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Gonnie heeft haar opleiding tot 
ziekenverzorgster gedaan in het 
Sint Nicolaas verpleeghuis in 
Lutjebroek. De interne oplei-
ding duurde twee jaar en werd 
met goed gevolg afgesloten. 

Al was Gonnie er op voorhand 
niet van overtuigd geweest dat 
dit haar ‘roeping’ was, vond ze er 
later wel haar draai in en kreeg ze 
er plezier in te zorgen voor de 
mensen.

Geen baangarantie
In die periode was er na het af-
ronden van de opleiding géén 
baangarantie en dus was Gonnie 
na de opleiding werkzoekende. 
Op 18 december solliciteerde ze,  
ze werd aangenomen op de 19e en 
kon meteen de 20e december aan 
de slag. “Dat ik meteen beschik-
baar was tijdens de december-
feestdagen was natuurlijk in mijn 
voordeel!”

Oud en Nieuw
Dat is meteen één van de dingen 
waar Gonnie Neuvel- Meester 
(64) en haar gezin de afgelopen 
45 jaar mee te maken hebben ge-
had. Werken op feestdagen en 

om het weekend. “Zorg gaat al-
tijd door. Dat hoort bij dit werk 
en is ook nooit een probleem ge-
weest. Toch kan ik er erg naar 

uitkijken dat ik nu alle weeken-
den en Kerst en Oud & Nieuw, 
Paas en Pinksteren zelf kan kie-
zen wat ik ga doen!”

Vroeger
Toen Gonnie begon met haar 
werk hadden de bewoners van 
het verzorgingshuis weinig zorg 
nodig. “De ochtenden kwam het 
zorgpersoneel samen, werden de 
bijzonderheden besproken aan 
de hand van een handgeschreven 
rapport en gingen we aan de slag. 
Na de ochtendronde was er tijd 
voor huishoudelijke taken, daar-
na hielpen we in het restaurant. 
De middaguren hadden we tijd 
voor een wandeling met de be-
woners of zetten we krulspelden 
bij enkele dames. Wat hebben we 
veel gelachen met elkaar!”

Veranderingen
“De afgelopen 45 jaar is er veel 
veranderd. Verzorgingshuizen 
worden verpleeghuizen. De zorg 
wordt zwaarder. Men blijft steeds 
langer thuis wonen, nu met be-
hulp van thuiszorg en/of mantel-
zorg,” vertelt Gonnie. Begonnen 
we 45 jaar terug met een handge-
schreven rapportschrift voor het 
hele huis, later kreeg iedere be-
woner een eigen map. Nu werken 
we met een i-pad. Hulpmiddelen 
zoals tilliften, glijzeilen en ver-
rijdbare douchestoelen zijn niet 

meer weg te denken.” De zorg is 
in de ogen van Gonnie zakelijker 
en ook professioneler geworden.

Tijd om te stoppen
De afgelopen jaren was er door 
corona veel werkdruk. Gonnie 
kreeg zelf ook corona en heeft 
daar energie van in moeten leve-
ren. Omdat de zorg onder de 
zware beroepen valt krijg zij de 
mogelijkheid om na 45 jaar wer-
ken in de zorg, te stoppen met 
werken. Dat lijkt Gonnie en haar  
man een goede beslissing, stop-
pen nu je nog van je vrije tijd 
kunt genieten. Ook al zijn er nog 
geen vast omlijnde plannen voor 
de nabije toekomst, weet Gonnie 
wel dat ze zich niet zal vervelen. 
“In onze heerlijke tuin, samen 
rustig aan de dag starten en kij-
ken wat het ons vandaag weer 
brengt.” Met hobby’s als hand-
werken en wandelen, de bezoe-
ken van de kinderen en oppas op 
de kleinkinderen kan Gonnie niet 
genoeg vrije tijd hebben. “We 
gaan ervan genieten!”

We gaan weer beginnen, na een 
jaar waarin de hekken gesloten 
moesten blijven voor het pu-
bliek, dit jaar voor iedereen 
weer Huttendorp Andijk. Van 
donderdag 25 tot en met zater-
dag 27 augustus wordt er ge-
timmerd en gespeeld op het 
terrein tussen de Sportlaan en 
de Beldersweg.

Dit jaar hebben we een uniek 
thema, Games komen tot leven. 
Denk dan aan verschillende be-
kende spellen die naar de realiteit 
worden gehaald. Maar niet alleen 

videogames ook bordspellen en 
gameshows zullen naar de reali-
teit worden gebracht in dit nieu-
we thema.

Maar niet alleen de kinderen 
houden van een spelletje, natuur-
lijk ook al onze geweldige vrijwil-
ligers die de kinderen begeleiden, 
voorzien van wat lekkers en leuke 

activiteiten met ze doen. Zonder 
hen zou het niet mogelijk zijn om 
Huttendorp te organiseren. Ook 
niet te vergeten en onbetaalbaar 
zijn onze sponsoren die met hun 
bijdragen en diensten het Hut-
tendorp voor iedereen betaalbaar 
houden. Kijk ook eens op onze 
website www.huttendorpandijk.
nl, daar kunt u zien welke bedrij-
ven er dit jaar hun steentje bij-
dragen aan dit grote Andijker 
kinderfeest.

Dit jaar hebben we voor het eerst 
een loting tijdens de kijkavond. 
De opbrengsten van deze loting 
worden gebruikt om nieuwe ten-
ten te kopen voor volgende jaren. 
Wilt u nu loten kopen of gewoon 
de sfeer proeven, vrijdag 26 au-
gustus is het terrein open voor 
publiek van 19:00 tot 21:00 uur.

Huttendorp Andijk! 
Wij hebben er zin in!

Bestuur St. Huttendorp Andijk

Na 45 jaar hard werken bij de Omring gaat Gonnie nu genieten van 
haar vrije tijd. Tekst en foto: OdB

Huttendorp Andijk, van 25 tot en met 27 augustus.. Foto aangeleverd

Na 45 jaar Omring zit het er voor Gonnie op

Huttendorp Andijk weer open voor het publiek!!

Let op: aanstaande zaterdag wordt er geen oud papier opgehaald. 

De eerstvolgende datum is zaterdag 3 september!
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FAMILIEBERICHTEN 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 21 augustus 10.00 uur: 

Eucharistieviering door pastor J. 

van Dril met Gemengd koor.

Thema: “Spant u in”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor.

Welkom in de viering.

*Voor allen, die er naar uitzien: 

gezellige kermisdagen met mooi 

weer toegewenst!

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

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

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

Kerkdiensten, zondag 21 augustus

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Willie Visser te Grootebroek

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

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Ochtendgebed: door gemeenteleden
    Organist: Cilia Koenis-Gerdes

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 Jesse de Haan

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 Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

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

10.00 uur John Jansen

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk

10.30 uur Voorganger: Ina Broekhuizen
 Muzikale Medewerking: Tiny Vlaar

In memoriam
Onze lieve moeder Marijke Gutter

18-8-2019                     18-8-2022

 Rouw is de prijs van liefde

Willy          Arianne          Natasja

Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen nemen we afscheid 
van onze lieve, zorgzame en altijd belangstellende schoonzus 

AAFKE
Wij wensen Dick en zijn (klein)kinderen heel veel sterkte.

 Andijk     Arie en Natalja Mantel
 Meppel    Tine en Jan de Kroon
 Meppel    Kees Mantel en Grietje Damming
 Andijk     Trees Mantel
 Castricum  Klaas Mantel en Marian Kiebert
 Andijk     Frans en Vero Mantel
   Neven en nichten

Heel verdrieti g maar vol intense herinneringen hebben wij 
afscheid genomen van onze lieve, markante, creati eve 

en betrokken echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Aafke
Aafk e Gertrude Mantel-Kastelein
* ’s-Gravenhage, 9 mei 1944                    † Andijk, 14 augustus 2022

Dick Mantel

Dirk en Monique
  Maxim
  Elja
  Joris

André

Middenweg 8a
1619 BL  Andijk

Aafk e is thuis in haar vertrouwde omgeving, waar op 
donderdag 18 augustus tussen 19.00 en 19.45 uur gelegenheid is 
om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren.

De afscheidsdienst en de begrafenis vinden plaats in besloten kring.

Onze grote dank gaat uit naar alle medewerk(st)ers van Sorghvliet 
in Andijk voor hun liefdevolle inzet en goede zorg.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

© 2022 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak
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De bijdrage van de notaris 
vindt u deze week op pagina 4.

Niet voor het aanleggen van de nieuwe weg, maar door  ouder-
dom moest de school afgebroken worden. De openbare lagere 
school in de Bakkershoek heeft plaatsgemaakt voor Dijkweg 

245, waar nu al jaren de familie Dekker (van de post) woont.
Maar eerst werd er een nieuwe school aan de Hoekweg ge-

bouwd.
Het enige wat nog aan de oude school herinnert is de oude wa-

terbak, welke in het houten gebouwtje voor de school zat.
Hij doet nu dienst als kelder, met de ingang onder een houten 

luik in de voortuin. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Bart Huisman

Het kan anders.

Ik ben op vakantie met de 
trein. Niet omdat ik helemaal 

niet meer wil vliegen, ook 
ik zal echt nog wel eens een 

mooie reis naar het verre bui-
tenland maken, maar er is ook 
zoveel te ontdekken op trein 
afstand. En de reis zelf is al 

prachtig met mooie uitzichten 
langs de route.

 Er wordt wel eens een 
opmerking gemaakt omdat 
ik bij GroenLinks zit dat ik 
bepaalde dingen “dan ook 

niet meer” zou mogen. Terwijl 
GroenLinks als het om het 
reizen gaat juist een petitie 
heeft gehad meer treinen 

minder vliegen. In díe volg-
orde. Als je zorgt dat treinen 
goedkoper, sneller en mak-

kelijker worden om te pakken 
in plaats van het vliegtuig, 

zullen mensen dit ook eerder 
doen. 

Dat zelfde mis ik ook in het 
boeren debat. Het is niet zo 
dat er niks meer mag en ook 
ik vind dat dit kabinet een 

totaal verkeerde aanpak heeft 
gehad waardoor velen in 

onzekerheid komen, maar het 
kan wel anders. Daarvoor is 
er alleen wel wat hulp nodig 
in de goede richting, en niet 

éérst regels en verboden. 

Al jaren, ook voor de stikstof 
crisis, waren er boeren die 
zien dat het anders moet.  

Op de landbouw universiteit 
is bijv een succesvol project 
voor strokenlandbouw. Veel 
verschillende gewassen in 

stroken door elkaar.  
Nog steeds per strook machi-
naal te bewerken, maar veel 
minder chemicaliën nodig 

omdat de planten en insecten 
elkaar in evenwicht houden. 
Zoals een biologische bollen 
kweker het van de week in 
een krant zei: “de meeste 
agrariërs zijn opgeleid en 

opgevoed met chemicaliën”.

Het wordt tijd dat overheid, 
banken en investeerders 

nieuwe methoden stimuleren, 
als het rendabel wordt gaat 
iedereen met een beetje boe-
renverstand echt wel over.  
Ik trein nog even verder.

Bart Huisman
GroenLinks Medemblik

06 23 25 65 60
Bart.huisman@ 

raadmedemblik.nl

Bridgecursus voor beginners
12 lessen op maandagavond vanaf 19 september, 
van 19.30 tot 22.00 uur in Sarto.

Kosten: voor individuele inschrijving € 75 incl. lesmateriaal 
 Inschrijving per paar € 130 incl. lesmateriaal 

Inlichtingen en aanmelding bij Lolke Kooiman
Tel. 06 30 38 57 40  of  l.kooiman@quicknet.nl

Lucetten is te vergelijken met punniken. Foto aangeleverd

Wil jij middeleeuws handwerken 
in de zomervakantie? Kom 17 en 
24 augustus tussen 11.00 - 12.30 
uur Lucetten in Kasteel Radboud! 
Een lucet is een soort vorkje met 
twee tanden waar je draadjes om-
heen slaat. Het is te vergelijken 
met punniken. In de middeleeu-
wen werd het veel gebruikt om 
jas-sluitingen mee te maken. Lu-
cetten is inbegrepen bij het mu-
seumbezoek. 

Krijg het ambacht in de vingers
Lucetten is al eeuwenlang popu-
lair. Het is snel klaar, je kunt het 
makkelijk meenemen en de 
koordjes zijn overal voor te ge-
bruiken. Aangezien ritsen nog 
niet waren uitgevonden en kno-
pen alleen voor rijke mensen wa-

ren, werd er in de middeleeuwen 
vooral kleding mee dichtge-
knoopt. Broekzakken bestonden 
nog niet, dus mensen gebruikten 
de koordjes ook om iets mee aan 
hun riem te hangen. Handig 
toch?

De kundige vrijwilligers van Kas-
teel Radboud leggen je met veel 
geduld uit hoe je dit ambacht zelf 
in de vingers krijgt. Deze activi-
teit is voor jong en oud. Iedereen 
kan dit leren. De vrijwilligers zijn 
aanwezig tussen 11.00 en 12.30 
uur. Daarna komt Valkenier Bird-
live op het plein, dus je kan gerust 
nog even blijven plakken.
Kijk voor meer informatie en tic-
kets op kasteelradboud.nl/activi-
teiten

Middeleeuws Lucetten 
bij Kasteel Radboud

Na een veel te lange tijd is het 
eindelijk zover en gaan we weer 
strijden om de felbegeerde Cor-
Jan Gutter Bokaal.

Dit wil je niet mis-
sen dus geef jouw 
team, bedrijf, of 
familie op om mee 
te doen met dit 
super gezellige 
korfbaltoernooi. 
Als team speel je 

met  4 dames en 4 heren waarvan 
min. 2 niet korfballers. Het spor-
tiefste team maakt tevens kans op 
de “Gouden Gutter Gieter”. 
Aanmelden voor 1 september bij: 
marlissa-n@hotmail.com
*Team naam
*Hoeveel wel/niet korfballers
*Inschrijfkosten €10-.
Groetjes de FBT commissie, 
Renate Groot, Marlissa Neefjes, 
Danielle Karreman.

Familie bedrijven toernooi 
woensdag 14 september

VACATURE

Bakker & Schilder Transport B.V. is een transportbedrijf gespeciali-
seerd in pallet-distributie en bloembollen. Vanuit onze vestigingen 
in ’t Zand, Andijk en Utrecht en diverse standplaatsen in 
Nederland, rijden onze chauffeurs door de Benelux, Duitsland en 
Oostenrijk. Achter de schermen wordt de planning en de 
administratiegeregeld. Dat gebeurt o.a. vanuit het onlangs geheel 
gerenoveerde kantoor in Andijk. 

Omdat onze interieurverzorgster met pensioen gaat, 
zoeken wij vanaf oktober een:

interieurverzorger m/v
•	 Ben	jij	op	zoek	naar	een	schoonmaakbaan	
 voor ongeveer 5 uur per week? 
•	 Woon	je	in	Andijk	of	nabije	omgeving?
•	 Kun	je	flexibel	1	of	2	keer	per	week	zelfstandig	werken	
 tijdens kantooruren of op zaterdagochtend?

Dan zoeken wij jou! Bel snel om kennis te maken of stuur een 
e-mailberichtje met je gegevens. Voor informatie kun je 
contact opnemen met Piet Bakker (0224 - 592812). 

Je sollicitatie kun je sturen naar: sollicitaties@bakker-schilder.nl 

Bakker & Schilder Transport B.V., Transportweg 2, 1619 BG ANDIJK

In 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!

Ook de daken worden beregend. Foto: Thea Boelens

Langs de weg... 
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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

1. Stel u gaat trouwen. Met welke akte kunt u afwijken  
 van de wettelijke regeling.
2. Welke schenking vervalt vanaf 1 januari 2023?
3. In welke akte kunt u een erfgenaam aanwijzen?
4. U koopt voor (het eerst) een huis, voor minder dan  
 €440.000,- én u bent jonger dan 35 jaar, waar kunt u  
 dan een beroep op doen als het gaat om de 
 overdrachtsbelasting?
5. Hoe wordt iemand genoemd in een testament die  
 aangewezen wordt om uw nalatenschap bij uw 
 overlijden af te wikkelen?
6. Het oplossen van een meningsverschil of ruzie onder  
 de leiding van iemand die niet betrokken is bij de 
 onderlinge strijd?

7. Hoe heet het minimale deel dat een onterft kind kan  
 opeisen en vervalt 5 jaar na uw overlijden?
8.  Hoe heet de formele handeling van het tekenen van  
 een akte bij de notaris?
9. Bij welke instantie doet de notaris onderzoek om te  
 kijken wie eigenaar is van een woning?
10. Waar registreert de notaris na de oprichting uw B.V.?
11. Hoe heet de prijs die betaald moet worden voor het  
 gebruik van de grond van een ander.
12. Hoe heet de akte waarbij u,  voor de terugbetaling  
 van een geldlening, zekerheid geeft?
13. Hoe heet het als je de erfenis van iemand accepteren  
 zonder dat je een tekort uit eigen zak moet bijpassen?
14. In wat voor een akte kunt u iemand volmacht geven  

 om zaken voor u te regelen als u dat zelf niet meer  
 kunt, omdat u bijvoorbeeld wilsonbekwaam wordt?

Stuur uw oplossing voor 1 september 2022 via e-mail 
naar ons op: infobenningbroek@mantelvoors.nl.

Onder de goede inzendingen verloten wij 3 mooie 
bossen bloemen.

We wensen u nog een mooie verdere voortzetting van de 
zomer, geniet van uw welverdiende vakantie en wij zijn 
er voor al uw notariële vragen. Bel ons voor het maken 
van een gratis half uur bespreking en gebruik de zomer-
korting van 10% voor uw testament of levenstestament.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

1.3
14.

?Antwoord:

Mantel&Voors notarissen en mediators puzzel
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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

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 • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

Oefentherapie
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
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • Tel. 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

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

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...

… u niet uw tas moet ver-

geten om de prijzen van de 

lootjes verkoop van Hutten-

dorp mee te nemen tijdens de 

kijkavond van 26 augustus?

 ...er op 14 september een 

korfbal Familie Bedrijven 

Toernooi is?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… komend weekend de ker-

mis van Wervershoof begint?

… dat een reserve sleutel 

handig kan zijn, en dat je 

deze bij sleutelservice Andijk 

kan laten maken?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40Vakkundig
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

Uit een onderzoek van de bridge-
bond is gebleken dat de laatste 
jaren ca.1.2 miljoen mensen er 
over gedacht hebben om toch 
eens een keer een bridgecursus te 
volgen.

Dat is natuurlijk wel een leuk on-
derzoek maar wat hebben we er 
aan is onze eerste reactie.  Bij na-
der inzien is het toch wel een 
leuke wetenswaardigheid voor 
bridgeclubs in het algemeen. Er 
zijn dus nog heel veel potentiële 
bridgers die alleen maar de stap 
hoeven te nemen om zo’n cursus 
te volgen. En best veel bridge-
clubs die een beginnerscursus 
aanbieden. De reactie van cursis-
ten is heel vaak: wat een leuk spel, 
zonde dat ik daar niet eerder mee 
ben begonnen. Er wordt wel eens 
gezegd dat het een spel is voor 
oudere mensen en bejaarden 
maar dat komt feitelijk omdat als 
iemand heeft leren bridgen hij/zij 
dat tot op hoge leeftijd kan doen 
omdat het zijn charme niet ver-
liest en er telkens weer dingen 
voorkomen die niet eerder opge-
vallen zijn. 

Zo blijft het een prachtig spel dat 
gewoon zijn aantrekkingskracht 
niet verliest. Bovendien is het een 
ervaringssport en daardoor blij-
ven de meeste mensen zich ver-
beteren. 
Natuurlijk is het ook goed voor 
de geest om alert te blijven en is 
het sociaal gezien van waarde 

omdat je elkaar wekelijks ont-
moet op de clubavond. Het is ge-
woon een gezellige aangelegen-
heid en dat je tijdens het spel 
doodstil moet zijn is een mythe. 
Je speelt met een partner en die 
moet je in ere houden. 

Bridge is ook belangrijk voor je 
vorming want je leer er heel veel 
van behalve alleen het spel. O.a 
omgaan met teleurstellingen om-
dat niet alles lukt of je partner je 
soms niet begrijpt. Zelfbeheer-
sing omdat je niet in woord of 
gebaar mag laten blijken dat je 
iets erg goed of juist erg jammer 
vind. Vooruit kijken en een plan 
ontwerpen om een spel tot een 
goed einde te brengen. Hoffelijk-
heid in de omgang met je tegen-
stander. Ook het competitie ele-
ment speelt een rol uiteraard 
maar ook dat is afhankelijk van 
het individu. Er wordt in groepen 
gespeeld naar speelsterkte. Je 
speelt dus met mensen van je ei-
gen niveau. Eigenlijk net als bij de 
meeste sporten.

Dat neemt niet weg dat er nog 
genoeg mogelijke bridgers zijn 
die de stap eens moeten nemen 
om een  cursus te volgen.

Er wordt daarom ook weer een 
beginnerscursus gestart in Sarto 
dit jaar te beginnen op maandag-
avond 19 september.

Zie advertentie elders in dit blad.

Bridgepraatje

Zonsondergang achter de Molenweg. Foto: Gerard Ooteman

Langs de weg... 

Samenwerking
Schoon Westfriesland heeft ver-
schillende keren bewezen hoe ef-
fectief samenwerking en het ver-
enigen van kracht, kennis en en-
thousiasme werkt tegen de onaf-
gebroken stroom aan zwerfafval 
in ons milieu. 
Clean Green Kayak machine en 
Schoon Enkhuizen hebben de 

handen ineen geslagen en de ac-
tie: ‘SUP against the plastic soup’ 
georganiseerd om de bewustwor-
ding rondom zwerfafval in het 
water te helpen vergroten. Al het 
zwerfafval in ons milieu word 
uiteindelijk een deel van de plas-
tic soup. Ook sterven  veel dieren 
die verstrikt raken in het het afval 
een langzame en pijnlijke dood. 

Het schoonmaken van de sloten 
op de SUP en met de kayak is he-
laas hard nodig.

Sup en Kayak 
Na een oproep in de media en 
onze facebook groepen hebben 
de vele vrijwilligers zich massaal 
aangemeld. Zaterdag is er naar 
afval gevist in Stede Broec en 

Zondag in Enkhuizen.
Vanaf 20 sups, begeleid door 5 
kayaks, werd er in de Westfriese 
sloten gevist naar plastic. Gewa-
pend met een grijper gingen de 
vrijwilligers plastic flesjes, blikjes 
en andere soorten afval te lijf en 
dat viel vanwege het kroos en de 
vele waterplanten niet altijd mee. 
Af en toe bukken voor een brug 
of een overvliegende eend hoort 
er helemaal bij. 

Opbrengst 
Helaas blijkt uit deze actie dat de 
strijd tegen het zwefafval en 
daarmee dus ook tegen de plastic 
soup nog lang niet gewonnen is. 
Ondanks de wekelijkse en soms 
dagelijkse inzet van alle vrijwilli-
gers die actief zijn binnen West-

friesland is er zaterdag en zondag 
toch met gemak 1,5 kuub afval uit 
het water gevist. 
Veel grote stukken hout, jerry-
cans, een ‘verloren’ stofzuiger, 
een plantenbak met de boom er 
nog in en een houten stoel zijn de 
opvallendste dingen die opgevist 
zijn.  
De 7 volle vuilniszakken van de 
groep die in Enkhuizen op de 
kant gelopen heeft komen hier 
nog eens bij. 
Westfriesland is weer een stukje 
mooier en schoner dankzij de in-
zet van de vele fantastische vrij-
willigers. “Deze SUPactie was een 
groot succes”, aldus Wilbert 
Prehn en Judith van Duijne, orga-
nisatoren van SUP against the 
plastic soup. 

SUP against the plastic soup, een groot succes!

Clean Green Kayak machine en schoon Enkhuizen hebben de handen ineen geslagen. Foto’s aangeleverd

De opbrengst
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• 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.

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

Vrijdag 19 augustus
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 20 augustus
• LET OP: geen oud papier
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
Donderdag 25 augustus tm zaterdag 27 augustus 
• Huttendorp: hutten bouwen 
Vrijdag 26 augustus 
• 19:00 uur kijkavond huttendorp met verloting
Zondag 28 augustus 
• Open dag in de Bijenboet, Molenweg 27. Kom kijken voor meer 

informatie over het bijenleven. 13.00-17.00 uur
• Koppelbiljarten Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur
Maandag 29 augustus
• Groene afvalbak wordt geleegd

SEPTEMBER
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)
• Ledenmiddag PCOB, presentatie mevrouw  Hanneke Boot, 

mondschilderes met haar hulphond. Dorpshuis Centrum 14.30 u
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, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 24 september
• “FADOpelos2” bij Cultura Plus , Aanvang 20.15uur
Zondag 25 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 26 september
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 30 september
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)

OKTOBER
Zaterdag 1 oktober
• Oud papier
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Maandag 3 oktober 
• Plastic afvalbak wordt geleegd
Dinsdag 4 oktober
• KVG kaartavond, Sarto, 19.45 uur
Maandag 10 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 14 t/m zondag 16 oktober 
• Kermis Andijk
Vrijdag 14 oktober
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 15 oktober
• Oud papier
Maandag 17 oktober
• Rest afvalbak (grijze) wordt geleegd
Dinsdag 18 oktober       
• KVG, Workshop Dotten, Sarto, 19.30 uur
Woensdag 19 oktober
• Vrouwen van Nu, Andijk-West, Deze avond staat in het teken van 

Oud Hollandse spelletjes, 20.00 uur, Cultura
Maandag 24 oktober
• Groene afvalbak wordt geleegd
Vrijdag 28 oktober 
• Plastic afvalzakken worden opgehaald (wijken zonder bakken)
Zaterdag 29 oktober
• Oud papier
Zondag 30 oktober 
• Schrijverscafé met Annejet van der Zijl bij Cultura Plus
Maandag 31 oktober
• Plastic afvalbak wordt geleegd

NOVEMBER
Zaterdag 5 november
• Veiling Cultura

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

Woensdag 10 augustus ging de 
museumgroep van de Vrouwen 
van Nu Andijk-West met 7 vrou-
wen per bus en trein naar Gouda 
om het Wonder van Gouda te 
beleven. Dit naar aanleiding van 
het 750-jarig bestaan van Gouda, 
in 2022 viert de stad dat ze 750 
jaar geleden stadsrechten kreeg.
De wandeling vanaf het station 
naar de monumentale binnen-
stad was al een ware belevenis via 
de Markt en langs het 15e eeuwse 
stadhuis naar de Sints-Janskerk. 
In die kerk begint de unieke reis 
langs 16e eeuwse kunstschatten, 
spannende verhalen en bewoners 

uit die roerige tijd. Tijdens de 
Beeldenstorm in werden er veel 
katholieke kerken vernield, maar 
Gouda ontspringt de dans. Alle 
kunstschatten worden in veilig-
heid gebracht, waaronder altaar-
stukken die later in Museum 
Gouda terechtkomen. En die al-
taarstukken van de beste kunste-
naars uit die tijd keren na zo’n 
450 jaar terug naar de kerk die in 
1572 protestants werd om zo van 
een ingetogen monument nog 
eenmaal te veranderen in een ka-
tholieke kerk vol kleuren, geuren, 
stemmen en klanken. Ook de 
prachtige glas-in-lood-ramen 

zijn zeer de moeite waard.
Daarna via een oude poort naar 
het Museum Gouda, van oor-
sprong een middeleeuws gast-
huis. Hier zijn de zogeheten car-
tons, de levensgrote ontwerpte-
keningen van de glas-in-lood-ra-
men in de Sint-Janskerk, waarvan 
sommige wel 22 meter lang zijn. 
Ze zijn uiterst kwetsbaar, maar al 
die eeuwen in tact gebleven, ook 
een wonder op zich.

Verder bekijken we Stille Pracht, 
de verzameling van Paul Arntze-
nius (1883-1965) die hij schenkt 
aan het museum en voornamelijk 
bestaat uit werk van de Franse 
school van Barbizon en de Ne-
derlandse Haagse School. Het 
zijn harmonieuze landschappen, 
verstilde figuren en eenvoudige 
stillevens.

Tot slot nog een bezichtiging van 
Gouds plateel. Ruim een eeuw 
geleden groeide Gouda uit tot 
een van de belangrijkste centra 
voor sieraardewerk en zagen we 
de topstukken van de bekendste 
aardewerkfabrieken in Gouda. 
Van Jugendstil tot Amsterdamse 
school, van klassiek tot modern, 
het was er allemaal.

We kunnen terugzien op een 
prachtige dag met heerlijk weer 
en een unieke tentoonstelling in 
een historische stad waar het 
goed toeven is.

Har Stemkens uit Andijk was 40 jaar lang verede-
laar bij Syngenta Flowers in Andijk en Enkhuizen. 
Daar maakte hij veel nieuwe rassen in bloemen, 
eerst voornamelijk in eenjarige bloeiers, daarna ook 
in alle mogelijke vaste planten, van lavendel tot 
Echinacea en Helleborus. Omdat het altijd jaren 
duurt voordat rassen op de markt komen, waren er, 
toen hij met pensioen ging nog diverse rassen niet 
op de markt.

Eén van die rassen, Helenium autumnale Hayday 
Golden Bicolor werd door Syngenta Flowers aange-
meld voor een internationale competitie van Fleu-
roselect, een organisatie van bloemenveredelaars 
die nieuwe producten beoordelen op hun kwalitei-
ten en vergelijken met rassen die al op de markt 
zijn. Daartoe worden die aanmeldingen in heel Eu-
ropa opgeplant en beoordeeld, van Noord-Zweden 
tot Zuid-Spanje. Slechts enkele rassen komen in 
aanmerking voor een prijs. En een gouden medaille 
wordt helemaal weinig uitgedeeld. Toch kwam dit 
ras daarvoor in aanmerking. 

De uitreiking vond plaats op 8 juli in Aalsmeer, 
maar Har kon de prijs afgelopen week gaan ophalen 
aan de Cornelis Kuinweg in Andijk. Heel bijzonder 
dat hij dezxe prijs na zijn pensioen alsnog krijgt. 
Har heeft in het verleden ook tweemaal de “Euro-
pese Oscar”, de Fleurostar Award gewonnen voor 
andere rassen van zijn hand.

Har over zijn nieuwe ras: “Helenium heet zonnek-
ruid op zijn Nederlands. Normaliter bloeit dit ge-
was in de herfst, met hele felle najaarskleuren. De 
hoogte is normaal minimaal 1 meter, maar soms 
zelfs 2 meter. Omdat dit voor de handel erg moeilijk 
is, heb ik een ras gemaakt dat slechts 50 cm hoog  is 

op het moment van bloei. En de bloei kan ook vroe-
ger plaatsvinden, vanaf half juli. De kleur is heel 
bijzonder: elk bloemblaadje van Helenium vouwt 
apart open, en laat dus eerst zijn onderkant zien. 
Die is bij dit ras okergeel en wanneer de binnenkant 
zichtbaar is, is deze heldergeel. De kegel in het mid-
den is donkerbruin, terwijl die normaal geel is bij 
gele rassen. Al met al is het een heel attractief ge-
zicht”

De Hayday-serie van Helenium, waartoe ook nog 
rood, geel en een rode bicolor horen, is vanaf vol-
gend jaar te koop bij veel tuincentra en andere plan-
tenverkopers. Het is echt een must voor tuinlief-
hebbers. Dit wil je in je tuin.

Har met de Fleuroselect gouden medaille.  
Foto aangeleverd

Andijker Har Stemkens ontvangt 
na zijn pensioen nog een prijs

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

De museumgroep bezocht het wonder van Gouda. Foto aangeleverd
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De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Maartje Schuurman Jd. 2
Net als bij bijna alle mensen uit die tijd 
speelde godsdienst een belangrijke rol. 
Iedereen was er van overtuigd dat zijn 
mening de enig juiste was en het voelde 
goed dat er een groep mensen was die 
jouw mening deelde. Toch had Maartje 
een hekel aan wat ze noemde “ de kip of 
het ei “debatten. Want wat er nou het 
eerst was, dat wist je nooit zeker en het 
debat erover nutteloos. Ze voelde zich 
wel thuis in de stroming die vond dat je 
respect voor elkaar moest hebben en dat 
je vergevingsgezind moest zijn. Met een 
zwaar beladen woord noemde men dat 
genade in die tijd. Grote indruk op mij 

maakte het verhaal dat ze ons vertelde.
Een vader had een zoon die niet deugde. 
Hij haalde allerlei streken uit en de vader 
werd er wanhopig van. Hij riep de jon-
gen en vertelde hem dat hij bij iedere 
misstap een spijker in de balk van de ka-
mer zou slaan. Bij iedere goede daad zou 
hij er een spijker uit halen. Het duurde 
een heleboel spijkers, maar het hielp. Op 
een goede dag na de zoveelste goede 
daad haalde de vader de laatste spijker 
uit de balk. Trouwhartig keek de jongen 
de vader aan. “Wat fijn dat er geen spij-
kers meer zijn”, zei hij. Maar de vader 
schudde zijn hoofd en zei: “Die gaten 
gaan nooit meer weg.”

“Kijk “, zei mijn moeder, “dat is nu geen 
genade “…………. En dat verhaal vergat 
ik nooit meer.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Op 3 september 2022 geeft Jaap Zwart, 
toporganist en telg uit de beroemde orga-
nistenfamilie, weer een orgelconcert op 
het fraaie Pels orgel in de Hervormde kerk 
in Venhuizen. Jaap Zwart gaf al eerder zijn 
visitekaartje af op dit geweldige instru-
ment en de commissie is daarom blij dat 
hij weer komt spelen in Venhuizen. Het 
concert begint om 20.00 uur, kerk open 
vanaf 19.30 uur. Kaarten zijn aan de kerk 
(contant en gepast) verkrijgbaar à € 15,00 
en ook online www.zingenenzo.com Vrij 
parkeren bij de kerk.

Jaap Zwart groeide op in een muzikaal ge-
zin en kwam daarmee al vroeg in aanra-
king met muziek. Zijn eerste muziekon-
derricht ontving hij van zijn vader Jaap 
Zwart sr. die hem opleidde tot aan het 
conservatorium. Vervolgens studeerde hij 
aan het Sweelinck Conservatorium in Am-
sterdam hoofdvak piano bij Jan Kruyt en 
hoofdvak orgel bij Simon C. Jansen. Ook 
volgde hij in Amsterdam hedendaagse 
muziek bij de bekende Nederlandse com-
ponist Ton de Leeuw. Zijn studie sloot hij 
af aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag, waar hij hoofdvak Theorie der 
Muziek studeerde bij Jan van Dijk, Ruud 
Koumans, Diederik Haakma Wagenaar en 
Ineke Kien.

Als docent begon Jaap Zwart zijn carrière 
aan de Nederlandse Beiaardschool in 
Amersfoort. Later ging hij als theoriedo-
cent aan de slag bij het Utrechts Conserva-
torium, waar hij tot 2010 werkzaam was. 
Momenteel is Jaap Zwart als docent ver-
bonden aan het conservatorium van Am-

sterdam in de vakken theorie, improvisatie 
en analytisch studeren. Tevens is hij ver-
bonden aan de vakgroep voor hoofdvak 
theorie. Naast zijn werkzaamheden als 
docent is Jaap Zwart ook actief als concert- 
en kerkorganist. Hij geeft jaarlijks vele 
concerten in Nederland en laat tijdens 
deze concerten blijken een breed reper-
toire uit te kunnen voeren: van oude mu-
ziek tot aan het romantische repertoire. 
Als kerkorganist is Jaap Zwart verbonden 
aan de Grote of Andreaskerk in Hattem, 
Grote Kerk in Harderwijk, Zuiderkerk in 
Zwolle en begeleidt regelmatig diensten op 
het Schnitger-orgel van de Grote of St. 
Michaëlskerk in Zwolle. Jaap Zwart is ver-
der een veelgevraagd begeleider, dirigeert 
zo nu en dan koren en is actief als pianist. 
Hij speelde onder meer de koorfantasie 
van Beethoven op piano in het Concertge-
bouw in Amsterdam.

Jaap Zwart. Foto aangeleverd

Orgelconcert Jaap Zwart in de NH kerk 
Venhuizen op 3 september a.s.

Zaterdagnacht scheen de volle maan met om zich heen een wolken partij. 
Thuisgekomen bleek dat de wolken een bepaalde beeltenis vertoonde. Hopelijk dat u dat 

ook zo ervaart. Douwe Greydanus
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