de activiteiten afgesloten met een barbecue. Dit heeft
hij met Heleen zo’n 30 jaar gerund.
Wandelsport
Vanaf zijn 9de levensjaar is Theo
al lid van de wandelsportvereniging ‘De Haringstadters’ en daar is
hij nog steeds lid van. Rond zijn

Binnenkort
Op 2 en 3 juli zetten de Haringstadters weer een mooie wandeling uit door- en om Enkhuizen
met afstanden van 5 – 10 – 15- 25
en 40 km. De vereniging wandelt
door het hele land. Zo’n 10 keer
per jaar gaan ze per bus naar een
wandeltocht elders in het land.
Dan wandelen ze in 3 groepen 5
-10 of 15 km. Er zijn opstapplaatsen in Enkhuizen tot Hoogkarspel. Meer weten? Mail Theo
theopeerdeman@gmail.com.
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Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Aantrekkelijke prijzen,
Groepswandelen met Theo en zijn vrouw Heleen Peerdeman. Foto: Wil Reus.
snel en gemakkelijk!
22ste is hij in het bestuur gekomen geweest van de club. “Jammer dat met een klein groepje 5/6 km eren hij is nu 40 jaar voorzitter van mijn knieën niet zo best meer wil!
de club. Theo is altijd metW
die sport
len,” vertelt Theo. “Dus de kortere
U
E
I
bezig geweest. Bij
de
club
heeft
hij
afstanden wandelen nu.”
N
ook zijn vrouw Heleen gevonden.
Ze wandelen nog steeds samen. Lopen
Ook hun 3 kinderen
zijn allen
lid Iedere
lopen ze
Nieuwe
webshop
metwoensdagmorgen
alles op het gebied

gens in West-Friesland. “We starten
dan bij één van de leden. Die zorgt
voor een leuk rondje en na afloop
drinken we een kopje koffie. De
Haringstadters organiseren nog ieder jaar de Avondvierdaagse in

FIETSWERELD
CADEAUBON

van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Diversen
Theo is nu drie jaar vrijwilliger bij
dorpshuis ‘De Stek’, waar de kermisbarbecue op 17 september
wordt gehouden. Hij is ook penningmeester bij Stichting Jaarmarkt Stede Broec. Door Theo
wordt daarbij aangegeven dat hij er
zonder meer van uitgaat de 2de
Pinksterdag 2023 er weer een Jaarmarkt is! Een mooi vooruitzicht.
Met Theo Peerdeman een bijzonder ontmoeting over alles waarmee
hij bezig was en daar ook met opvallend plezier mee voort gaat.
Piet Reus

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!
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André van Duin Tweewielers

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

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen
Voor particulieren,
bedrijven
en instellingen

Ook binnen:
* Interieurverzorging
* Glasbewassing
* Desinfectie

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Openingstijden Andijk
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag

08:30 - 18:00
08:00 - 17:00

Middenweg 65a in Andijk
tel. 0228 593 642

www.bakkerkoning.nl

Ondernemen in Andijk!
2022 - week 31

0228 - 59 36 05

Aanhangwagens

De Andijker

Fotokopie - drukwerk

info@andijker.nl
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Natuurgeneeskunde

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

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Accu’s

Fysiotherapie

Oefentherapie

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

Administratie

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

Autobedrijf

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

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie

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

Therapie op maat

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

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

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

Autoschade

Glasbewassing & Schoonmaak

Verhuur/verkoop bouwmaterialen

Brood & Banket

Groenten - Boerenzuivel

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

Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk
06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45
allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel

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

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

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Computerhulp

Hovenier

Yoga

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

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

Huidverbetering

LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek

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

Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

E-bike specialist

Kantoormeubelen - Verhuizen

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

Manicure en (medisch) Pedicure

Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl
of bel: 59 36 05

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.nl
Advies,
levering
en installatie
van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen
Michel Haak
28
+31 Sterappel
(0) 228 59
1619 KA Andijk

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

72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

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

2022 - week 31
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Andijkertjes

Vrijblijvende
taxatie van
schade

Vakkundig
schadeherstel

Afhandeling
met de
verzekering
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Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
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Middeleeuws Kampement
bij Kasteel Radboud

Beter laat dan nooit
Verhuisd naar Oeverpad 572,
1068 PM Amsterdam.
Tel. 020 233 69 72.
Herman en Susan Schuurman

Wist u dat...
Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Fuut op de versiertoer

… ingezonden brieven en
berichten uit maximaal 200
woorden mogen bestaan?

… jongvolwassenen uit onze
gemeente voorrang zouden
moeten hebben bij nieuw te
bouwen woningen in Andijk?

Deze fuut biedt plastic aan. Foto Douwe Greydanus
U kent ze wel de sierlijke futen
die er heel wat voor over hebben
om een vrouw te veroveren.
Deze watervogels zijn veelal te
vinden op diverse waterpartijen
met riet maar meren schuwen ze
ook niet.
Dit stelletje futen zwommen bij
het Vooroever achter de kerk van
Onderdijk.
Het mannetje was op de versiertoer en begon te baltsen. Als een
vrouwtje hem wel aardig vindt
dan komen ze al trappelend half
het water uit met de borsten tegen elkaar met heen en weer
zwenkende koppen. Om meer

info@andijker.nl

aandacht te krijgen duikt het
mannetje dan een prachtige waterplant op die hij aanbiedtals
huwelijksgeschenk. Wat mij verbaasde dat deze man een stuk
plastic ophaalde en het haar aanbood maar daar was ze niet van
gediend en zwom weg hem verbaast achter latend vermoedelijk
zijn verkeerde bril op.
Wel kunnen we vaststellen wat
een troep er in het water achteloos is achter gebleven. Duikt hij
de volgende keer een gouden ring
op om haar te versieren?
Douwe Greydanus

… de Industrieweg geen
hondenuitlaatplaats is?

… kermisfoto’s van
Lutjebroek voor de komende
kermiskrant nog tot

Waan je in de Middeleeuwen bij Kasteel Radboud. Foto aangeleverd
Kom naar Kasteel Radboud en
waan je in de middeleeuwen! Zaterdag 13 en zondag 14 augustus
slaat de Hanzecompagnie zijn
tenten weer op bij het kasteel.
Tijdens dit Middeleeuws Kampement laten ze oude ambachten
zien, zoals houtsnijwerk, borduren en smeden. Verder ontmoet
je echte ridders!
De Hanzecompagnie
De Hanzecompagnie dankt zijn
naam aan het middeleeuwse verbond van Hanzesteden, opgericht door de kooplieden. Dankzij die samenwerking konden de
steden goed zakendoen en hun
belangen verdedigen. De Hanzesteden waren rijk genoeg om ridders en soldaten in te huren. In de
naam Hanzecompagnie zijn dan

ook zowel de ambachten als de
ridders vertegenwoordigd.
Het Middeleeuws Kampement
speelt zich af op het kasteelplein
en is vrij toegankelijk. Als je ook
naar het museum wilt, raden we
aan je tickets van tevoren te bestellen, zodat je zeker weet dat je
naar binnen kunt.
Prijzen en reserveren museum
Toegangsprijzen museum Kasteel Radboud: Vanaf 13 jaar €
8,50 per persoon, kinderen van 5
t/m 12 jaar € 5,50 per kind. Kinderen t/m 4 jaar mogen gratis
naar binnen, net als Museumkaarthouders.
Kijk voor meer informatie en tickets op kasteelradboud.nl/activiteiten

Fijne zomervakantie!

In de maanden juli en augustus is de redactie alleen geopend op maandag- en
dinsdagochtend, van 9.00 tot 12.00 uur
of op afspraak,
info@andijker.nl of 59 36 05!

20 augustus welkom zijn?

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De Andijker publiceert regelmatig de
belevenissen van oud Andijker
Jan Pijker.

Casual mode

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA Andijk

www.andijker.nl

Helden uit mijn jeugd 2.
Voor die 75 cent kon je ook een ander
stripboek kopen en wel uit de serie “Kapitein Rob “. Ook met plaatjes boven en
de tekst onder. Kapitein Rob was een
Hollandse zeeman, die met zijn zeilschip
De Vrijheid over de wereld trok, samen
met zijn hond Skip Hij beleefde de
meest fantastische avonturen en de ouderen onder ons zullen zich zeker nog de
naam van professor Lupardi herinneren
die de macht over de wereld wilde veroveren en de Nederlandse kapitein Rob
verhinderde dat steeds. Ik herinner me
dat deze man onder de Bosplaat op Terschelling een hele ondergrondse wereld
had gebouwd. Mijn broer At smulde van

deze boekjes. Als ik ze nu nog eens doorlees valt me op dat de schurken in de
verhalen steeds Aziatische types waren.
En de meest edele personen waren altijd
de Engelsen. Die hielden van fair play. Er
liep ook een Amerikaan tussendoor, die
Sigaret Larry heette, een onbetrouwbaar
sujet, maar uiteindelijk wel iemand met
een gouden hart als het er op aan kwam.
Nu zouden we ons hoofd schudden over
die typering, maar zo vlak na de oorlog
werden de boekjes met plezier gelezen.
Jaren later kwam er nog eens een herdruk, maar dat werd geen groot succes
en zo verdween kapitein Rob in de nevelen van de tijd. Toch kun je zijn boekjes
soms nog vinden op marktplaats of in
een boekenstalletje vol tweedehandse
boeken. En dan denk je : Daar fietste ik
voor naar Enkhuizen……. Dat noemen
ze jeugdsentiment.
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Schoon Westfriesland: SUP against the Plastic Soup
Sinds kort staat bij Schoon Westfriesland ook Clean
Green Kayak Machine op de kaart en vanuit dit
mooie initiatief worden sloten, grachten en rivieren
verlost van kilo’s zwerfafval door dit vanuit kayaks
eigenhandig uit het water te halen. Ook organiseert
Clean Green Kayak Machine CleanUps op het water.

Kom helpen! Foto aangeleverd
Clean Green Kayak Machine en Schoon Enkhuizen
organiseren zaterdag 13 augustus (Stede Broec) en
zondag 14 augustus (Enkhuizen) de actie: ‘SUP
against the Plastic Soup.’
Iedereen heeft weleens gehoord van plasticsoep; de
opeenhoping van een grote hoeveelheid plastic en
ander afval in oceanen en zeeen. Ruim 80% van
vervuiling op zee is afkomstig van land.
Plastic afval, zoals een plastic zakje of een plastic
flesje, waait makkelijk de sloot in. Deze sloot of
gracht komt uit op een rivier en deze mond uit in
zee. Op deze manier belandt elk jaar ongeveer 10
miljoen ton afval in onze zeeen en oceanen.
Om dit te voorkomen organiseren alle initiatieven
binnen het samenwerkingscollectief ‘Schoon Westfriesland’ meerdere keren per maand CleanUps op
verschillende plaatsen. Met gemak worden er tientallen kilo’s zwerfafval per keer uit het milieu gehaald.

In Westfriesland wordt er door steeds meer mensen
vrijwillig zwerfafval van de straat en uit het water
gehaald. Dit is een prachtige ontwikkeling, aangezien Westfriesland hierdoor steeds schoner wordt
en mooi blijft. Wij hopen met onze inzet en acties
voor meer bewustwording te zorgen rondom het
probleem van zwerfafval en actief bij te dragen aan
een oplossing voor dit probleem.
Iedereen kan helpen, jij dus ook!
Vind jij een schoon milieu SUPer belangrijk en heb
je altijd al een keer willen suppen of sup je zelf en
wil je ons helpen als ‘ Plastic Soup Supper?’ meld je
dan aan en stuur ons een mail waarin je vermeldt
met hoeveel personen je komt en waar je wil starten. Wij hebben 20 SUPplekken beschikbaar op zaterdag 13 augustus in Stede Broec en 20 plekken op
zondag 14 augustus in Enkhuizen.
Locatie Stede Broec, 13 augustus van 10.00 tot
12.00 startplaats: Wijzend 74A Grootebroek, Reddingsbrigade.
Locatie Enkhuizen, 14 augustus van 10.00 tot 12.00
startplaats: Wilgenkade.
Aanmelden: schoonwestfriesland@gmail.com

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

• Koffiedrinken 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.
Juli en augustus
• Redactie van de Andijker alleen geopend op
maandag- en dinsdagochtend, van 9.00 tot 12.00 uur of
op afspraak: info@andijker.nl of 59 36 05

AUGUSTUS

Vrijdag 5 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
• Seniorenbond KBO Andijk en “de Zonnebloem” Andijk organiseren muzikale quiz in Cultura. Aanmelden voor 27 juli. Vol = vol.
Luc Hoogland, 0228 – 592374, Klaas Groot, 0228 - 592719
Zaterdag 6 augustus
• Oud papier
• Opruimactie Andoik Skoôn gaat niet door!
Maandag 8 augustus
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Maandag 15 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 19 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Maandag 22 augustus
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
• Mannendag met live muziek, Dorpshuis Sarto, vanaf 10.00 uur
Dinsdag 23 augustus
• Kermisbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 11.00 uur
Zondag 28 augustus
• Koppelbiljarten Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur
Maandag 29 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

SEPTEMBER

WSV de Kreupel Zomerschool in actie
Kinderen van 8 tot 14 jaar leren zeilen met
Optimisten en Splash zeilbootjes.
Vrijdag was het tijd voor instructie en ontspanning bij de zgn. zemkom van de Vooroever.
Douwe Greydanus

Nieuwe kinderspeurtocht Enkhuizen groot succes
Ter introductie van de nieuwe kinderspeurtocht
door Enkhuizen waren er afgelopen woensdag elf
mooi beschilderde happy stones verstopt in het
Snouck van Loosenpark. De stenen konden bij de
VVV worden omgeruild voor een gratis speurtocht
‘Kraak de code Enkhuizen’. Er is fanatiek gezocht!
De hele dag door kwamen kinderen enthousiast de
gevonden stenen inwisselen en gingen vervolgens
met hun ouders, opa’s of oma’s de speurtocht doen.
Esmee vertelt na afloop: “We hebben de code gekraakt! Het was echt super leuk om te doen”. Haar
opa vult aan: “De route laat je een mooi stukje van
Enkhuizen zien en ik heb zelfs nog nieuwe dingen
ontdekt. Zo was het me nog nooit eerder opgevallen dat de bestrating van de steegjes allemaal een
eigen patroon hebben”.
Voor echte speurneuzen
Stichting Marketing Enkhuizen heeft ‘Kraak de code-route’ speciaal voor basisschoolkinderen gemaakt. Naast leuke vragen en opdrachten staan er
ook allerlei grappige weetjes in. Ook volwassenen
kunnen er nog wat van opsteken. Wist jij bijvoorbeeld dat er een ‘geheim’ poortje is tussen de stadsgevangenis en het stadhuis? En dat er in het Snouck
van Loosenpark een boom staat die vernoemd is
naar een instrument?

Vrijdag 2 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 3 september
• Oud papier
• Opruimactie van 8:45 – 11:15 door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 5 september
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Zaterdag 10 september
• Kunst en tuinroute Andijk
Zondag 11 september
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.0 0uur
Maandag 12 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 13 september
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Lezing Jos van Diepen
Pleegmoeder, zang en gedichten. 19.45 uur Dorpshuis
Vrijdag 16 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 17 september
• Oud papier
Maandag 19 september
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 20 september
• KVG, Cabaret, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 21 september
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Bioscoop “Cultura”. Filmavond
met
popcorn, 20.00inuur,
Cultura handschrift. Vanaf 2011 ontstonIn de
Bonifaciuskerk
MedemZaterdag
24 september
blik
is in augustus
een bijzondere den de eerste grote autonome
• “FADOpelos2”
Cultura
Plus , Aanvang
20.15uur
expositie
te zien,bij
met
het werk
portretten.
Tussen (2015-2018)
Zondag
25
september
van drie bevlogen, unieke kunste- zijn het vooral Natuurimpressies
• Prijsklaverjassen,
Dorpshuis
Sarto,waar
aanvang
14.00
uurheeft gehounaars:
Piet Stroet, Joepe
Bos en
zij zich
bezig
Maandag
26
september
Klaas Jan Gorter.
den. Recent (2018-2021) zijn
• Groene afvalbak wordt geleegd
daar vogels, aan toegevoegd.
Vrijdag 30 september
Pascal Stroet uit Hoorn (NH) is
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
botanisch vormgever en kunste- Beeldend kunstenaar Klaas-Jan
naar in hart en nieren. Hij OKTOBER
heeft Gorter uit Oostwoud heeft vanaf
Zaterdag 1 oktober
een grote passie voor eerlijk vak- zijn jeugd een grote liefde en pas• Oud papier
manschap.
sie voor tekenen en schilderen.
• Opruimactie van 8:45 – 11:15 door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Pascal
laat
zich
inspireren
door
Zijn werken zijn het gevolg van
Maandag 3 oktober
een
grote
verscheidenheid
aan
• Plastic afvalbak wordt geleegd jaren observeren van de harmogedegen
en4vooral
duurzame ma- nie in de natuur, het zoeken naar
Dinsdag
oktober
terialen.
Pascal is altijd
op19.45
zoekuurde kleuren, de lijnen en de sfeer
• KVG kaartavond,
Sarto,
naar
het ideale
design, waarbij die bepalend is voor deze harmoMaandag
10 oktober
esthetica,
vak- nie.
• Groenefunctionaliteit
afvalbak wordten
geleegd
manschap
hand
hand gaan.
Vrijdag 14
t/min
zondag
16 oktober
• Kermis Andijk
U bent welkom van 7 t.m. 19 auVrijdag 14 oktober
Kenmerkend
voor het werk van gustus 2022, dinsdag t.m. zonPlastic afvalzakken
opgehaald
(wijken
bakken)
de• Zwolse
Joepe Bos isworden
de vlotte
dag, van
13.30zonder
– tot 16.30
uur en
Zaterdag
15
oktober
penseelvoering en een natuurlijk de toegang is gratis.
• Oud papier
Maandag 17 oktober
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 18 oktober

Bijzondere expositie in Bonifaciuskerk

Kraak de code! Foto aangeleverd
Tijdens de route van ongeveer twee kilometer verzamel je alle antwoorden. Soms moet je even goed
zoeken of tellen en bij andere vragen staat het antwoord ergens opgeschreven. Na zo’n anderhalf uur
wandelen en speuren ben je weer terug bij het beginpunt en kun je proberen de geheime code te
kraken. ‘Kraak de code Enkhuizen’ is het hele jaar
verkrijgbaar bij VVV Enkhuizen voor 3,50 euro.
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Ernst van der Zee:

info@andijker.nl
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Karate maakt je een beter mens

De karateschool van Ernst
van der Zee is een begrip in de
regio. Dat is niet zo gek, de
school bestaat al 50 jaar en er
wordt veelzijdig en hard getraind. “Karate vormt je karakter”, zegt Van der Zee.
“Vooral bij de jeugd kun je dat
goed zien. Verlegen kinderen
gaan steviger in hun schoenen
staan. En drukke kinderen
worden rustiger en krijgen
meer focus.”

Van der Zee heeft in de lange periode waarin hij een karateschool
heeft, veel kinderen lesgegeven.
De afgelopen tijd trekt het weer
aan en dat vindt hij een goed teken. “Rust roest”, zegt hij kort en
bondig. “Op school zitten kinderen al veel en thuis is er altijd de
verleiding van telefoon, computer of tv. Terwijl bewegen en
sport erg belangrijk zijn voor je
gezondheid en fitheid.”
Beter mens worden
“Als je karate lang genoeg traint
krijg je daar nog iets bij”, vervolgt Van der Zee. “Een aantal
waarden waar je in het leven iets
aan hebt: karakter, eerlijkheid,
doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en etiquette. Het uiteindelijke doel van karate is om

Van der Zee geeft les in zijn eigen stijl, Umi Ryu Karatedo. Het uiteindelijke doel van karate is om een beter mens te worden. Foto aangeleverd.
een beter mens te worden. Dat
bereik je dat door hard te trainen. Dat lijkt iets wat je met je
lichaam doet, maar geestelijk
gebeurt er ook heel veel. Dat is
wat je ziet gebeuren, vooral bij
de jeugd, omdat kinderen zich
nog vormen.” Van der Zee geeft
les in zijn eigen stijl, Umi Ryu
Karatedo. Daarin heeft hij ver-

schillende vechtsporten gecombineerd. Behalve karatetechnieken, leert Van der Zee karateka’s
ook grondgevecht, klemmen,
worpen en, vanaf bruine band,
stokvechten en zwaardvechten.
Gratis proefles
Wilt u of uw zoon of dochter eens
een karateles proberen? Dat kan.

Een proefles is gratis en kan gewoon in sportieve kleding en op
blote voeten. De karateschool, in
het Japans dojo genoemd, is een
jaar geleden verhuisd van Lutjebroek naar de Industrieweg 46N
in Grootebroek, schuin tegenover
het politiebureau. Voor de jeugd
(5 t/m 14 jaar) is er les op dinsdag
en donderdag van 18.00 tot 18.55

uur. De lessen voor oudere jeugd
en volwassenen (vanaf 15 jaar)
zijn op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 19.15 tot 20.30 uur.
Umi Ryu Karatedo
Industrieweg 46N
1613 KV Grootebroek
info@ernstvanderzee.nl
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