
Stevers Puur Brood B.V. 
maandags t/m vrijdag geopend 8.30-18.00 

zaterdags 8.00-17.00 uur

info@bakkerijstevers.nl

Piet & Trudy,

Geniet van jullie pensioen!

Bedankt voor de jarenlange samenwerking.

Namens Fam. Stevers

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 14/1 Benning-

broek - 16/1 Andijk.De dragers van uitvaartcen-
trum ‘de Laatste Eer’ staan 
klaar om hun werk te doen. 
“Voor alle dorpsgenoten. Wij 
doen ons werk voor iedereen, 
bij een kerk aangesloten of daar 
niets mee hebben is bespreek-
baar in samenspraak met de 
uitvaartleid(st)er. Het is een 
dankbaar gebaar, dat we aan de 
gemeenschap kunnen maken.”

In de regelementen van ‘de Laat-
ste Eer’ staat dat iedereen vanaf 
18 jaar tot en met 75 jaar drager 
kan worden. Maar sommigen zijn 
die leeftijd (ver) inmiddels voor-
bij. “Wegens een te kort aan 
nieuwe dragers, sta ik nu op de 
reservelijst,” vertelt Jan Remijnse. 
“We geven de voorkeur aan de 
andere dragers, maar bij nood 
spring ik in. Nieuwe dragers zijn 
dan ook van harte welkom. Wie 
meer informatie wil, mag altijd 
vrijblijvend contact met mij op-
nemen.”

Rol van de dragers
“Bij overlijden van een dierbare 
wil je een mooi en gepast af-
scheid geven. Wij dragen daar 
graag aan bij.” De dragers van het 
UC zijn aanwezig op de momen-
ten dat dat nodig is, maar ze zijn 
zo veel mogelijk ‘onzichtbaar’. 
“Het gaat tijdens de uitvaart niet 
om ons, we zijn op de achter-
grond aanwezig bij veel onderde-
len van de uitvaart. Met een klei-
ne knik en een korte beweging 
geven we elkaar een seintje. We 
kennen onze rol en doen die in 
stilte.”  De dragers wachten de 
rouwstoet op en lopen dan aan 
weerzijde van de auto het laatste 
stuk mee naar de begraafplaats. 
“Daar dragen we de bloemen 
over aan de familieleden en dra-
gen we de kist naar de plek. Met 
eerbied en respect gaan we om 

met zowel de overledene als met 
de nabestaanden. We blijven in 
de buurt en springen in waar no-
dig. Als iemand onwel wordt, of 
door emoties overmand zullen 
wij hulp bieden. We nemen 
plaats achter de familie, buiten de 
kring. Vanaf een afstandje hou-
den we de groep rustig in de ga-
ten om alles soepel te laten verlo-
pen.”

Dragers altijd aanwezig
“We zijn als één van de eerste ter 
plaatse en wachten de rouwstoet 
op. Ook zijn wij de laatste die 
vertrekken. We wachten totdat 
de nabestaanden de begraaf-
plaats hebben verlaten. Als een 
soort van erehaag staan wij bij de 
uitgang. Je merkt dat dit erg ge-
waardeerd wordt. Soms wordt er 
gekozen de kist te laten dragen 
door familie of vrienden van de 
overledene. “Ook dan zijn we 

aanwezig, in elk geval met twee 
dragers. Mocht het nodig zijn, 
stappen wij in. Anders houden 
we ons op de achtergrond.”

Er kan veel
Tegenwoordig kan er ontzettend 
veel. Soms willen mensen de dra-
gers geheel in pak inclusief hoed, 
maar ook wordt er wel eens ge-
vraagd om in burgerkleding te 
dragen. De één kiest voor een 
dienst in de kerk, de ander voor 
slechts een korte toespraak van 
een enkeling. Er is klassieke mu-
ziek of iets heel moderns zoals 
André Hazes. Men kan kiezen 
voor begraven of cremeren. Er 
zijn veel bloemen of juist hele-
maal geen. Iedere uitvaart is an-
ders -uniek-  en dat wij daar aan 
kunnen bijdragen doet ons goed.”

Wie doen het
Opvallend veel brandweerman-

nen zijn aangemeld als drager. 
“We zijn gewend ons in te zetten 
in het belang van de dorpsge-
meenschap. Tot 55+ kan dit bij de 
brandweer. Daarna is dit een in-
vulling die veel voldoening geeft.” 
Op de vraag hoe je er toe komt je 
aan te melden zijn de verhalen 
heel divers, iedereen heeft een 
eigen reden. Maar veelal gaat het 
van vader op zoon, oud-collega’s 
spreken elkaar aan met de vraag. 
Of mensen ervaren tijdens een 
uitvaart wat een bijdrage de dra-
gers leveren en willen dat ook 
doen voor de dorpsgemeen-
schap. Feit is: vele handen maken 
licht werk. “Een grotere groep 
dragers waarop een beroep ge-
daan kan worden is erg prettig. 
We hopen dan ook dat mensen 
informatie komen inwinnen.”

Samenwerken
De dragers van UC ‘de Laatste 

Eer’ werken goed samen met UC 
Sint Barbara uit Wervershoof. 
“Net als wij, hebben zij ook te 
maken met een beperkt aantal 
dragers en komen ze soms han-
den te kort. We springen dan in, 
net als zij dat voor ons doen. Die 
samenwerking is geboren uit een 
noodzaak, maar verloopt buiten-
gewoon plezierig en soepel.”

Drager of lidmaatschap
U kunt lid worden van de vereni-
ging. Kijk voor alle benodigde 
informatie op de website www.
uitvaartverenigingandijk.nl.

U vindt ‘De Laatste Eer’ aan de 
Ibislaan 3, 1619 VP in Andijk. 
Contact opnemen kan via info@
uitvaartverenigingandijk.nl.
Wilt u meer informatie over het 
werk van de dragers en heeft u 
interesse ook drager te worden? 
Neem dan contact op met Jan 
Remijnse op nummer 06 - 30 08 
29 92 of stuur een e-mail aan  
remijnse30@quicknet.nl.

“We doen het met eerbied en respect”

De dragers van UC ‘de Laatste Eer’ staan bij overlijden klaar voor alle dorpsgenoten. V.l.n.r. Douwe 
Greydanus, Cor Gorter, Jan Mantel, Piet den Hartog, Jan Remijnse, Piet de Vries en Aart Tensen.  

Niet op de foto: Nico Pasterkamp en Richard Bouwhuis. Tekst en foto: OdB

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Nieuwjaarsconcert 
Egerländer Kapel 
zondag 12 januari

De Egerländer Kapel geeft weer het traditi-
onele nieuwjaarsconcert m.m.v. Piet Zee.

Cultura Andijk, Kleingouw 112-113
Aanvang 13:30 uur

Entree gratis, in de pauze is er een 
verloting ten bate van de verenigingskas.

www.andijker.nl
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 12 januari 10.00 uur: 
Doop van de Heer.
Woord-Communieviering met de 
Vriendenkring; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “Dit is mijn Zoon”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Landelijk is in de maand januari 
de actie Kerkbalans. U kunt de 
komende tijd de bekende enve-
lop met de nodige informatie in 
de brievenbus verwachten. Als 
kerk en parochie kunnen we niet 
zonder financiële middelen. 
Daarom is deze actie uw aan-
dacht waard!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

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

Kerkdiensten, zondag 12 januari

Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal
14.30 uur ds. J. Staat, viering Heilig Avondmaal 
 in verzorgingshuis Sorghvliet

Gereformeerde Gemeente 
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Drs. Nettie Boon uit Assendelft
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Geroepen voor gemeenschap 
 Start Mysteriespel voor kinderen en tieners

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

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

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

10.00 uur  Tom Pikker

  Als leven lijden wordt,
  is sterven een bevrijding.

Verdrietig dat zij zo plotseling uit ons leven is, maar dankbaar 
dat zij nu bij haar zoon is, geven wij kennis van het overlijden 

van onze moeder, oma, (schoon)zus en dochter

Gurien Kwantes
❤ Andijk, 14 augustus 1963          ✩Alkmaar, 31 december 2019

 Dorothy en Thomas
  Lexie, Scottie

 Frenk †

 Moeder, broers en zussen:
  Corrie en Gert †
  Frans en Anja
  Femmelies en Siem
  Janneke en Shuki
  Arjen en Marjan
  Margreeth

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hartelijk dank aan allen voor de vele kaarten en felicitaties 
n.a.v. ons 50-jarig huwelijk

   Karel en Henny Leijen-Wisse

Op maandagavond 13 janua-
ri  a.s. wordt er weer een bijeen-
komst gehouden van het Alzhei-
mer Café Wervershoof. Woon-
complex De Wilgenhof  Restau-
rant “De Oude Dame”  De Wils-
kracht 26  Wervershoof. 

Het onderwerp van deze avond 
luidt:   “Een veilig thuis” Preven-
tieve maatregelen voor het creë-
ren van een veilig thuis en-
aandacht voor brand- en inbraak-

beveiliging Angelique Vlaar, 
werkzaam bij JonkersZorg in 
Hoogwoud, gaat in gesprek met 
een brandweerman en met Ma-
rion van Oostenrijk, ergothera-
peut bij Omring. Koffie en thee 
staan om 19.00 uur klaar. Het 
programma begint om 19.30 uur.

De toegang is gratis. Bezoekers 
hoeven zich niet van tevoren aan 
te melden. Info: Marion van Oos-
tenrijk: telefoon 06 – 22 47 23 68.  

Alzheimer Café Wervershoof    

voor geïnteresseerden

Soms horen mensen duidelijk bij elkander 
je kunt het zien; die twee dat is een paar, 
de één is wel de één, maar óók de ander. 
Soms horen mensen zichtbaar bij elkaar.

We hadden nog zoveel plannen, 
we wilden nog zoveel doen. 
Zonder jou zal mijn leven  
nooit meer zijn als toen.

Corrie

In dankbare herinnering aan alles  
wat hij voor ons is geweest en heeft betekend,  

nemen wij afscheid van mijn lieve man,  
mijn vader en schoonvader, onze opa  

en mijn overgrootvader

Theo Vleugel
Mattheus Cornelis

echtgenoot van Corrie Vleugel-Lamper,  2 april 1954

Wemeldinge, 9 oktober 1929 Andijk, 5 januari 2020

Corrie

Ko en Klazien
Jetske en Joris, Tijmen

Mathijs en Christine

Sorghvlietlaan 50, kamer 17.2, 1619 XC Andijk

Theo is opgebaard in zijn eigen kamer in verzorgingshuis 
Sorghvliet, Sorghvlietlaan 50 te Andijk. Daar bent u welkom 
om afscheid te nemen en ons te condoleren op donderdag 
9 januari tussen 19.30 en 20.15 uur in het restaurant.
Het afscheid in het crematorium vindt plaats in besloten kring.
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VRIJSTELLINGEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2020
Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is 
vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. 
Boven de vrijstelling is dit tot € 126.723 voor kinderen 10%, klein-
kinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het 
percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%. 

Vrijstellingen 2020 schenken
•	 ouder-kind	€	5.515	(geen	beroep	op	vrijstelling	nodig);
•	 eenmalige	vrijstelling	tussen	de	18-40	jaar	ouder-kind,	
	 bestedingsvrij	€	26.457,	studie	€	55.114	of	eigen	woning	
	 €	103.643	(wél	beroep	op	vrijstelling	nodig)!
•	 overige	verkrijger	€	2.208	(geen	beroep	op	vrijstelling	nodig)	of	
 verkrijger tussen de 18-40 jaar € 103.643 voor eigen woning 
	 (wél	beroep	op	vrijstelling	nodig)!
Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt en niet 
diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: schenking met uit-
sluitingsclausule.

Vrijstellingen 2020 erven
Bent u:
-  Gehuwd/ geregistreerd partner / samenwonend min. 6 maanden 
 + contract € 661.328
-		(Pleeg)kind	en	kleinkind	€	20.946,	invalide	kind	€	62.830
-  Ouder € 49.603
-		Overig	(broer/zus,	alle	derden)	€	2.208

Vermogen in box 3 (heffingsvrij € 30.846)
Tot	€	72.797:	1,80%,	daarboven	tot	€	1.005.572:	4,22%,	daarboven	 
€	5,33%.

Voor al uw vragen over erven of schenken en de belastingaspecten 
daarvan	kunt	u	terecht	bij	één	van	onze	kantoren.	Wij	zijn	u	ook	in	
het nieuwe jaar weer graag van 
dienst. Mantel&Overtoom nota-
rissen	 Andijk	 0228-592224	 /	
Benningbroek	0229-591264.

GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 
14/1 Benningbroek – 16/1 Andijk.

Silva Visser

Lontjes.

Voor onze veiligheid 
schrijft de leverancier van 

vuurwerk lange lonten 
voor. Ook onze ogen heb-

ben bescherming nodig 
door het dragen van een 

veiligheidsbril. We houden 
een goede afstand om geen 

ongelukken te krijgen. 
Kortom, we zijn zuinig op 
ons zelf. Ondanks al deze 
maatregelen is er toch he-
laas veel schade, verdriet 
en agressie geweest. Som-
mige mensen gaan niet met 
de beste wensen het nieu-
we jaar in. Jammer. Om 
door te gaan op de lange 

lontjes voor het vuurwerk, 
de lontjes bij ons zelf wor-
den steeds korter. Bij het 
minste geringste gaat ons 
lontje af. Vingers in het 

verkeer. Dat betekent dat 
je niet hard genoeg rijdt of 
zo. U zult het wel herken-

nen. 
Een opmerking over vuur-
werk levert een blauw oog 
en hersenbeschadiging op. 
Steeds meer kinderen lo-

pen tegenwoordig met 
messen en een ruzie eindigt 
met een steekpartij. Wer-

kelijk krankzinnig. 
Waar is onze nuchtere re-

lativering gebleven? 
Het lijkt een sombere co-
lumn te worden maar dat 
moeten we niet doen. We 

laten de lontjes weer groei-
en, geven elkaar positieve 
bemoediging en zijn voor-
zichtig en zuinig met el-

kaar. Houden gezonde af-
stand om elkaar niet te be-
schadigen en bovenal heb-
ben we respect voor elkaar. 
We wensen elkaar een ge-

meend goed jaar toe en 
brengen dat ook in de 

praktijk. Ideaal he. Maar 
als we willen, kan het. 

Loesje schreef eens: verbe-
ter de wereld en begin bij 
jezelf. Dat is een slogan 

van jaren terug. Blijkbaar 
hebben we die nog niet 

goed gelezen.........dus nog-
maals. 

 
De CU wenst u en jullie 

een heel gelukkig en geze-
gend jaar met vele lange 

lontjes. 

Silva Visser
ChristenUnie. 

Zin om het nieuwe jaar actief te 
beginnen? Om lekker buiten be-
zig te zijn voor het goede doel? 
Om de handen uit de mouwen te 
steken voor de plaatselijke na-
tuur? Dan kan! 
IVN West-Friesland organiseert 
deze winter drie natuurwerkmid-
dagen in het Egboetswater met 
tal van gezonde groene klussen, 
zoals zagen, snoeien, dreggen of 
harken. 

Op 9 januari, 6 februari en 5 
maart (driemaal een donderdag) 
is iedereen van harte welkom om 
mee te helpen, om samen de 
mouwen op te stropen en de na-
tuur een “zetje” te geven richting 

lente. De werkzaamheden starten 
om 13:00 uur bij het IVN-ge-
bouwtje aan de Liederik nummer 
15, (A240) 1678 JC in Oostwoud 
(afslag Hauwert). Voor vragen 
kunt u contact opnemen met Ria 
de Graaf (06-40392703). Wie 
weet tot ziens!

IVN kan trouwens nog steeds 
vrijwilligers en schippers gebrui-
ken. Als er mensen zijn die mis-
schien willen meehelpen met het 
zorgen voor dit gebied, of met het 
geven van rondleidingen zijn ze 
welkom.  Ze kunnen zich dan 
aanmelden als vrijwilliger bij IVN 
West-Friesland, dit kan via secre-
taris@ivn-westfriesland.nl.

Lekker buiten bezig. Foto: G.J. van Leijden

Groen klussen in het Egboetswater

Veel volwassenen hebben op 
jonge leeftijd nooit leren 
zwemmen. Maar onder het 
motto van “je bent nooit te oud 
om te leren zwemmen”, wordt u 
deze vaardigheid alsnog ge-
leerd. De Zeehoek biedt vol-
wassenen de mogelijkheid om 
met een aangepast programma 
en lestempo het zwemmen te 
leren. Dit gebeurt in kleine les-
groepen en ieder op zijn eigen 
niveau, onder begeleiding van 
ervaren en deskundig perso-
neel.

Op dinsdagochtend van 10.45 tot 
11.15 uur zwemmen al meer dan 
een jaar lang een groepje vrou-
wen. Ze zijn erg fanatiek en en-
thousiast en hebben onder de 
deskundige leiding van de juffen 
Ans, Wanda en Brigit de zwem-
kunst zich eigen gemaakt. Afge-
lopen dinsdag 3 december was 
het zover en mochten deze 4 da-
mes afzwemmen! Met veel inzet 
en doorzettingsvermogen heb-
ben ze hun A diploma gehaald.
Van harte gefeliciteerd met dit 
mooie resultaat.

De 4 dames met hun A diploma. Foto: aangeleverd

Zwemles voor vrouwen

BEDANKT!
De kerstpakkettenactie 2019 
was weer een  enorm succes!
We hebben 30 gezinnen blij 
gemaakt met een prachtig 
gevuld pakket!
Ook hebben we 20 kerstpak-
ketten aan het HWK en de 
Voedselbank gegeven. Deze 
zijn elders in West-Friesland 
uitgedeeld.

De reactie van de mensen 
was hartverwarmend en dank-
baar.
Heel hartelijk bedankt voor 
uw medewerking en hopelijk 
mogen we in 2020 weer op u 
rekenen?

Namens de diaconie van de 
Gereformeerde Kerk,
Rita Hooiveld.

Volgende week woensdag 15 ja-
nuari zullen de jeugdleden van 
Sporting Andijk weer bij u langs 
komen voor de jaarlijkse ver-
koop van  het vogelvoer. De ac-
tie wordt gehouden om de ver-
eniging te steunen en we hopen 
dan ook weer op een mooie op-
brengst. De verkoop start rond 
18:00 die avond.
Mocht je niet thuis zijn op die 
woensdag dan is er altijd nog de 
mogelijkheid om de vereniging 

te steunen op zaterdag 18 janu-
ari. Die zaterdag zullen we tus-
sen 10:00- 12:00 ook bij het 
winkelcentrum en de Lidl staan 
met de verkoop.

Tot volgende week bij u aan de 
deur of bij de winkels!
Laten we met elkaar deze actie 
weer tot een groot succes ma-
ken.
Namens het organisatiecomité 
van Sporting Andijk

Vogelvoeractie Sporting Andijk

Het Openluchtm museum in 
Arnhem heeft de Utrechtse tent-
wagen van de familie Mantel als 
object van de maand januari ge-
kozen. Deze wagen, die door haar 
vader en grootvader is gebruikt, 
schonk Elizabeth (Betje) Mantel 
in 1956 aan het museum. Het 
bouwjaar is  geschat op 1870 - 

1880. Betje woonde toen in het 
dubbele huis in de Bakkershoek, 
nu Dijkweg 242.  De wagen stond 
in de garage tussen beide wonin-
gen. 

Zie: openluchtmuseum.nl en kijk 
bij UITGELICHT naar Object 
van de maand.

De tentwagen. Foto aangeleverd

Andijker kar in Open-
luchtmuseum Arnhem
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DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.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

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

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.

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Digitale fraude is in het huidige 
online landschap aan de orde 
van de dag. Iedereen heeft wel 
eens een vals bericht gezien die 
van uw bank lijkt te komen. 
Hackers en fraudeurs gaan zich 
te buiten via internetsites, e-
mail, sms en WhatsApp. Op 9 
januari vertellen Alix Konijn, 

Directeur Bedrijven, en zijn 
collega Wilco Sperling van Ra-
bobank West-Friesland er alles 
over. Ontmoet en ontdek tij-
dens het eerste OVW Café van 
2020 in Wervershoof.

Wilco Sperling is CDD Analist 
van het Regionaal CDD Expert 

Team van Rabobank Nederland. 
Hij neemt u mee in de wereld van 
digitale fraudes in de praktijk. 
Denk hierbij aan CEO-fraude, 
Helpdeskfraude, WhatsApp frau-
de, Marktplaatsfraude en valse 
sms-berichten en e-mails. Deze 
lijken ogenschijnlijk van uw bank 
te komen, maar veel vaker dan u 

denkt is dit niet het geval. Tijdens 
deze korte en boeiende presenta-
tie vertelt Wilco over de vele 
vormen van fraude en hoe hac-
kers en fraudeurs te werk gaan. 

Cybercrime
Alix: “Er zijn ontzettend veel ver-
schillende vormen van digitale 

fraude. De berichten via mail, 
sms en WhatsApp herkennen de 
meesten wel, maar er is meer. 
Vooral de nog onbekende manie-
ren vormen een gevaar. Onlangs 
organiseerden we twee informa-
tie avonden over Cybercrime. 
Deze waren beide uitverkocht. 
Dat geeft wel aan hoe zeer dit 
onderwerp leeft.”

Fraudevrij 2020
Op donderdag 9 januari biedt de 
Ondernemersvereniging van 
Wervershoof een podium aan 
Alix en Wilco om hun verhaal te 
delen en vragen te beantwoor-
den. Aansluitend proosten we 
met de ondernemers uit de regio 
op een fraudevrij, succesvol en 
gezond 2020!

Presentatie en netwerken
Het OVW Café start om 18.00 
uur in ’t Fortuin aan de Dorps-
straat 190 te Wervershoof. Bent u 
geen lid van de ondernemersver-
eniging, maar wel geïnteres-
seerd? Kom vrijblijvend kennis-
maken. Naast de presentatie is er 
volop ruimte voor vrij netwerken 
en kunt u genieten van het buffet. 
Graag tot ziens!

Café Restaurant ’t Fortuin, 
Dorpsstraat 190
1693 AK Wervershoof  
www.ovw.nl 

Alix Konijn vertelt over digitale fraude. Foto: Pieter Prins

OVW Café 9 januari: presentatie Rabobank West-Friesland, Alix Konijn
Digitale fraude: hoe kunt u het herkennen?

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 02 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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

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

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51110860

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05

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

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl
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Wist u dat...
... er op de Dijkweg ter hoogte 

van bushalte kuin een rood/

wit katje/poesje zwerft en aan-

dacht zoekt?

... op woensdag 15 januari de 

jaarlijkse vogelvoeractie van 

Sporting Andijk is?

... de klokken op de toren naast 

het oude gemeentehuis bin-

nenkort weer op de juiste tijd 

zullen staan?

.. we contact hebben gehad 

met HHNK over de lekkage? 

van de dijk nabij het Ankertje 

en dat er een onderzoek wordt 

ingesteld?

…. berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en on-line worden 

geplaatst?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Zet de voedertafel klaar, hang 
de vetbol op (zonder netje!) en 
omcirkel de datum in je agenda! 
Want op vrijdag 24, zaterdag 25 
en zondag 26 januari aanstaan-
de houdt Vogelbescherming 
Nederland weer de Nationale 
Tuinvogeltelling. Doe ook mee 
via www.tuinvogeltelling.nl en 
ontdek of de merel, koolmees 
en roodborst ook in uw tuin le-
ven. Vogelbescherming geeft u 
5 tips om het tellen supermak-
kelijk te maken. 

Tel in de ochtend
In een koude nacht kan een klein 
vogeltje wel 10 procent van zijn 
lichaamsgewicht verliezen! Dus 
moet er direct na zonsopgang ge-
geten worden om aan te sterken. 
In de ochtend zijn de tuinvogels 
daardoor het makkelijks te zien. 
Deelname aan de Tuinvogeltel-
ling duurt maar 30 minuten, maar 
u zult verbaast zijn hoeveel vogels 
u ziet in zo’n korte periode. 

2. Voer!
Waarom moeilijk dan als het 
makkelijk kan? In de winter moe-
ten vogels goed eten om op 
krachten te blijven, er is dus geen 
tijd en energie om uitgebreid te 
zoeken. Als vogels eenmaal door 
hebben dat er in uw tuin vol-
doende te halen valt, blijven ze 
langskomen. 

3. Voer voor iedereen
Met vetbollen (zonder netje!), 
zonnebloempitten en strooivoer 

maakt u heel wat vogels blij. 
Maar leg bijvoorbeeld ook eens 
een beurse appel in de tuin, me-
rels en spreeuwen zijn er dol op. 
Strooi ook wat voer vlakbij de 
struiken, zo is er ook wat te eten 
voor de schuwe vogeltjes als de 
winterkoning en heggemus. 
Spechten en boomklevers zijn 
dol op vogelpindakaas. Hang een 
pot op of smeer wat op een 
boom.

4. Check de vogels in uw buurt
Als uw weet welke vogels er bij u 
in de buurt leven, maakt dat het 
herkennen een stuk eenvoudiger. 
Vul op www.mijnvogeltuin.nl uw 
postcode in en ontdek zo welke 
10 vogels u in uw tuin kunt aan-
treffen. 

5. Schrijf alvast in
Wie zich nu al via www.tuinvo-
geltelling.nl inschrijft ontvangt 
via de mail gratis herkenningstips 
om de vogels uit elkaar te hou-
den. Ook ontvangt u de Special 
Vogels Voeren én krijgt u 15% 
korting op vogelvoer en nestkas-
ten in de webshop van Vogelbe-
scherming.

Iedereen kent de spectaculaire 
beelden van natuurdocumen-
taires over grote wildernissen 
in Afrika of Azië, met jagende 
leeuwen, brullende olifanten 
en slingerende orang-oetans. 
Maar wist u dat er ook in uw 
eigen straat en tuin van alles 
leeft, groeit en bloeit? Dat al-
lerhande vogels in onze nabij-
heid een leventje leiden van ja-
gen, ruziën en jongen groot-
brengen? Voor wie wil weten 
welke vogels dat dan zijn, en 
wat ze in onze tuinen allemaal 
uitspoken, organiseert IVN 
West-Friesland op zondag 19 
januari een speciale tuinvogel-
lezing, in de Terpzaal van het 
Streekbos Paviljoen.
 
Vogelaar Hans Verhoeven vertelt 
in twee fotopresentaties (een om 

14:00 en een om 15:00 uur) van 
alles over de merels, koolmezen 
en roodborstjes waar wij vaak 
ongemerkt onze straten mee de-
len. Wist u bijvoorbeeld dat som-
mige pimpelmezen ‘s winters he-
lemaal vanuit Scandinavië naar 
Nederland zijn komen vliegen? 
Dat huismusjes van een beetje 
rommel houden? En dat bij de 
specht heel geëmancipeerd het 
mannetje en het vrouwtje samen 
het nest bouwen én samen de ei-
eren uitbroeden? De natuur dicht 
bij huis zit vol wonderen, en 
Hans Verhoeven gaat uw vragen 
beantwoorden na de presentatie. 
Iedereen is van harte welkom bij 
de lezing, aanmelden is niet no-
dig. De kosten voor volwassenen 
zijn 2 euro per persoon, voor 
kinderen is het gratis. Wie weet 
tot ziens!

Badderend roodborstje. Foto: Hans Verhoeven 

Boeiende vogelverhalen bij het IVN5 tips voor de Tuinvogeltelling

Foto aangeleverd

In Enkhuizen woont Paul van Gelder 
(72), een muzikaal en taalkundig zeer 
begaafd man. “Met mijn interesses in 
muziek –beluisteren, presenteren en 
zelf maken- én liefde voor taal heb ik 
altijd mijn brood kunnen verdienen ter-
wijl ik er ook nog eens veel plezier in 
had. Wie wil dat nou niet?”

Paul heeft jarenlange ervaring in de mu-
ziek- en radiowereld en heeft daarnaast 
ook nog vele andere uitdagingen opgepakt. 
“In kleine kring ben ik best bekend en zelfs 
wat beroemd, maar het grote publiek en 
daarmee de grote geldbedragen heb ik 
nooit bereikt,” lacht Paul. Hij heeft gewerkt 
met bekende namen als Lex Harding, 
Henk Westbroek, Rob Stenders, Mart 
Smeets en vele anderen. In 1967 was hij de 
enige d.j. die iets begreep van soul en psy-
chedelische muziek, aldus uitgever Vic van 
de Reijt. “Destijds stond ik nummer drie 
als d.j. Burgemeester Harky in de Muziek-
parade. Rijk ben ik er niet van geworden, 
maar ik ben gelukkig en dat is het enige 
wat telt.”

Leerkracht en taal
Met een eerstegraad voor Nederlands 
heeft Paul tijden voor de klas gestaan. (Ik 
studeerde af aan de UVA in Amsterdam, 
met Willem Wilmink als docent, wat heb 
ik daar veel van geleerd!) “Maar vooral 
het zelf bezig zijn met de creatieve kan-
ten van taal en woordspelingen vind ik 
leuk. Vertalingen vanuit het Engels ma-

ken deed ik ook veel. (o.a.voor de VPRO) 
De Engelse taal beheers ik erg goed (mijn 
moeder had een Amerikaanse vriend uit 
Alabama) en anderen helpen ook beter in 
die taal te worden vind ik bijzonder leuk 
om te doen. Als leerkracht Engels bij de 
Seniorenschool Welwonen draag ik mo-
menteel mijn steentje bij. Het enthousi-
asme van die mensen is aanstekelijk. 
Schrijven heb ik lange tijd gedaan voor 
onder andere een (lokale) krant. Daar-
naast ben ik als (eind) redacteur en co-
lumnist actief geweest. Ook schreef ik 
ooit teksten voor Mies Bouwman. 
(VARA radio). Als je zo houdt van taal als 
ik doe, hoef je je nooit te vervelen!”

Muziek draaien en maken
“Al van jongs af aan maak ik zelf muziek. Ik 
was een jaar of 7 dat ik begon op een gitaar, 
maar ook accordeon heb ik enige tijd ge-
speeld. Naast het zelf maken van muziek, 
luisterde ik er ook graag naar. Al jong 
maakte ik mijn eigen shows en gebruikte 
een potlood als microfoon en praatte dan 
de diverse songs aan elkaar. Dit doe ik nu 
nog steeds, maar dan een stuk professio-
neler. Ik heb wekelijkse programma’s in het 
Nederlands en het Amerikaans. Ze zijn te 
beluisteren bij radio Lelystad,  Emmeloord 
, radio Seagull en Radio Big L Engeland. 
Muziek is de rode draad door mijn leven.”

Niet stilzitten
Stilzitten kan altijd nog lijkt het motto van 
Paul te zijn. Hij is volop actief in de band 

‘Bottle Up to Go’ en treedt regelmatig op. 
Deze band wordt gevormd samen met 
Willem Breed op bas, Dick Niekus op viool 
en Ed van Dijk (gitaar en zang) en soms 
ook nog een gastartiest annex dobroist, 
Frans Zwerver. Verder speelt hij ook nog in 
de band ‘Crask Inn’. (Schotse deunen) . 
Daarnaast is hij sportief actief bij de En-
khuizer tennisvereniging. “Ik combineer 

dat allemaal met elkaar. Mijn werk als d.j. 
hoop ik nog vele jaren te kunnen blijven 
doen. Bij muziek ligt mijn ultieme passie.” 

Voor meer info kunt u googlen naar Paul 
van Gelder, naar Bottle Up & Go of Crask 
Inn. (www.americanaradio.nl, bottleu-
pandgo.simplesite.com of craskinn.jimdo.
com)

Duizendpoot drs. Paul van Gelder

Paul op de banjo, tijdens een optreden in het Zuiderzeemuseum Enkhuizen.  
Tekst: OdB. Foto: Koos Dol.
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

JANUARI 
Woensdag 8 januari   
• Ontmoeting en gesprek in de Kapel, 10.00 - 12.00 uur
• Seniorenbond Andijk, klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Donderdag 9 januari   
• Breek de week, 17.30 uur , de Lichtboei, Hoekweg 12
Zondag 12 januari   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Nieuwjaarsconcert Egerländer Kapel, aanvang  13:30 uur, Cultura 
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

en trainer gespecialiseerd in de aanpak van eenzaamheid,
Dorpshuis, 19:45 uur

• KVG Andijk Jaarvergadering Sarto, 19.30 uur m.m.v. Wings of 
Change

Woensdag 15 januari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Dorpsgenoot Elly Hauwert over 

haar creatieve bezigheden, 20.00 uur, Cultura
• Vogelvoeractie Sporting Andijk vanaf 18.00 uur
Zondag 19 januari
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 21 januari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 22 januari
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 januari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Liederen van toen en nu in De Kapel, Middenweg 48, 15:00 uur
Dinsdag 28 januari
• KVG Andijk Contactdag vertrek Sarto,  9.30 rondleiding Wings of 

Change.
Vrijdag 31 januari 
• Ledenvergadering PCOB-Andijk. Westfriese taal en cultuur met 

Ina Broekhuizen-Slot in de Kapel  Middenweg 48. 14.30 uur
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

FEBRUARI
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 5 februari
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Jaarvergadering en Bingo. 

Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk, Sarto, Eendagsbestuur verdere info volgt nog
Woensdag12 februari
• Tulpenactie voor Moldavië
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 19 februari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Jaarvergadering, na de pauze een 

Quiz, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 23 februari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 25 februari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 28 februari
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 4 maart
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 8 maart
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Gezamelijke avond met de Vrou-

wen van Nu Andijk –West. Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk Proeverij, Sarto,  20.00 uur
Zaterdag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 15 maart 
• Line dance Jaarfeest m.m.v. Robbie Masters (live muziek), Sarto
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de afde-

ling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 24 maart
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 27 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Woensdag 1 april
• Seniorenbond Andijk ,  Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

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

Oud papier:  Zaterdag 11 en 25-01, 08 en 22-02, 07 en 21-03, 
 04 en 18-04, 02 16 en 30-05, 13 en 27-06, 
 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03, 
 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 04-02, 03 en 31-03, 28-04, 26-05, 23-06,  
 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 21-01, 18-02, 17-03, 14-04, 12-05, 09-06, 
 07-07, 04-08, 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen, let op: i.p.v. dinsdag 5 mei,   
 wordt het die week op zaterdag 2 mei opgehaald!

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 10-01, 07-02, 06-03, 
03-04, 01-05, 26-06, 24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12.

Meer informatie op hvcgroep.nl

Met de aanvang van het nieuwe 
jaar in het zicht werd eind de-
cember 2019 in Dorpshuis Cen-
trum het vertrouwde Rapidtoer-
nooi gehouden. De deelnemers 
kennen inmiddels het klappen 
van de zweep. Zij leggen 10 euro 
neer en verschaffen zich daarmee 
toegang tot het evenement. Te-
vens worden zij in het bezit ge-
steld van 4 consumptiebonnen. 
Met behulp hiervan kunnen zij 
aan de bar de daarop vermelde 
etens - en drinkwaren ontvangen. 

Het toernooi wordt als vanouds 
gekenmerkt door een harmoni-
euze en ontspannen sfeer. Het 
totaalplaatje spreekt de mensen 
kennelijk aan want het toernooi 
wordt al een fors aantal jaren 
trouw bezocht door een onge-
veer gelijkblijvend (groot) aantal 
mensen. Het is het intrappen van 
een open deur maar het zal dui-
delijk zijn dat het bestuur van 
Schaaklust zich gelukkig prijst 
met deze gang van zaken. Dit-
maal traden zelfs 20 teams, be-
staande uit 85 mannen en vrou-
wen, tegen elkaar in het strijd-
perk. Het team dat de afgelopen 
jaren consequent als eerste ein-
digde, ging ditmaal de arena in 
onder de naam De Waagtoren. 

Als ik het goed heb gezien, waren 
er naast vertrouwde gezichten in 
dat team ook nieuwe spelers aan-
getreden. Op de uitkomst van 
hun wedstrijden had dit geen en-
kele invloed. Van meet af aan be-
ten al hun opponenten in het 
zand.  Aanvankelijk hielden en-
kele teams nog min of meer ge-
lijke tred, na 3 rondes hadden Het 
Schaakkasteel,  Onderdanen van 
Toine en  Vrienden van Bakkum 5 
matchpunten vergaard (één min-
der dan de koploper). Na 4 ron-

des was het verschil al opgelopen 
tot 2 matchpunten. Onderdanen 
van Toine, Vrienden van Bakkum 
en Effe Kijke volgden met 6 
matchpunten. Na de 5de ronde 
bedroeg de kloof al 3 matchpun-
ten. Met het opmaken van de ba-
lans na de 6de ronde constateerde 
uw verslaggever dat alleen Het 
Schaakkasteel  op 3 matchpunten 
volgde; het verschil met de daar-
op volgende teams bedroeg 4 of 
meer matchpunten. De Waagto-
ren had al zijn wedstrijden ge-
wonnen met 12 matchpunten en 
20 bordpunten, slechts 4 bord-
punten werden ingeleverd. Voor-
waar, een prestatie van formaat! 

Waarnemend voorzitter Cor 
Gorter nam de afsluiting van het 
gebeuren voor zijn rekening. Hij 
nodigde Nico Weel uit naar vo-
ren te komen. Al een flink aantal 
jaren verzorgt deze de indeling 
van de teams die gedurende de 
dag tegen elkaar uitkomen. Het 
belang van zijn inbreng bij het 
succesvolle verloop van het toer-
nooi kan niet genoeg worden be-
nadrukt. Als stoffelijk blijk van 
dank van het bestuur overhan-

digde Cor hem een fles wijn. 
Vervolgens reikte hij een fraaie 
beker uit aan de winnaar: De 
Waagtoren. Persoonlijk kregen 
deze spelers ook nog een lekkere 
schnitt. De prijs voor de beste 
individuele score ging naar 2 
mensen: Danny de Ruiter van De 
Waagtoren en Pieter Hopman 
van Effe Kijke. Beiden scoorden 6 
uit 6. Voorts kregen ook nog 2 op 
een willekeurige plaats geëindig-
de teams een prijs. Een loting lag 
daaraan ten grondslag. De geluk-
kigen waren KTV 2, alle spelers 
ontvingen een pak/fles Flevosap 
en Young, gifted and black and 
white die ieder een ananas ver-
wierven. En ten slotte, de aan-
moedigingsprijs ging naar No 
time to think en bestond uit een 
aantal mandarijnen.
 
Cor sloot omstreeks 17.00 uur 
het evenement af. Hij signaleerde 
dat het bestuur zich gaat beraden 
op de invulling van het jaar 2020, 
nu het organiseren van het toer-
nooi omstreeks het gebruikelijke 
tijdstip wat problematisch is in 
verband met de situering van 
beide kerstdagen. Jaap Gorter

Op 17 januari 2020 ontvangen we 
Menno Bruin met Eva Lena en de 
‘the  Generations’ voor een thea-
terconcert in de kerk van Hau-
wert. Voor de sfeer van dit con-
cert moet je denken aan een the-
atertje zoals ooit in West Holly-
wood waar in 1970 Carole King 

en James Taylor voor het eerst 
samen speelden. Om die unieke 
sfeer te kunnen benaderen kom 
je natuurlijk in Hauwert uit. 

Als rode draad komen liedjes 
langs van singer songwriters als 
James Taylor en Carole King. 

Deze liedjes worden wel afgewis-
seld met eigen liedjes en hier en 
daar een song van gerelateerde 
artiesten zoals Bonnie Riatt en 
Janis Joplin.

Met Eva speelt Menno al wat lan-
ger samen maar nu ook steeds 
meer samen met The Generati-
ons. Deze combinatie laat de 
muziek en zang van Eva tot zijn 
volle recht komen. 
 
De muzikanten zijn; Eva Lena, 
zang. Johannes Dopmeijer, zang 
en bas. Christiaan Gebhard, zang 
en piano, Robin Wit percussie.  
Menno Bruin, gitaar en zang 

Eva, Menno en The Generati-
ons 17 januari  2020 om 20.15 
uur in de Witte Kerk, Hauwert 
95. De deur is open om 19.45 uur. 
Toegang: € 15,- inclusief koffie, 
thee en pauzedrankje. Naast 
kaartverkoop aan de kerkdeur 
kunt u reserveren via: hauwertin-
concert@gmail.com. Meer infor-
matie op www.hauwertinconcert.
nl en www.mennobruin.nl

20 teams deden mee aan het toernooi. Foto aangeleverd

Rapidtoernooi Schaaklust

Menno en Eva Lena. Foto aangeleverd

 Theaterconcert in de kerk van Hauwert

Voor iedereen die graag meer 
met de computer wil doen, 
maar niet goed weet hoe dit 
werkt, start de Bibliotheek in 
Wervershoof met de computer-
cursus Klik en Tik. Klik en Tik 
is een computercursus van zes 
lessen, waar deelnemers met de 
computer leren omgaan, leren 
internetten en e-mailen.

Tijdens Klik en Tik leren de deel-
nemers in een kleine groep en 
onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de computer 

werkt. Iedereen kan op zijn eigen 
tempo de computercursus door-
lopen. Ook is het mogelijk om 
thuis of in de Bibliotheek zelf-
standig verder te oefenen met 
Klik en Tik. 
Bibliotheek Wervershoof start op 
maandag 20 janauri van 14.00 tot 
16.00 uur. Deelname aan de Klik 
& Tik-cursus is gratis. Voor  
€ 12,50 kunt u een lesboek aan-
schaffen die na de cursus ook als 
naslagwerk kan dienen. 
Voor meer informatie of om uzelf 
aan te melden: bel 0228 - 743 943.

Gratis computercursus Klik & Tik 

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

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 02 Pagina 7



DIJKBOX
UNITS

ANDIJK 06-22 37 53 73

Industrieweg 18
ANDIJK 06 22 375 373

Opslagruimtes
Nu per 15 januari 2020

Speciale box 30m2

elektra gratis + toilet

Huurperiode minimaal 60 dagen

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Op 12 januari 2012 zal er van af 13.00 uur ‘s 
middags indoor gevlogen worden door le-
den van Pegasus en andere enthousiaste 
piloten. Om ongeveer 15.00 uur in de mid-
dag zal een workshop gegeven worden 
waarbij kan worden waargenomen hoe op 
een bijzondere wijze een kleine vliegtuig-
vleugel door de lucht kan worden bewogen.    

Door met behulp van een schuin te hou-
den oppervlak (een stuk karton) achter 
een mini vliegende vleugel aan te lopen 
ontstaat een opwaartse luchtstroom waar-
door de vleugel in de lucht blijft zweven. 
Dit vereist wel enige oefening maar na een 
workshop is er voor iedereen die het wil de 
mogelijkheid om het zelf ook eens te pro-
beren. Wel van schoenen gebruik maken 
die geschikt zijn om in de sportzaal te dra-
gen en anders op je sokken lopen. De deel-
name is gratis en bedoeld voor kinderen.

Verder zal er ook dit seizoen weer volop 
gevlogen worden met allerhande elek-
trisch aangedreven modelvliegtuigen, he-
likopters en drones. Er zullen modellen te 
zien zijn die kant en klaar in de winkel te 
koop zijn maar ook modellen welke geheel 
door de eigenaar zelfgebouwd is.

Om reden van veiligheid willen wij u ver-
zoeken om tijdens het vliegen niet door de 
sporthal te lopen, let daarbij alstublieft 
ook op uw kinderen. De elektrische motor 
van een indoor vliegtuig is wat minder 

krachtig dan van een outdoor vliegtuig 
maar kan evengoed lelijke verwondingen 
veroorzaken.

Data waarop Pegasus indoor vliegt in 
sporthal De Klamp:
12 januari van 13.00 tot 15.00 uur
2 februari van 13.00 tot 15.00 uur
16 februari van 14.15 tot 16.15 uur
8 maart van 14.15 tot 16.15 uur

Wij danken de beheerders Nico en Marian 
weer heel hartelijk voor hun gastvrijheid 
en hopen u allen weer in groten getale te 
mogen begroeten.

Welkom in de Klamp. Foto aangeleverd

Workshop Walkalong vliegen 
bij Pegasus in de Klamp

Een amaryllis, gekocht van AGK, is bij de 
familie Alles gegroeid met een megastengel 

van 75 cm. Foto fam. Alles

Langs de weg...

Dankzij de bijdragen van de diverse dorps-
veilingen en Rabo clubactie komt de Peu-
tertuin bij zwembad de Weid nu echt in 
beeld. De vrijwilligers bereiden het werk 
voor, met zowel grote machines en ouder-
wets handwerk worden de contouren in-
middels al een beetje zichtbaar. 

“Je moet nog even door de rommel en de 
berg prut heen kijken, maar het komt hele-
maal goed,” verzekeren de mannen ons. Er 

zijn erg leuke reacties gekomen op de keus 
voor een speelkasteel voor de allerklein-
sten. Het enthousiasme van  de vrijwilli-
gers is kennelijk aanstekelijk! Meerdere 
kinderen hebben al laten weten nu al toe te 
zijn aan zomers weer en een duik in het 
zwembad. “Toch is het nog niet zover, de 
werkzaamheden schieten op maar er moet 
nog flink wat werk  worden verzet voordat 
de eerste badgasten zich bij het kasteel 
kunnen melden.”

Enthousiaste reacties op aanleg Peutertuin

V.l.n.r. Henk Bankert, Werner, Sander en René Koster. Foto aangeleverd

Zondag 12 januari 2020 geven wij weer 
ons traditionele Nieuwjaarsconcert en wel 
in Cultura aan de Kleingouw 113 in An-
dijk.

In dit nieuwe jaar hebben wij een optre-
den van de West-friese humorist Piet Zee.
De Egerländers zullen zich ook niet onbe-
tuigd laten en hebben weer diverse nieuwe 
nummers ingestudeerd onder de bekwa-
me leiding van kapelmeester Jaap Beets.
In de pauze is er ten bate van de vereni-
gingskas een loterij met vele prijzen en 
prijsjes. De entree is gratis en het concert 
begint om: 13:30 uur
Wij willen u van harte uitnodigen om dit 
concert bij te wonen.
Graag tot zondag 12 januari aanstaande. 
De Egerländer Kapel

Nieuwjaarsconcert 
Egerländer Kapel

Even voorstellen. Ik ben Monique Postma 
en ik ben de trotse eigenaresse van Ge-
zins-en Kindercoach praktijk Gewoon Jij 

– Coaching. In de praktijk in Grootebroek 
bied ik hulp en ondersteuning aan kinde-
ren en volwassenen, op het gebied van 
omgaan met gevoelens en emoties, stress-
reductie, bouwen aan zelfvertrouwen en 
opvoedingsproblematiek. Door middel 
van één op één coaching, maar ook met 
mindfulness workshops en andere inspire-
rende avonden, help ik kinderen en vol-
wassenen om weer 
lekker in hun vel te 
komen zitten. Zater-
dag 11 januari opent 
de praktijk officieel 
haar deuren en kun je 
profiteren van leuke 
aanbiedingen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.gewoonjijcoaching.nl.

Monique Postma. Foto aangeleverd

Opening Gewoon Jij – Coaching

Kom zondag 12 januari naar de 
Winter High Tea met Stippen-
workshop in Kasteel Radboud! 
Maak je eigen versierde porselei-
nen bordje, terwijl je ondertussen 
geniet van een heerlijke high tea. 
Deze workshop met high tea is 
alleen op reservering, dus koop 
snel je kaartje via kasteelradboud.
nl/agenda Het aantal plekken is 
beperkt. Leeftijd vanaf 12 jaar.

Foto aangeleverd

Stippenworkshop met high tea
Stippenworkshop
Onder begeleiding van Claudia Jager versier je met 
porseleinverf en speciale stokjes een bordje met 
stippatronen. Claudia leert je de mooiste patronen 
en het blijkt met de juiste technieken helemaal niet 
zo moeilijk! Je gaat met een prachtig gedecoreerd 
porseleinen bord naar huis. Bak het vervolgens 
thuis zelf af in een gewone oven. Je prachtexemplaar 
is nu waterbestendig en klaar voor gebruik. Leuk 
om koekjes op te serveren of om cadeau te geven!

High Tea
Tijdens de workshop geniet je van een heerlijke 
high tea. Je krijgt twee rondes hapjes, één hartig en 
één zoet. Uiteraard krijg je daarbij onbeperkt thee 
geschonken.
Winter High Tea met Stippenworkshop kost € 39,50 
per persoon. Dat is inclusief materialen en de high 
tea. De workshop begint om 13.00 uur en duurt tot 
ongeveer 16.00 uur.
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