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Onze moeder, Willy Laan, werd 
geboren op een boerderij in 
Zwaagdijk als dochter van Klaas 
Laan en Aafje Roemer. Zij heeft 
daar een fijne jeugd gehad, door-
liep de lagere school in Hauwert 
en ging daarna naar de ULO en 
de Huishoudschool in Hoorn, 
voor die tijd behoorlijk vooruit-
strevend. Toen zij 18 jaar was 
overleed haar moeder en omdat 
zij niet zoveel met haar vader 
had, volgde een moeilijke tijd. 
Nadat haar broer na zijn trouwen 
de boerderij overnam, ging zij 
met haar vader in Westwoud wo-
nen.

Daar leerde zij haar man Piet 
Bakker kennen. Zij trouwden in 
1946 en gingen wonen in een 
klein huisje annex elektrawinkel 
en werkplaats naast café De Lin-
denboom. In 1953 verhuisde het 
stel naar Andijk, waar ze de elek-
trawinkel van C. Kooiman aan 
Molenweg 38 overnamen. In die 
tijd werd onze vader ook PEN-
vertegenwoordiger, hetgeen in-
hield dat hij niet alleen de ener-
gierekeningen moest innen, maar 
ook dat hij bij stroomstoringen, 
bijvoorbeeld na onweer, vaak 
werd gebeld en dan de ‘paal’ in 
moest om het euvel te verhelpen. 
Altijd spannend, vooral als je nog 
zo’n jong gezin hebt.

Zij kregen 3 kinderen, 2 dochters 
en een zoon. Onze moeder runde 
de winkel en het huishouden, 

maar dat deed ze nooit alleen. 
Jarenlang hebben wij hulp gehad 
van altijd hele lieve meisjes die 
zowel in huis als in de winkel 
meedraaiden. Als onze ouders op 
vakantie gingen kwam onze tante 
Cor logeren en de meiden zorg-
den dan voor de winkel. Samen 

met hun vrienden van Cultura 
zijn onze ouders wel 25 zomers 
achtereen naar Oostenrijk ge-
weest, altijd naar hetzelfde adres 
in Karinthië. Na 20 jaar werden 
zij zelfs ereburgers van de plaats 
Krumpendorf.

In 1980, toen onze vader 65 jaar 
werd, stopten ze met de winkel 
en gingen een stuk kleiner wonen  
op de Kees Veerstraat no.18. In 
die jaren hebben ze samen een 
paar mooie reizen gemaakt naar 
o.a. Indonesië en Canada. Vader 
overleed in 1987 en sindsdien 
woont ze daar alleen. Tot haar 
99e deed ze dat zonder zorghulp, 
een record volgens de mensen 
van ‘De Omring’.

Wat is er allemaal gebeurd in 100 
jaar? Als Geert Mak dat niet zo-
maar uit zijn mouw kan schud-
den, kunnen wij dat al helemaal 
niet. Het is teveel om op te noe-
men. Van lopend naar de lagere 
school tot op de fiets naar Hoorn. 
De 2e Wereldoorlog, die zij, zoals 
ze zelf zegt, maar half bewust 
heeft meegemaakt. Familiebe-
zoekjes op de fiets en met paard 
en wagen. Achter op de motor bij 
echtgenoot Piet naar familie in 
Amsterdam en Enkhuizen, enz.. 
In 1954 kregen ze hun eerste 
auto, een bruine Volkswagen Ke-
ver met een 2-delig achterraam-
pje en een heuse ‘kattenbak’. Deze 
werd later ingeruild voor een 
VW-bus en zo werden de auto’s 
steeds luxer. Maar onze moeder 
deed alles op de fiets, ze heeft 
nooit haar rijbewijs gehaald. 

In die honderd jaar heeft onze 
moeder natuurlijk ook gesport. 
In haar jonge jaren deed ze aan 
korfbal en als er ijs was ging zij 
schoonrijden ‘met de stok’. Ook 
vond zij ontspanning op de zang-
vereniging en bij het toneel, Later 
in Andijk deed ze aan kolven in 
Cultura, hetgeen culmineerde in 
1995, toen ze Nederlands Kampi-
oene werd. Verder puzzelt zij 
heel veel, eerst gewone kruis-
woordpuzzels, later werden dit 
doorlopers, tot wel 6 sterren. Nu 
zijn dat er nog maar 3…. In de tijd 
dat ze alleen was heeft ze diverse 
kleine workshops gedaan, met 
klei werken, kaarten maken, en 
nog zoveel meer. Middels de Pri-
vé, de Libelle en de krant, houdt 
ze alles goed bij. En hoe lang ze al 

lid is van de ‘Vrouwen van Nu’ 
(voorheen de Plattelands Vrou-
wen), dat weten we niet, maar 
minstens een halve eeuw.

Ondertussen zijn haar kinderen 
getrouwd en heeft ze 7 kleinkin-
deren. Ook deze kleinkinderen 
zijn inmiddels fulltime ouder 
over 18 achterkleinkinderen: een 
rijke nalatenschap!

Wij kennen onze moeder, oma, 
overoma of omama als een lieve, 
sociale, zeer betrokken en be-
langstellende vrouw, niet alleen 
voor haar gezin, maar ook voor 
alle mensen om haar heen.

Gevraagd naar haar geheim om 
zo lang zo positief in het leven te 
staan, antwoordt zij: “Niet voor-
uit blikken, maar het leven vol-
gen zoals het zich aandient. Go 
with the flow, met een blij ge-
moed!”

Doordat ze door de huidige om-
standigheden geen feestje kan 
geven, moeten we onze toevlucht 
nemen tot een kaartje met een 
goede herinnering of wens. Bloe-
men en cadeautjes heeft ze liever 
niet en bezoek graag na een tele-
foontje. Dinsdag 26 januari is dan 
de grote dag, die helaas klein 
maar creatief wordt gevierd.

Namens de kinderen: 
Aafke Bankert-Bakker

Willy Bakker-Laan 100 jaar!
26-01-1921      100 jaar in vogelvlucht      26-01-2021

Willy Bakker-Laan wordt op 26 januari 100 jaar! Foto aangeleverd

In de ochtend van 17 januari gemaakt door Dirk Kaagman

Langs de weg... 

Ook nu Spaans bij La Academia!  
In januari voor beginners en 
verder gevorderden. 
De Schoof in Wervershoof en in Hoorn
0228-321640 
cdhauw@laacademia.nl

www.laacademia.nl 

Woensdag 20 januari • week 3 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN

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.

© 2021 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

Parochieberichten

R.K. Kerk Andijk

Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Nog steeds zijn er geen vieringen 
in onze parochiekerk. Door alle 
moderne technieken kunt u thuis 
voor de buis wel heel veel vierin-
gen volgen. Probeer het eens!
Als het goed is hebt u nu de enve-
loppe van actie Kerkbalans in 
huis. En hopelijk de informatie 
doorgelezen….. De parochieraad 
hoopt dit jaar op een heel goed 
resultaat! 
Door het uitvallen van veel vierin-
gen zijn er ook minder inkomsten 
geweest in het afgelopen jaar. De 
opbrengst van deze actie Kerkba-
lans is helemaal voor onze eigen 
parochie, wat is het dit jaar hard 
nodig! Bekijk eens met aandacht 
alle cijfers die de penningmeester 
zo keurig in de bijgaande folder 
op papier heeft gezet, dan be-
grijpt u dat we heel blij zijn met 
uw bijdrage! Alvast hartelijk 
dank. Ook voor alle extra werk 
van de contactpersonen, zij staan 
toch ieder jaar weer klaar voor 
deze klus! Zet u de retourenve-
loppen alvast klaar? Dan werkt 
het nog vlotter! We hopen op 
goed ‘loopweer’! Tot maandag-
avond! 
Sterkte waar nodig en pas goed 
op uzelf en op elkaar!

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 24 januari

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

I.v.m. de afgekondigde maatregelen wat betreft Covid 19 is 

De Kapel gesloten t/m 24 januari.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk

rkregiowh.nl

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arjen Kwantes
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Bedankt!
Iedereen heel erg bedankt voor het medeleven tijdens mijn verblijf 
in Lindendael in de vorm van bezoek, bloemen en ontzettend veel 
kaarten. In één woord: prachtig! 

Mijn nieuwe adres is: 
Gezinspaviljoen, kamer 8.1, Sorghvlietlaan 50, 1619 XB, Andijk

   Hartelijke groet, Jenny de Kroon-Groot

Helaas kan ik nog geen bezoek ontvangen i.v.m. de landelijke richtlijnen. 

Op zaterdag 23 januari zijn onze ouders

Wietse en Truus Wierstra 40 jaar getrouwd!
We willen jullie van harte feliciteren met dit huwelijksjubileum. 

 Liefs van: Daniel & Leoni, Rens, Seth
   Gea & Bas, Jelte, Fleur 
   Martijn

Krokus 24, 1619 BD Andijk

Met verdriet hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van ons koorlid  

Bouk Nierop- Betzema 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met dit verlies.   

Namens bestuur en leden van 
het Andijks Gemengd Koor

Ingezonden/Column

Het is jaren terug.
Wij rijden als jong gezin met zijn vijven in onze Opel Kadett door 
de Oostenrijkse bergen.
Het lampje dat aangeeft dat ik moet tanken flitst aan.
Ik rijd de eerstvolgende benzinepomp voorbij. 
Waarom doe je dat? vraagt mijn geliefde. Is dat wel verstandig?
Ik haal het makkelijk tot de volgende, zeg ik. Die pomp is ook 
goedkoper.
300 meter voor het beoogde tankstation valt de motor stil. 
Stap jij maar uit, hoor ik zeggen, ik ga achter het stuur zitten en 
duw jij ons maar naar de pomp. Dat waren 300 schaamtevolle 
meters. Die ik had kunnen voorkomen.

Nu iets heel anders.
Wij krijgen straks de mogelijkheid ons te laten vaccineren tegen 
corona. Stel: ik laat die kans voorbijgaan. En later krijg ik toch co-
rona en mijn levensmotor slaat af, wie zou ik dan iets kunnen 
verwijten behalve mijzelf?

Gelovige mensen stellen hun vertrouwen op God. Dan is een vac-
cinatie toch niet nodig?
Dat is een misverstand. Kennen jullie dat verhaal van die drenke-
ling op zee die God smeekte om redding? 
Toen de reddingssloep kwam stuurde de drenkeling die weg. Ik 
heb gebeden, ik vertrouw op God, zei hij. 
Met de helikopter die hem een reddingstouw toewierp deed hij 
hetzelfde: Ik heb gebeden, God zal me redden.

De man verdronk en verweet God: 
Waarom hebt U me niet gered? 
God zei: Ik stuurde een sloep en een 
helikopter en een reddingstouw, maar 
je hebt er niets mee gedaan.
Je moet wel een heel goed verhaal 
hebben om de middelen die God 
geeft af te wijzen.

ds. Koos Staat

Tanken

Verloren: handschoenen

Dameshandschoenen, 
kleur cerise-rood fleecestof in de buurt 

van winkelcentrum Beldershof

Reacties graag naar info@andijker.nl

Het opbouwwerk en het Rode 
kruis starten met digitaal Kof-
fiedrinken. We merken, nu de 
lockdown voorlopig nog even 
voortduurt, dat de behoefte 
aan sociale contacten erg groot 
is en nog groter wordt. En 
waarom dan niet digitaal gaan 
koffiedrinken? 

Het online koffiedrinken is nu 
gestart op dinsdag middag van 
16.00 t/m 17.00 uur. We gaan er 
ook een starten op de maandag-
ochtend. Maar op een avond is 
ook zeker een optie.

Als u denkt, digitaal hoe moet 
dat? U heeft een computer of een 
smartphone nodig. De opbouw-
werkers kunnen u helpen hoe u 
kunt meedoen. Geef u op, we 
gaan er gezellige momenten van 
maken waarin we elkaar kunnen 
inspireren en motiveren in deze 
moeilijke tijd.

Heb je ook zin om mee te doen 
geef je dan op via Opbouwwerk@
medemblik.nl of bij een van de 
opbouwwerkers; Sylvette Ern-
sting 06-50154820 of Remco 
Koelemeijer 06-50154777

Ook erg veel zin in sociale contacten nu 
de lockdown nog wel even voortduurt?
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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

HET RECHT IS ALS EEN SLINGER VAN DE KLOK. 
HET GAAT HEEN EN WEER EN EENS IN DE ZOVEEL 

TIJD IS HET IN EVENWICHT.
Dit zijn de woorden van professor Pitlo die bij mij aan de passeerta-
fel op kantoor werden geciteerd door iemand die als eerste vrou-
welijke studente, fiscaal recht van deze (in 1987 overleden) bekend-
heid in het notariaat heeft gehad. 
Pitlo publiceerde in 1946 alleen een 5-delig commentaar op het 
Burgerlijk Wetboek. Dit staat bij juristen bekend als “De Pitlo” en 
wordt nog steeds geactualiseerd.

In veel gevallen mag je van de wet afwijken
In de wet staan onze basisregels en van veel van die regels mag je 
afwijken. Dat noemen we regelend recht, in tegenstelling tot dwin-
gend recht. Daarom is het dus zo belangrijk om je ‘eigen recht’ goed 
zwart op wit op papier te laten zetten. Maak je eigen evenwicht. 
Hoe? De notaris houdt zich dagelijks bezig met de wet en de juris-
prudentie. We helpen je dus graag om te vertellen hoe het wettelijk 
geregeld is en luisteren naar jouw persoonlijke situatie en leggen je 
dan uit wat mogelijkheden zouden zijn om dingen te regelen en vast 
te leggen. Onze kennis en praktijkervaring delen we graag met je. 

GRATIS INLOOP – OP AFSPRAAK!
Ook dit jaar gaan we weer 
door met onze wekelijkse 
gratis inloop (alleen op af-
spraak). U kunt terecht van 
9-17 en 19-21 uur terecht 
in Andijk op donderdag 21 
januari – 0228-592224 en 
Benningbroek op dinsdag 
26 januari – 0229-591264. 
Bel wel even om uw af-
spraak te reserveren! 
Mantel & Voors Notarissen en Mediators

Donderdag jl. dook een groep 
van zevenentwintig Grote Zilver-
reigers aan de Vooroever te On-
derdijk de plas in. Ze begonnen 
gelijk te jagen op vis die daar 
massaal aanwezig was. Driftig 

heen en weer rennend vingen ze 
visjes. Meestal zie ergens in of bij 
een sloot een Grote Zilverreiger 
maar zoveel bij elkaar aan het ja-
gen dat is sporadisch. Douwe 
Greydanus

Grote Zilverreigers bij de Vooroever. Foto: Douwe Greydanus

Kudde reigers

Silva Visser

Waarom ChristenUnie 
stemmen in maart?

Stel, je krijgt af en toe een tas 
boodschappen van je moeder. 
Opeens moet je je uitkering 

terugbetalen omdat je dit had 
moeten melden. 

Stel, je kinderen krijgen 
zakgeld van je ex-partner. 
Vervolgens moet jij je bij-

standsuitkering terugbetalen 
omdat je dat had moeten 

opgeven als eigen inkomsten.
Een paar waargebeurde voor-

beelden van hoe de huidige 
bijstandsregels uitpakken. 

Wanneer gemeenten, dus ook 
Medemblik, zulke situaties 

tegenkomen, zijn ze wettelijk 
verplicht om bijstand terug 
te vorderen én een boete op 

te leggen wanneer iemand dit 
niet gemeld heeft. Dit leidt 
regelmatig tot schrijnende 

gevallen, waarbij mensen in 
grote financiële problemen 

komen. Een onbedoeld, maar 
schrijnend bijeffect van de 

Participatiewet.
Daar moet dus verandering 

in komen. De wet is te rigide 
en ook al zijn er regels, de 

menselijke maat en redelijk-
heid wordt niet meegenomen.

En dus ligt de bal  bij de 
wetgever. De ChristenUnie 
wil de Participatiewet aan-

passen. We gaan regelen dat 
gemeenten niet meer wettelijk 

verplicht zijn om een boete 
op te leggen en bijstandsgeld 
terug te vorderen. Het kán 
wel (en zeker in geval van 

fraude), maar het móet niet. 
Gemeenten krijgen de ruimte 
om daar een afweging in te 

maken, met oog voor de spe-
cifieke situatie. Met oog voor 
menselijke maat. Met barm-

hartigheid.

Het systeem wint het nu 
vaak van de menselijkheid, 

terwijl juist de mens centraal 
zou moeten staan. We moe-
ten zorgen dat de overheid 
weer echt een schild vormt 
voor kwetsbare mensen, dat 
er ruimte komt voor barm-

hartigheid en dat gemeenten 
maatwerk kunnen leveren in 
schrijnende gevallen. Daar 
gaan we werk van maken 

met een initiatiefwet die de 
ChristenUnie (landelijk) in 

gaat dienen. 

Daarom ChristenUnie! Geef 
uw stem op menselijkheid.

Silva Visser
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Tijdens een wandeling kun je ook 
je verjaardagsfeestje vieren. Su-
zanne Verbruggen (r), was 16 ja-
nuari jarig en haar vriendin Anne 
Margreet Winter was 5 januari 
jarig. Wanneer u weet waar deze 
foto genomen is maakt u kans 

een pot natuurzuivere honing, 
rechtstreeks geïmporteerd uit 
Moldavië te winnen. (De bewo-
ners zelf zijn uitgezonderd om te 
winnen). 
Mail uw antwoord naar: 
grotebloem@gmail.com

Anne-Margreet en Suzanne. Foto: aangeleverd

Verjaardag vieren

Ingezonden
‘En zo zullen we altijd met de Here wezen…’

Naar aanleiding van de column van ds. Staat in de Andijker van 
vorige week over de sirene gingen mijn gedachten terug naar de 
jaren ‘70 van de vorige eeuw. Terug naar de tijd toen zingen nog 
heel gewoon was. En we zongen graag bij ons thuis! We zaten al-
lemaal op Time Spirit of Holy Sound, en met zes meiden en een 
jongen hadden we een aardig koortje, dus tijdens de afwas werd er 
volop gezongen en altijd meerstemmig. 

Op Time Spirit zongen we op een gegeven moment een lied ‘The 
Blessed Hope’. In dit lied zongen we de tekst uit I Tess.4:13-18. 
‘Doch wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, 
die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere mensen 
die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestor-
ven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door 
Jezus wederbrengen met Hem….daarna zullen wij, levenden, die 
achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weg-
gevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij 
altijd met de Here wezen!’

Mijn zwager Pieter Wim was toen net tot geloof gekomen, en als 
we deze laatste zin zongen:’en zo zullen wij altijd met de Here we-
zen’, dan keken we elkaar aan en wisten we van elkaar dat we uit-
keken naar Zijn komst!

In de Bijbel kom je nog een verhaal tegen over iemand die graag 
zingt. Maar de omstandigheden zijn niet zo mooi als bij ons tij-
dens de afwas of op het koor. Nee, het zijn twee gevangenen die 
zijn gegeseld en vele slagen hebben gekregen. Ze zijn gevangen 
gezet in de binnenste kerker met hun voeten in het blok. De ge-
vangenbewaarder moest hen zorgvuldig bewaken. Waren het 
misdadigers? Nee, hun enige misdaad was hun geloof in de Here 
Jezus.
Maar, lezen we in Handelingen 19, omstreeks middernacht baden 
deze twee gevangenen, Paulus en Silas, en zongen Gods lof. En de 
andere gevangenen luisterden. Dit was bijzonder, mensen die zo 
toegetakeld waren en toch konden zingen! Alles leidt ertoe dat 
zelfs de gevangenbewaarder uitroept:’Wat moet ik doen om be-
houden te worden?’ Het antwoord van Paulus is eenvoudig:’Stel 
uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden.’ 

Mijn zwager Pieter Wim stierf 22 oktober, kwetsbaar maar hij wist 
waar hij heen ging en was behouden.  Op de kaart stonden de 
woorden van de Here Jezus: ‘Ik ben de Alfa en de omega, de eerste 
en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22;13) 

Zien we uit naar Zijn komst?

Netty van Dokkum
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Soms hebben je ogen een beetje 
hulp nodig om het allemaal 
goed scherp te blijven zien. Dat 
kan met een bril of met (nacht)
lenzen. Deze worden speciaal 
voor u op maat gemaakt en dat 
kan alleen met een juiste oog-
meting. 

Het vaststellen van het beste 
kijkcomfort en het vroegtijdig 
constateren van mogelijke me-
dische problemen kan met een 
goede oogmeting. Daarbij wor-
den beide ogen nauwkeurig ge-
meten.

Trots op nieuwe apparatuur
Monique en Chris vertellen: 
“Onze meetruimte is uitgebreid 
met nieuwe refractieapparatuur. 
Natuurlijk konden wij uw ogen al 
meten, maar vanaf nu gebeurt 
dat volledig automatisch en dat 
maakt het ook makkelijker om 
meer afstand te houden van de 
cliënten. Juist in deze tijd, erg 
handig. Voor het aanmeten van 
(nacht)contactlenzen en nieuwe 
brilglazen is een goede meting de 
eerste belangrijke stap.”

Kijkcomfort meten
“Met de nieuwe WAM kunnen 
we onder andere een simulatie 
van uw zicht bij licht/schemer en 
donkere omstandigheden maken. 
Ook kunnen we de pupilgrootte 

heel precies meten en bijvoor-
beeld de dikte van het hoornvlies 
(de buitenste laag) van het oog.” 
Monique vertelt: “In een oog 
werken diktes van lagen en vorm 
-van bijvoorbeeld de lens- alle-
maal met elkaar samen. Bij het 
kijken horen  beide ogen ook nog 
eens samen te werken en dat alles 
heeft invloed op uw zicht!”

Meekijken
“De meting doen we in een apar-
te ruimte. Op een scherm aan de 
muur kunt u zelf meekijken met 
de meetgegevens. Geen klein 
schermpje, maar gewoon een 
duidelijk overzicht van alle geme-
ten waarden. Preventieve scree-
ning op aandoeningen zoals staar 
en glaucoom en een oogdrukme-
ting horen er standaard bij.”

Geen twee dezelfde ogen
“Eigenlijk kunnen we wel zeggen 
dat niemand twee dezelfde ogen 
heeft. Daarom is het belangrijk 
altijd beide ogen te meten en ook 
de samenwerking tussen de ogen 
goed op elkaar af te stellen. Lezen 
bijvoorbeeld, doet niet iedereen 
op dezelfde afstand. Hoe zit dat 
bij u? Eén keer per maand komt 
de orthoptist bij ons in de winkel. 

De komende keer is donderdag 
28 januari. Juist nu een bezoek 
aan de arts in het ziekenhuis vaak 
wordt uitgesteld is het extra fijn 
dat u bij ons wél snel terecht 
kunt.”

Gezonde ogen meten
Laat ook uw ogen eens meten als 
u geen (grote) klachten hebt, een 
te hoge of te lage oogdruk daar 
voelt u namelijk niets van.  Een 
verhoogde oogdruk kan tot aller-
lei problemen leiden. Alleen een 
meting door een deskundige kan 
dit op tijd aan het licht brengen. 
Meten wij een te hoge of juist te 
lage oogdruk, dan verwijzen wij u 
altijd door.”

Kom langs met uw ogen
Heeft u een bril of (nacht)lenzen, 
zorg dan dat u die regelmatig laat 
controleren op de juiste sterkte. 
Bij voorkeur werken wij nu op 
afspraak, maar als het niet druk is 
mag u natuurlijk ook even binnen 
lopen. 
U bent van harte welkom bij 
Schouten Optiek, De Hoek 1, 
1693 AA in Wervershoof. Heeft u 
vragen of wilt u een afspraak ma-
ken, u kunt contact met ons op-
nemen via 0228 – 581258 of 
info@schoutenoptiek.nl. 
Of stuur een app naar 06-33 00 
66 38 of via de website 
www.schoutenoptiek.nl.

Schouten Optiek biedt uw ogen de juiste zorg 

In het midden eigenaars Monique Sijmons en haar man Chris Vriesman en hun medewerkers  
Karin Karsten (l) en  Jacintha Aker (r) voor de winkel in Wervershoof. Tekst en foto: odB

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
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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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

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

... er iemand ‘s nachts aan 
autospiegels draait 

aan de Meander 
en dat de buurt alert is?

... u nog kunt stemmen op 
Zwantien Nijdam voor Vrij-
williger van het jaar 2020?

... de Dijkweg nog steeds 
geen racebaan is en er zeker 

in de avond veel te hard 
gereden wordt?

... mondkapjes niet thuis 
horen in de natuur?

... Mevrouw Willy Bakker-
Laan op 26 januari 100 jaar 
mag worden en zij nog steeds 

zelfstandig woont in het mooie 
Andijk!

... Irene Schouten tweede is 
geworden tijdens het 

EK Allround?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en via Flora.nl in heel 
Nederland. 0228 313 562

Wanneer je Spaans spreekt kun je wereld-
wijd met ongeveer 500 miljoen mensen 
communiceren. Spaans is de tweede meest 
gebruikte taal op het gebied van internati-
onale communicatie, internet en een offi-
ciële taal van de Verenigde Naties. En als je 
wilt reizen naar Spanje of Latijns-Amerika 
zal een beetje kennis van de Spaanse taal je 
een eind op weg helpen. Spaans in span-
nend! Op allerlei terreinen staan Spanjaar-
den aan de top. De Spaanse mode trotseert 
de crisis en de wereld kleedt zich Spaans 
met Zara, Mango, Bershka en Pull and 
Bear. Filmmakers als Almodóvar en 

Amenábar, acteurs als Penelope Cruz, Ja-
vier Bardem en Antonio Banderas en top-
kok Ferrán Adrià hebben wereldwijd er-
kenning gekregen. Op sportgebied is 
Spanje ook aanwezig door toptennissers 
als Rafael Nadal de basketballer Pau Gasol 
en wereldkampioen Formule 1 Fernando 
Alonso. Nieuwe Spaanstalige schrijvers als 
Javier Marías, Almudena Grandes en Fer-
nando Aramburu voeren de internationale 
bestsellerlijst aan. “Internationale” woor-
den zoals guerrilla, siesta, macho, playa en 
parasol zijn Spaans.

¡Bienvenidos al mundo del español!

La Academia biedt een hoge kwaliteit, een 
ervaren betrouwbare, en bevoegde docent, 
een gezellige leslocatie, ludiek lesmateri-
aal, zodra het weer mag elke maand een 
Local Intercambio conversatie café, een 
studiereis naar Valladolid in 2021 en in ja-
nuari starten er cursussen voor beginners 
en verder gevorderden in de Schoof in 
Wervershoof. Voor meer informatie en 
aanmelding: La Academia, mw. drs. Con-
nie Dhauw.  Tel.: 0228-321640. E-mail: cd-
hauw@laacademia.nl en op www.laacade-
mia.nl of https://www.facebook.com/cur-
sussenSpaans

Redenen genoeg om Spaans te leren bij La Academia!  

Het Clusius College is een school 
voor vmbo-basis tot TL. 

Naast de gebruikelijke vakken, geven we 
groene beroepsgerichte vakken 

waarin ruimte en aandacht is 
voor duurzaamheid en gezondheid.

201061 CC 1/2 Adv. 210x150mm [meisje-slang].indd   1 13-11-20   11:23

ONLINE
OPEN DAGEN

29/30
Meld je aan op 

clusius.nl/vmbo

Clusius College Grootebroek

Elzenlaan 2, 1613 VP Grootebroek

JANUARI 2021

Voor de controle van je fiets
•	Zit	je	stuur	goed	vast?
•	Zijn	de	handvaten	heel?
•	Zitten	de	handvaten	goed	vast?
•	Doet	de	bel	het	goed?
•	Werken	de	remmen	goed?
•	Heb	je	een	fietsslot?
•	Werkt	de	koplamp?
•	Werkt	het	achterlicht?
•	Heeft	je	fiets	een	rode	reflector	achter?
•	Zitten	er	reflectoren	in	de	trappers?
•	Zit	er	zijreflectie	op	beide	banden	of	wielen?

Foto aangeleverd

Vanaf vrijdag 15 januari kan iedereen 
stemmen op zijn of haar favoriete (jon-
ge) vrijwilliger en/of vrijwilligersorga-
nisatie via vrijwilligersprijsmedemblik.
nl. De Vrijwilligersprijs is een initiatief 
van Vrijwilligerspunt Westfriesland in 
samenwerking met de gemeente Me-
demblik en  wordt elk jaar uitgereikt om 
vrijwilligers extra in het zonnetje te zet-
ten. Op 29 januari worden de prijswin-
naars bekend gemaakt. Wie winnen de 
Vrijwilligersprijs Medemblik 2020? 

Vanaf vrijdag 15 januari tot en met 28 ja-
nuari mag iedereen stemmen op zijn of 
haar favoriet. Elke stemmer mag één stem 
per categorie uitbrengen. De uitgebrachte 
stemmen zijn tot en met 26 januari zicht-
baar, terwijl er tot en met 28 januari ge-
stemd kan worden. Hierdoor worden de 
laatste dagen voor de sluiting van de stem-
ming extra spannend! Stemmen kunnen 
uitgebracht worden via www.vrijwilligers-
prijsmedemblik.nl/stemmen. 

Dit zijn de genomineerden
Al in november 2020 zijn de genomineer-
den bekend gemaakt. Maar, door CO-
VID-19 zijn de stemmingsperiode en de 
uiteindelijke bekendmaking van de win-
naars doorgeschoven naar dit jaar. Er zijn 
drie categorieën: Jonge Vrijwilliger (tot 23 
jaar), Vrijwilliger (vanaf 23 jaar) en Vrijwil-
ligersorganisatie. 

In de categorie Jonge Vrijwilliger van het 
jaar 2020 zijn genomineerd:
- Noralhy Benjamins, voetbaltrainer 
 en scheidsrechter bij vv MOC
- Rianne Beekes, clubbegeleider sport 
 en spel bij VrijetijdsbestedingNH, 
 VrijwilligersNH

- Aileen van Lieshout, 
 dierenverzorgster bij De Bonte Piet

In de categorie Vrijwilliger van het jaar 
2020 zijn genomineerd:
- Zwantien Nijdam, baliemedewerkster
  en bezoekster cliënten bij Sorghvliet
- Micheal Laan, voorzitter Sociaal 
 Cultureel Centrum De Schoof
- Andrea Stiene, secretariaat 
 Stichting Zeldzame Bloedziekten

In de categorie Vrijwilligersorganisatie van 
het jaar 2020 zijn genomineerd:
- KNRM Station Medemblik
- Home-Start/Humanitas
- Stichting BON-theater 
Van alle genomineerden zijn video’s ge-
maakt waarin zij meer vertellen over hun 
vrijwilligerswerk en organisatie. De video’s 
zijn te vinden op www.vrijwilligersprijs-
medemblik.nl/genomineerden en op de 
YouTube-pagina van Vrijwilligerspunt; @
vrijwilligerspuntwf

Bekenmaking winnaars
Op 29 januari worden de winnaars op een 
feestelijke en coronaproof manier bekend 
gemaakt. Alle genomineerden ontvangen 
dan een verrassing. De winnaars kunnen 
daarnaast rekenen op een geweldig prij-
zenpakket aangeboden door diverse orga-
nisaties uit zowel de gemeente Medemblik 
als Hoorn: gratis toegangskaarten van 
VUE bioscoop, Local Guide Hoorn, 
zwembad Waterhoorn, Nederlands 
Stoommachinemuseum, Oorlogsmuse-
um, Cinema Oostereiland, Watertaxi 
Hoorn, Bakkerijmuseum Medemblik, 
Wings of Change, Museum 20e Eeuw en 
chocoladebonbons van Spataro Chocola-
terie & Patisserie. 

Stem op uw favoriete vrijwilliger! Foto aangeleverd

Er kan gestemd worden! 
Wie winnen de Vrijwilligersprijs Medemblik 2020?

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
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INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

• Dorpshuis Centrum. Elke woensdag onze midweekbreak en elke 
vrijdag onze weekafsluiters.

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 23 januari, 6 en 20 februari, 
 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 
 12 en 26 juni, 10 en 24 juli,  7 en 21augustus, 
 4 en 18 september,  2, 16 en 30 oktober, 
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 25 januari, 22 februari, 22 maart, 
 19 april, 17 mei, 14 juni12 juli, 9 augustus, 
 7 september, 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  Maandag 8 februari, 8 maart, 
 zaterdag 3 april, maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 
 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 
 15 november, 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 februari, 

5 maart, 2 en 30 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Voor wie zich verveelt in coro-
natijd is er goed nieuws: The 
Case. Je krijgt bij jou aan huis 
een koffer afgeleverd met daar-
in een keur aan opdrachten. De 
bedoeling is dat je met je groep-
je binnen zeventig minuten de 
laatste code kraakt. ‘In feite is 
het een escaperoom in je eigen 
huiskamer’, licht Jeroen Schou-
ten uit Westwoud een tip van de 
sluier op. Samen met zijn broer 
Erik introduceerde hij het spel 
in de regio. Snel haakte Paul 
Kok aan als mede-organisator. 

Erik kwam via zijn huidige werk-
gever, voetbalclub SC Cambuur, 
in Friesland in aanraking met The 
Case. Broer Jeroen vertelt: ‘We 
hebben het tweeënhalve maand 
hier in de directe omgeving uit-
geprobeerd en er was meteen 
veel animo. Vervolgens heeft Erik 
Paul Kok, waarmee hij heeft ge-
speeld bij FC Volendam, erbij ge-
vraagd. Die kent veel mensen 
richting Enkhuizen en zo kwa-
men er ook uit die hoek steeds 
meer aanvragen. We promoten 
het spel via Facebook en Insta-
gram maar mond op mond re-
clame doet ook veel.’

Klein groepje
Het mooiste is om het spel met 

een klein groepje te spelen. ‘Uiter-
aard binnen de regels van het 
RIVM. Veel mensen spelen met 
het eigen gezin of met een be-
perkt aantal vrienden’, aldus Erik. 
‘Voor jonge kinderen is het te 
moeilijk. ‘Aanmelding gebeurt via 
bellen of appen met een telefoon-
nummer. ‘Wij berichten hen dan 
wanneer er gespeeld kan worden. 
Eén van de twee koffers moet be-
schikbaar zijn en het moet passen 
binnen onze eigen mogelijkhe-
den.’ Paul vult aan: ‘The Case 
wordt met name in de weekenden 
gespeeld. Dan zijn er dagen bij 
waarop we om half vier de eerste 
koffer wegbrengen en tegen mid-
dernacht de laatste koffer opha-
len. Tussendoor reinigen we de 
handvaten, sleutels en sloten met 
een desinfecterend middel.’

Hint
Inmiddels zijn er twee verschil-
lende koffers in omloop. Hoe 
werkt het? Jeroen: ‘Nadat je de 
koffer hebt gekregen app je een 
selfie van je team met de koffer. 
Dan krijg je van ons de eerste op-
dracht via de app en start de tijd. 
Met die opdracht kun je de koffer 
openen. Van afstand volgen wij via 
whatsapp de vorderingen. Op be-
paalde momenten is er contact. 
Bijvoorbeeld omdat een groep een 

vraag heeft over een opdracht. Het 
kan ook zijn dat wij besluiten een 
hint te geven als je niet verder 
komt. Inderdaad, net als in een 
echte escaperoom.’

Record
Tot dusverre is ongeveer één der-
de van alle groepen erin geslaagd 
de kluis te kraken. ‘Elke keer als je 
een slot open maakt ervaar je een 
geluksmomentje. Het record staat 
nu op 45 minuten’, meldt Erik. ‘De 
winnaars ontvangen als prijs bon-
nen naar keuze van Duijn Team-
sport, Koffie uit Hoorn, jeansspe-
cialist Blue Striker of ZuSs&sap 
(Wervershoof).’

The Case 3.0
Het spel rouleert hier nu onge-
veer een half jaar. ‘De mensen zijn 
echt fanatiek bezig’, weet Paul uit 
ervaring. Jeroen zegt lachend: 
‘Geweldig om te horen welke the-
orieën men allemaal bedenkt om 
tot een oplossing te komen. Ieder-
een is superenthousiast.’ Daarom 
is het drietal bezig met het ont-
wikkelen van een nieuwe koffer. 
‘Dat is The Case 3.0. Die heeft de 
wereldreis als thema’, onthult 
Erik. ‘Meer verklap ik er op dit 
moment niet over.’ Wie het spel 
wil spelen, belt of appt 06-
16155487 (kosten: € 50,00). 

The Case: een escaperoom 
in je eigen huiskamer!

The Case WF is een succesnummer in coronatijd. V.l.n.r.: Erik Schouten, Jeroen Schouten en Paul Kok. 
Tekst: Koos Schipper. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Nu een middelbare school kiezen 
is knap lastig, als alle scholen 
dicht zijn. Om leerlingen van 
groep acht hierbij te helpen, or-
ganiseert het Clusius College op 
vrijdag 29 januari (van 18.00 – 
21.00 uur) en zaterdag 30 januari 
(van 10.00 – 13.00 uur) een on-
line open dag. Alle acht vmbo-
vestigingen laten dan op hun ei-
gen manier zien wat het vmbo op 
het Clusius College zo bijzonder 
maakt. 

Aanmelden
Aanmelden voor de open dagen 
is verplicht en kan via www.clu-
s ius .n l /v mb o/onl ine-op en-
dag-2021. Bij het aanmelden kies 
je welke Clusius-vestiging je on-
line wilt bezoeken. 

Online rondkijken, sfeerproe-
ven en lesjes volgen
“We willen de basisschoolleerlin-
gen en hun ouders natuurlijk het 
liefst écht in onze school ontvan-
gen en sfeer laten proeven”, aldus 
Gerard Oud bestuurder van het 
Clusius College. “Die sfeer vinden 
we heel belangrijk en ook het 
praktijkgericht leren willen we 
leerlingen graag laten ervaren. 
Gelukkig kunnen we digitaal ook 

veel laten zien: van online lesjes 
en rondleidingen tot korte video’s 
en presentaties. Daarnaast kun je 
(net als bij een gewone open dag) 
direct al je vragen aan ons stellen.”

Wat maakt het Clusius College 
zo bijzonder
De vmbo-opleiding van het Clu-
sius College heeft veel aandacht 
voor natuur, duurzaamheid, voe-
ding en leefomgeving. Dit komt 
terug in de praktijkvakken, maar 
ook bij allerlei projecten en dat 
maakt leren leuk. Op de relatief 
kleine scholen, waarbij ieder-
een volop aandacht krijgt, kun je 
de Basisberoepsgerichte, Kader-
beroepsgerichte en Gemengde 
Leerweg volgen en een diploma 
voor de Theoretische Leerweg 
(mavodiploma) behalen. Vesti-
gingen zijn er in Alkmaar, Am-
sterdam-Noord, Castricum, 
Grootebroek, Heerhugowaard, 
Hoorn, Purmerend en Schagen.

Meer info
Kijk voor meer informatie over 
het Clusius College op www.clu-
sius.nl/vmbo. Aanmelden voor 
de open dagen kan via www.clu-
s ius .n l /v mb o/onl ine-op en-
dag-2021.

Online open dagen bij het Clusius College. Foto aangeleverd

Online kennismaken met kleinschalig en 
groen vmbo Clusius College

Vrijdag 29 en zaterdag 30 januari 2021

Elk jaar in januari vieren we de Nationale voorleesda-
gen: Dé gelegenheid om te ontdekken wat de Biblio-
theek al te bieden heeft vanaf de geboorte van je 
(klein)kind. Een grote collectie prentenboeken, maar 
ook boeken over hobby’s, met liedjes en spelletjes, 
over knutselen, leuke uitstapjes en opvoeden. En na-
tuurlijk apps en dvd’s.Deze feestelijke dagen staan in 
het teken van het Prentenboek van het jaar 2021: 

Coco kan het! Vandaag is een grote dag
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen 
Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat haar 
grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar 
vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om 
haar vleugels uit te slaan?
Activiteiten tijdens de Nationale Voorleesdagen 
(vanwege Corona verlengen wij alle acties tot 28 
februari) Maak je (klein)kindje van 0 tot en met 5 

jaar lid en ontvang het vingerpopje Coco cadeau. 
Voor de kindjes die thuis Pools, Arabisch of Turks 
spreken is er een vertaling van Coco in de betref-
fende talen. Ouders die in deze periode ook lid 
worden, ontvangen 25% korting op een Lekker Le-
zen of Optimaal genieten abonnement. Bekijk de 
abonnementen op westfriesebibliotheken.nl/klan-
tenservice/lid worden. Vind de Gouden bon in 
een  BoekStartkoffertje  en win een voorleespakket 
(0 t/m 2 jaar). Stel het lid worden niet uit en schrijf 
je vandaag nog in. Wij nemen dan contact met je op 
om te zorgen dat je het vingerpopje en leuke boek-
jes voor je peuter/kleuter thuis krijgt bezorgd.
Volg onze Facebookpagina  Westfriese Boek-
start voor filmpjes over de Prentenboek Top 10 met 
voorlees- en doetips en geniet van de mini-voor-
stelling die Digi en Buki hebben gemaakt over het 
boek Coco kan het! 

Nationale Voorleesdagen: Vind jij de Gouden Bon?
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Sneeuw in en om Andijk!

Er	kwam	zaterdag	een	beetje	sneeuw	uit	de	lucht.	
Even	de	gedachten	op	wat	anders	en	even	een	paar	uur	
genieten	van	een	wit	landschap.	Helaas	was	het	van	korte	
duur	maar	dat	mocht	de	pret	niet	drukken!	
Astrid	van	Dijke

Kleinkinderen	Jens	en	Ivo	Greydanus	
maakten	deze	sneeuwpop.	

Opa	Douwe	kreeg	de	foto	toegestuurd.

Op	de	2e	zaterdag	van	januari	houdt	buurtvereni-
ging	Dijkweg	rond	de	200	altijd	hun	nieuwjaarsre-
ceptie!	Nu	dat	niet	door	kon	gaan	waren	de	ge-
zinnen	Vrolijk,	Suurendonck,	Rek	en	Wubbolts	erg	
blij	dat	ze	een	vervangende	activiteit	kregen	van	
moeder	natuur!	Dit	allemaal	op	wijze	afstand	ui-
teraard!	Met	de	gegeven	sneeuw	werd	er	van	de	
dijk	af	gesjeesd	en	met	de	sneeuw	onderaan	de	
dijk	werden	er	2	enorme	sneeuwpoppen	gemaakt!	
Toen	buurvrouw	Basjes	nog	een	kannetje	
gluhwein	bracht	was	het	helemaal	feest!	
Bedankt	Liesbeth!

Gezellig	samen	een	sneeuwpop	bouwen	
op	de	Krokus	in	Mantelhof.	

Op	de	foto:	Thijmen,	Lizz,	Pepijn,	Timo	en	Jason

Joeri,	Iva	&	Loiza	bouwen	samen	een	sneeuwpop	op	de	Meikers.

Foto’s:	Annette	Swart
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