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UITGEVERIJ BEGEEFT ZICH OP INTERNET

‘DE ANDIJKER ONLINE’ ALS AANVULLING OP ‘DE ANDIJKER’

ANDIJK - Achter zijn bureau, in het wat sober ingerichte maar

daarom niet minder functionele kantoor, treffen wij Peter

Ligthart aan, de uitgever van onder anderen ‘De Andijker’. De

altijd opgewekte uitgever legt zijn werk terzijde en vraagt

meteen of we koffie willen hebben. Daar het niet tegen dove-

mansoren is gezegd staat hij vrijwel direct daarna in de keuken

om koffie te zetten. Eenmaal terug in het kantoor pakken we de

koe bij de hoorns en beginnen met het interview, want Peter

heeft het druk. “Op dit moment hebben we vier kranten in de

opmaak en dat vereist onze volle aandacht”, vertelt hij. Welke

kranten dat zijn laat hij ook weten: “We zijn met ‘De Andijker’

bezig, maar ook de ‘Kermiskrant van Wervershoof ’, ‘De Streek’

en ‘Magazine Stad Hoorn’. Redactioneel zit het wel goed, maar

sommige advertenties zijn nog niet binnen, terwijl de deadline

al verstreken is.” Het komt niet vaak voor dat er gelijktijdig aan

vier kranten wordt gewerkt, maar doordat de verschijningsdata

toevallig dit keer samenvallen is het topdrukte bij de uitgeverij.

Alsof het niet druk genoeg is wordt er ook dagelijks gewerkt aan

een andere dimensie van media, namelijk een website van ‘De

Andijker Online’. “Atilla Software Engineering ontwikkelt de

website voor ons. Patrick ter Wee en Marcel Sijm zijn daarmee

bezig, maar het redactionele aspect verzorgen wij.” Is het de

bedoeling de papieren ‘Andijker’ te vervangen met de komst van

de website, zo vragen wij ons af.“Nee, het is meer een aanvulling

op ‘De Andijker’, we kunnen actuele nieuws brengen, voorzien

van kleurenfoto’s. Een leuke bijkomstigheid is dat iedereen,

waar die zich ook bevindt, ‘De Andijker Online’ kan lezen via

Internet. Zo kunnen ze elders op de wereld lezen en zien hoe het

er in Andijk aan toegaat”, aldus Peter Ligthart.

Tina en Peter Ligthart

Andijkers. Daarbij denken we

dus aan alle maatschappelijke

aspecten, zoals sport, cultuur,

uitgaansleven, bedrijven, ker-

ken, gezondheidszorg, gemeen-

www.foreveryoung.nl

te, en zo voorts. Het moet een

website worden waar je als

Andijker alles in kan terugvin-

den wat Andijk aangaat. Daar-

naast kunnen we dit medium

ook gebruiken voor het presen-

teren van allerlei fotoseries die

we maken. Momenteel staan er

honderden foto’s op de website

in de rubriek ‘Foto’s’. Van elk

interview die wij publiceren

plaatsen we maar een aantal

foto’s, de overige foto’s komen

dan op onze website te staan.”

Op de vraag of dat niet veel tijd

vergt antwoordt Ligthart: “De

meeste tijd zit ‘m in het verga-

ren van nieuws. Er zijn mensen

die ons tippen of zelf met

nieuws aankomen. Aan de an-

dere kant raadplegen we dage-

lijks allerlei bronnen, zoals bij-

voorbeeld de voorlichtings-

dienst van de politie. Maar ook

bijvoorbeeld de Staatscourant,

de Provincie Noord-Holland

en andere overheidsinstanties.”

Terug naar de kranten. “Wat

‘De Andijker’ aangaat maken

we nu al plannen voor een re-

styling voor het komende jaar.

Het krijgt een andere stijl. En

we zijn nu ook al bezig met

voorbereidingen te treffen voor

een speciale ‘Kersteditie’. Een

krant met zoveel pagina’s,

foto’s en artikelen maak je niet

één, twee, drie. En dan hebben

we ook nog te maken met een

kleurenuitgave.”

Lay-out
Het is intussen duidelijk dat

Peter wat dat betreft, er niet

alleen voor staat: “Karin Vene-

kamp maakt alle kranten die

wij uitgeven, voortreffelijk op.

Zij verzorgt de gehele lay-out.

Soms moet ze ook buiten de

gewone uren achter de compu-

ter om bepaalde zaken op tijd

klaar te krijgen, want we heb-

ben natuurlijk ook te maken

met de drukker en de distribu-

tie van de kranten. Dat moet

vooraf gepland worden en daar

passen wij ons werkschema op

aan. Maar het is fijn dat we

iemand zoals Karin hebben,

want zij weet zonder meer onze

gedachten over een krant daad-

werkelijk om te zetten in de

vorm zoals die verschijnt. Klaas

Gorter verzorgt elke week een

overdenking in ‘De Andijker’,

die wij op pagina twee publice-

ren. Wij weten dat er lezers zijn

die daar steun uit putten.

Verder verkrijgen we nieuws

van APB, het Andijker Pers-

bureau, die nieuws verzamelt.

En maken we ook gebruik van

‘C.A.P. Andijk’ die foto’s en

illustraties aanlevert aangaande

Andijk.
Als laatste kan ik onze vaste

medewerker De Quaadsteniet

niet ongenoemd laten. Op zijn

eigen wijze zet hij zichzelf of

anderen te kijk. Sommige lezers

storen zich daaraan, maar je

Fotoseries
“Wat we van plan zijn met ‘De

Andijker Online’ is het tot een

website maken met alle nieuws

en informatie over Andijk en

REGIO ENKHUIZEN 320 320
Treintaxi Stede Broec e.o.: (0228) 321 322

Particulier ziekenvervoer, Trouw- en rouwvervoer

Klein groeps vervoer, Rolstoel vervoer

Verlaat 20-24
1601 JW Enkhuizen

Fax nr. (0228) 32 14 91

Dijkweg 238-239
1619 JC Andijk

Fax nr. (0228) 32 14 91

Foto’s 
bekijken?

Kijk op 

www.andijker.nl

Peter Ligthart werkt aan de website

moet De Quaadsteniet altijd

met een korreltje zout lezen,

relativeren dus. Ik weet dat de

mensen zich afvragen wie ach-

ter deze naam schuilt en er

gaan wel geruchten rond dat

die-en-die het zou zijn, maar

we laten De Quaadsteniet voor

wie hij is. Voor hetzelfde geld is

het iemand die niet op de

plaats woont. Maar meer zeg ik

daar niet over.”

Ondanks enig aandringen van

onze kant zwijgt Peter Ligthart

verder over de ware identiteit

van De Quaadsteniet, wel wil

hij er dit nog over kwijt: “We

krijgen ook reacties van men-

sen die, wanneer ‘De Andijker’

op de deurmat valt, meteen

zijn column lezen omdat ze,

zoals ze dat zelf zeggen, genie-

ten van de scherpte waarmee

hij schrijft en de humor die

erin verweven zit. Ik ben het

ermee eens dat iedereen zo zijn

eigen voorkeur heeft als het om

humor gaat.”

Kermiskranten

Onlangs publiceerde ‘De

Nederlandse’, want zo heet de

uitgeverij, de ‘Kermiskrant van

Wervershoof 2003’. “We heb-

ben daar heel veel positieve

reacties over ontvangen. Het

was ook onze eerste nummer -

dus ook een verzamelingobject

- en we kwamen meteen in 
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Veel bijval voor gezamenlijk 
sportcomplex Asonia – AVV

Donderdag 12 juli j.l. gaven de 
leden van beide sportverenigin-
gen massaal gehoor aan de uitno-
diging voor een informatie-
bijeenkomst in het Dorpshuis 
over de stand van zaken met be-
trekking tot de herinrichting van 
het sportcomplex aan Kleingouw 
113. De herinrichting moet ruim-
te bieden aan beide verenigingen. 
Nu maakt alleen AVV er gebruik 
van.
Asonia omvat een voetbal- en 
een korfbalvereniging. AVV An-
dijk kent naast voetbal ook een 
handbalafdeling. Zoals bekend, 
wil de gemeente het sportcom-
plex aan de Sportlaan – waar 
Asiona zetelt – herbestemmen 
voor woningbouw. Marcel Aker, 
Marryelle Deen, Piet v.d. Thiel en 
Willem Bakker namens AVV en 
Jaap Kwantes, Gerrit Ruiter, Cees 
Mellema en Els v.d. Bosch na-
mens Asonia voerden de afgelo-
pen jaren vele besprekingen met 
de gemeente, eerst met B& W 
van Andijk, na de fusie met het 
college te Medemblik. Dit resul-
teert nu in een voorstel, waard 
om voorgelegd te worden aan de 
leden van beide verenigingen.

Definitief akkoord
Namens beide besturen gaf Har-
ry Nieuwenhuizen een presenta-
tie. Sedert 2005 zijn er besprekin-
gen gaande, eerst over verplaat-
sing van de activiteiten van Aso-
nia naar een nieuw aan te leggen 
complex, maar gaandeweg ook 
over de mogelijkheden tot sa-
menwerking tussen en zelfs sa-
mengaan van beide verenigingen. 
Aan veel verschillen uit vroeger 
tijd hechten we tegenwoordig 
nauwelijks nog belang. Kort voor 
het opgaan van Andijk in de ge-
meente Medemblik is een defini-
tief akkoord bereikt: samen ge-
bruik maken van het - daartoe 
opnieuw ingericht - sportcom-
plex aan de Kleingouw. Onder-
werp van bespreking werd nu de 

herinrichting van het bestaande 
complex. Dit resulteerde in drie 
varianten. Feitelijk verschil tus-
sen deze varianten is de wijze 
waarop het parkeren van de au-
to’s van de bezoekers van het 
sportcomplex wordt geregeld – al 
of niet binnen de huidige grenzen 
van het sportcomplex, dan wel 
door terreinaankoop. De ver-
schillende oplossingen zijn bepa-
lend voor de vraag of het door de 
gemeente toegekende budget van 
€ 2,9 miljoen euro (feitelijk be-
steedbaar 2,3 miljoen) toereikend 
is of niet. En we weten het, aan-
vullende gelden verwerven is in 
deze tijden van bezuinigen geen 
sinecure. Aan Van Nieuwenhui-
zen deze avond de eer om de va-
riant die de voorkeur heeft van de 
commissie, en in hun spoor de 
drie besturen, aan de gezamenlij-
ke leden voor te leggen. Het ging 

hier om een eerste kennisma-
king. Besluitvorming volgt later, 
na de zomer.

Voorkeur voor Variant 2
De keuze is gevallen op variant 2. 
Deze past precies binnen het toe-
gekende budget. Op het sport-
complex aan de Kleingouw wordt 
het huidige hoofdvoetbalveld 
voorzien van kunstgras. Het hui-

dig trainingsveld verdwijnt. Op 
het deel nabij de kleedkamers en 
kantine komen het handbalveld 
en een ruim bemeten korfbalveld 
op kunstgras. Het tweede kunst-
grasveld voor de voetballers 
komt te liggen op het resterende 
stuk van het trainingveld en op 
het F-veld. De huidige twee na-
tuurgrasvelden worden opge-
knapt. Uitbreiding van de par-
keerplaats vindt plaats op de plek 
pal achter Cultura, waar nu het 
handbalveld ligt. Vanzelfspre-
kend wordt het aantal kleedka-
mers vergroot. Ook de kantine 
wordt vergroot en anders inge-
richt, waarbij aandacht zal zijn 
voor uitzicht vanuit de kantine 
op het handbal- en korfbalveld. 
Na instemming vanuit de beide 
verenigingen gaat de voorberei-
ding van start. Deze vraagt een 
jaar. Dan volgt in de herfst van 
2013 de feitelijke aanpassing en 
uitbreiding van het sportcom-
plex. September 2014 kan het 
dan in gebruik genomen worden.

Na de presentatie was er gelegen-
heid tot vragen stellen. Marryelle 
Deen wees er de leden op dat 
voetbal, korfbal en handbal zich 
mooi gecentreerd rond de kanti-
ne gaan afspelen. De kantine zal 
naar het noorden worden uitge-
breid en uitzicht naar het westen 
gerealiseerd. Aan een tribune 
langs het hoofdveld, ooit nog op-
genomen in de plannen, wordt 
niet langer gedacht. Het trai-

ningsveld wordt in het nieuwe 
plan opgeofferd, getraind wordt 
er op de beide kunstgrasvelden. 
Tijdens de herinrichting gaan de 
competities uiteraard gewoon 
door. De besturen buigen zich 
over tijdelijke oplossingen. En 
wat een mogelijke fusie betreft, 
dat traject willen de besturen na 
de zomer ingaan. Uiteraard wor-
den de leden daar ook bij betrok-
ken. En nee, een nieuwe naam is 
nog niet bedacht……..De opmer-
king uit het publiek dat de bestu-
ren er goed aandoen het ijzer nu 
te smeden, zodat ons dorp over 
een paar jaar een bijzonder fraai 
sportcomplex rijker is, ontlokte 
aan de aanwezigen een daverend 
applaus en vormde een mooi be-
sluit van deze informatieavond.

het deel nabij de kleedkamers en 
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het F-veld. De huidige twee na-
tuurgrasvelden worden opge-
knapt. Uitbreiding van de par-
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Na instemming vanuit de beide 
verenigingen gaat de voorberei-

jaar. Dan volgt in de herfst van 

plex. September 2014 kan het 
Marryelle Deen en Jaap Kwantes         Foto: aangeleverd

Buitenspecialist in
• Kunstgras  • Worteldoek  • Net  • Gaas

Maatwerk en volle rollen
Zwartgroen – Industrieweg 1F – Andijk

0228 - 748123 – www.zwartgroen.nl De variant die de voorkeur krijgt

De kop van de Andijker door de jaren heen...

Het team anno 2021: Tina en Peter Ligthart, Karin Venekamp en Olga de Boer. Foto: JdH/De Andijker

Tijden veranderen en de Andij-
ker verandert mee. Nog steeds 
valt uw dorpskrant wekelijks gra-
tis op de mat, nog steeds herken-
baar en graag gelezen. Maar met 
andere mensen en andere tech-
nieken.

De artikelen en advertenties wor-
den nu allemaal digitaal aangele-
verd. Een enkeling komt nog met 
een handgeschreven bericht, 
maar het meeste materiaal komt 
binnen op de e-mail: 
info@andijker.nl.

De eigenaars
De Andijker is onderdeel van uit-
geverij de Nederlandse en de ei-
genaars zijn Peter en Tina Lig-
thart. “De Andijker is geliefd bij 
lezer en adverteerder. Hier leest u 
het lokale nieuws, nieuws dat 
geen Andijker wil missen. Wie 
niet (meer) in Andijk woont leest 
online toch nog steeds mee. Ook 
op Facebook heeft de Andijker 
een eigen pagina,” aldus Peter. 
“De krant gaat met zijn tijd mee 
en daar hoort het digitale net-
werk ook bij.”

Opmaak is puzzelen
Karin is de vaste vormgeefster 
van uw Andijker. Elke week puz-
zelt zij de pagina’s weer vol. Som-
mige advertenties hebben een 
vast plek en andere wisselen, 
soms is er veel nieuws en soms 
moet je het nieuws echt zoeken. 
“Gelukkig heb ik inmiddels de 
nodige ervaring en raak ik er niet 

meer van in de stress. Het past 
altijd en als ik dan weer leuke re-
acties ontvang, ga ik blij verder 
met de volgende krant. Want het 
werk is hier nooit gedaan!”

Gratis, niet voor niks
De Andijker maken kost niet 
niks. Een krant maken kost geld, 
veel geld. Ook de gratis krant op 
uw mat komt niet gratis tot 
stand. Een krant  die gratis ver-
spreidt wordt en geen abonnees 
heeft, kan alleen tot stand komen 
als er voldoende inkomsten uit 
advertenties zijn. De versprei-
ding van de kranten wordt ge-

daan door een grote groep bezor-
gers. Zij zorgen bij weer en wind 
dat de krant in uw bus valt. Heeft 
u een nee/nee sticker, dan mogen 
ze hem helaas niet meer inwer-
pen. Gelukkig kunt u een gratis 
‘wel Andijker sticker’ ophalen. 
Dan mist u niks! 

Uitrijden van stapels
Jarenlang konden we rekenen op 
Martinus de Vries, die trouw week 
in week uit zorgde dat de Andij-
kers bij de bezorgers kwamen. 
Ook zorgde hij dat er een extra 
stapel lag op vast plekken zoals in 
de buurthuizen en bij de Deka-

markt. Martinus kwam in decem-
ber 2020 vrij plotseling te overlij-
den. We missen zijn praatje nog 
regelmatig. Momenteel nemen 
anderen de uitrijtaak op zich.

Blij met de adverteerder
Adverteerders brengen u door 
middel van hun advertentie in de 
Andijker op de hoogte wat zij 
voor u kunnen betekenen. In 
handel en zaken, in vakbe-
kwaamheid en in voordeel, in 
advies en natuurlijk van de 
nieuwste feitjes. “Wij kennen 
onze lokale ondernemers en zij 
kennen ons!”

Redactioneel
Heeft u een leuke hobby, iets ge-
organiseerd of gebouwd, een bij-
zonder verhaal te vertellen? Stuur 
een kort mailtje aan info@andij-
ker.nl en dan nemen we contact 
met u op. Wellicht komt de jour-
naliste bij u langs voor een inter-
view en foto en zien we ook u 
binnenkort in de beste krant van 
Andijk?

Altijd goed
Eén van de journalisten is Olga. 
Zij schrijft de tekst na een inter-
view en merkt dat mensen dat 
soms best spannend vinden. 
“Sommige mensen hebben eer-
der een minder leuke ervaring 
gehad met kranten en zijn daar-
door wat huiverig. Gelukkig kan 
ik iedereen gerust stelen: u krijgt 
mijn tekst als eerste en pas na uw 
akkoord stuur ik het in naar de 
redactie. Er kán gewoon niks 
misgaan!”
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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.
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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

Donderdag 1 april 
Witte Donderdag: geen viering.
Vrijdag 2 april Goede Vrijdag.
15.00 uur:  Kruisweg; groep An-
dijk.
19.00 uur: Goede Vrijdagliturgie 
met Vriendenkring; pastor A. 
Dekker.
Zaterdag 3 april Paaszaterdag.
19.00 uur: Paaswake met Ge-
mengd koor; pastor F. Deen.
Zondag 4 april 1e Paasdag.
10.00 uur: Feestelijke Paasvie-
ring met Vriendenkring; pastor A. 
Dekker.
Maandag 5 april 2e Paasdag: 
geen viering.
*Collecte in alle vieringen is voor 
onze kerk, voor alle onkosten, die 
gemaakt worden.
*Deurcollecte op Paaszaterdag 
en 1e Paasdag is ter afsluiting van 
de Vastenactie t.b.v.
projecten, die beroepsonderwijs 
aanbieden in Afrika. Door het 
opstarten van een eigen 
onderneming kunnen zij werken 
aan een betere toekomst.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de vieringen.
*Dank aan allen die zich dezer 
dagen extra inzetten om met el-
kaar goede vieringen te kunnen 
hebben.
Mooie en zonnige Paasdagen 
toegewenst.

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

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

Kerkdiensten, ROND PASEN
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

2 april, Goede Vrijdag
19.30 uur ds. J. Staat. Goede vrijdag. Viering Heilig Avondmaal. 
 Muzikale medewerking door harpiste Klaartje Broers
4 april, Eerste Paasdag
10.00 uur ds. J. Staat. Pasen. Doopdienst.
 Muzikale medewerking door familie de Kroon.

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

2 april, Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag is er een dienst op kerkdienstgemist.nl

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstengemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
Elke dinsdag geopend van 10-12 uur.

2 april, Goede Vrijdag
15.00 uur Kruisweg, groep Andijk
19.00 uur Paaswake, pastor F. Deen, Gemengd koor
4 april, Eerste Paasdag
10.00 uur Paasviering, pastor A. Dekker, Vriendenkring

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

2 april, Goede Vrijdag
19.30 uur Arno van Engelenburg
4 april, Eerste Paasdag
10.00 uur  Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Uit de Andijker 
van 8 februari 1930

De Andijker toen

Webshop geopend!
Koop nu je abonnement online
Koop nu je zwemabonnement via 
de webshop op www.deweid.nl. 
De rest van de website wordt bin-
nenkort vernieuwd maar de ta-
rieven en tijden in de shop zijn al 
actueel. Belangrijk: als je de in-
logcodes niet meer weet voor de 
aanschaf van zwembadpasjes kun 
je deze opvragen via  webkassa@
deweid.nl.

1 mei weer buiten zwemmen!
Over een paar weken kan het 
weer: heerlijk buiten zwemmen! 
Daar is iedereen wel aan toe. Na-
tuurlijk houden bezoekers zich 
aan de Coronaregels en protocol. 
De Weid raakt dankzij de vrijwil-
ligers al aardig startklaar; rond 8 

april start het vullen van de bas-
sins!

Nieuwe website
Komende week komt de ver-
nieuwde website in de lucht. De 
tarieven en tijden in de webshop 
voor abonnementen en zwemles-
sen zijn ook nu al actueel. Bestel-
len maar!

Vind jij het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de be-
mannen of bevrouwen? Je bent 
van harte welkom! Mail bij be-
langstelling even aan info@de-
weid.nl. Bedankt!

Een feestelijke week voor de An-
dijker, 100 jaar is een respectabe-
le leeftijd! Maar ook, mede dank-
zij de medewerking van en publi-
caties in de Andijker, een goede 
tijd voor Veiling Sarto! Inmiddels 
zijn we ruim de € 10.000 voorbij. 
Wat heeft iedereen fantastisch 
gereageerd op onze oproep. Wilt 
u nog meedoen en kans maken 
op een mooie verrassingsmand, 
of een donatie doen met of zon-

der tegenprestatie zoals bijvoor-
beeld een dubbele bos tulpen, 
een Andijker juttertje of een taart 
op afroep, dan kan dit nog t/m 1 
april. U kunt uw bijdrage over-
maken op NL62 Rabo 0302400125 
t.n.v. parochieveiling Sarto. Dank 
alvast! Na 1 april zijn giften na-
tuurlijk ook nog van harte wel-
kom, maar dan is de verloting al 
geweest. Bedankt voor alle me-
dewerking!

Veiling Sarto

Zwembad de Weid

Ook honderd jaar geleden; het oude huis van Teun de Vries is  
overgeplaatst naar Molenweg 22. Een tegel in de voorgevel herinnert 

hieraan: IK MOEST WEL 2 april 1921. Foto Henk Lokkers

Ook honderd jaar

Regelmatig leest u een stukje van 
onze vereniging. Helaas zit sa-
menkomen er nog steeds niet in. 
Doordat we al zo lang thuis zit-
ten, handen wassen, vaat afdro-
gen en wat nog niet meer, dach-
ten we dat de hand- en theedoe-
ken wel aan slijtage onderhevig 
zijn. Vandaar dat we al vast een 

nieuw setje bij jullie thuis bezor-
gen. Soms blauw met kippen, 
soms grijs met tulpen. Haal het 
voorjaar in huis.

Wij, als bestuur blijven aan jullie 
denken en misschien ook, wan-
neer het weer mag, nieuwe Vrou-
wen van Nu te ontmoeten.

Hand- en theedoeken. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
Uit de Andijker van 25 januari 1965

De Andijker toen
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Ingezonden/Column

Steevast staat Nederland in de Top 10 van de lijst van gelukkigste 
landen. 
Maar hoe kan het dan dat zoveel mensen om ons heen klagen? 
Volgens ‘geluksdeskundige’ prof. Patrick van Hees zijn daar drie 
redenen voor. 

De eerste is ons menselijke aangeleerde gedrag om negatieve din-
gen eerder te zien dan positieve dingen. 
Het had, zeker in primitiever tijden, voordelen om snel te zien of 
voedsel giftig was, of dat een dier een roofdier was. 

Een tweede reden is de vrijheid van meningsuiting. Wij mó-
gen namelijk klagen. Wij mógen kritisch zijn op bedrijven, in-
stanties of politici.
En daarom maken we er graag gebruik van.

Ten derde zijn de nieuwsberichten die we horen vaker negatief 
dan positief, zegt Van Hees. De edia hebben de neiging om de 
nadruk te leggen op de dingen die fout zijn of gaan. Dat werk 
door in ons denken.
En nu is er al een jaar lang corona… Wie moppert daar nu niet 
over?

Ik zal de vervelende of moeilijke dingen niet ontkennen. Dat doet 
de bijbel ook niet. Ziekte, lijden en 
dood bederven dagelijks ons geluk. 
Maar al die narigheid heeft niet het 
laatste woord. Dat is aan onze levende 
Heer. Sinds Pasen weten wij: Jezus leeft 
en wij met Hem.
Wie in dat vertrouwen leeft, kan zijn 
geluk niet op!

Ds. Koos Staat

Pasen

 

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

PASSIE
Wat is het toch mooi om mensen met passie te spreken. Passie voor 
iets wat ze (willen) doen of wat ze nastreven. In het vak dat wij als 
notaris uitoefenen, ontmoeten we veel mensen. Het maakt niet uit 
waarvan of waarover ze zo bevlogen zijn, bijzonder is de energie die 
van alle kanten uit hen lijkt te stromen. 
Een dergelijke passie komt recht uit iemands hart, en kan daarom 
ook iemand anders diep in het hart raken. Het synoniem voor passie 
is ook niet voor niets hartstocht. Gepassioneerde mensen inspire-
ren anderen, en zo ontstaat vanzelf een vloedgolf van positivisme. 
Op zo’n golf kan je dan nog dagen voortgaan, tot hij langzaam uit 
kabbelt. Dan wordt het tijd om uit te zoeken wat jouw passie is. 
Naar men zegt: “Door de weg van je hart te volgen, zal je je eigen 
passie vinden”. In deze tijd kunnen we wel wat gezamenlijke passie 
gebruiken. Een positief in plaats van een negatief geluid. De enige 
keer dat een negatief woord positief is, is bij de uitslag van de coro-
natest. Misschien helpt het mensen die het zwaar hebben in hun 
werk of leven, om eens met iemand te praten over hun passie, de 
eigen of die van de ander. Wat zijn de drijfveren die jou doen stralen?

Waar wij (Rinske en Sandra) gelukkig van worden

Het mooiste van ons vak is dat we telkens een klein stukje deel uit 
mogen maken van iemands leven. Vaak in mooie tijden, maar ook 
regelmatig in verdrietige tijden. We zijn betrokken bij de opstart en 
ontwikkeling van bedrijven, de koop van een huis of bijvoorbeeld het 
aangaan van een extra stukje hypotheek voor een verbouwing of 
meer genieten van de oude dag. We zijn er ook op de moeilijke mo-
menten in iemands leven. Dan hopen we een steunpilaar te kunnen 
zijn. Ieders verhaal en leven is anders en 
wij worden er gelukkig van om daarin 
een positieve rol te spelen.

Rinske Mantel en Sandra Voors 
Mantel & Voors Notarissen en 
Mediators.

Uit een Andijker van 1975

De Andijker toen

André Meester

Woningbouw

De BAMM had afgelopen 
raadsvergadering een amen-

dement ‘De Commandeur’ in-
gebracht.

Dit plan, te bekijken op You-
Tube ‘Woningbouw Wog-

num’, werd kant en klaar aan-
geleverd aan de gemeente 

Medemblik. De raad hoefde  
alleen er mee in te stemmen  
en dan had er volgend jaar  

mee gestart kunnen worden. 
300 woningen, waarvan 175 
voor starters, met een prijs-

kaartje van plus minus 
€.200.000,-. 

Echter, een aantal partijen 
dacht daar anders over. 

Gemeente Belangen, Groen 
Links, CDA en de PVDA ga-
ven geen steun aan dit plan. 
Zodoende trok de BAMM 

het amendement weer in. Een 
gemiste kans voor oa onze 

jeugd. 
Het woningbouwprogramma 
2021 werd wel unaniem aan-

genomen, 252 woningen 
waarvan in Wervershoof:  De 

Tegel 130 en De Kaag 30. 
Andijk:  Asonia terrein 81, en 

Sijbekarspel: Wilgerak 11. 
De BAMM had aan het Col-
lege  gevraagd om voor De 
Tegel en het Asonia terrein 

een extern bureau ruimtelijke 
ordening in te schakelen van-
wege het feit dat de eigen or-

ganisatie overbelast is. 
Die werd echter niet toege-

zegd. 
De BAMM voorziet nu dat 
zeker De Tegel ernstige ver-

traging gaat oplopen. Er moe-
ten namelijk nog heel wat 

‘hobbels’ genomen worden.  
Als er straks uiteindelijk ge-
bouwd gaat worden op De 

Kaag, Wilgerak en het Asonia 
terrein, dan zijn dat 122 wo-
ningen en dat zijn er veel te 

weinig! 
Alleen al in Wervershoof zijn 

er 1200 woningzoekenden 
(bron: dorpsraad Wervers-

hoof). 
Ondertussen zijn er ook nog 

mooie  plannen van plaatselij-
ke ondernemers in Wervers-
hoof welke gewoon onder in 
de la verdwijnen onder het 
motto; vervolgens eerst De 

Tegel in Wervershoof.  

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM
Uit de Andijker van 

19 mei 1951

De Andijker toen

Vrouwenvoetbal Andijk

Bij Asonia en AVV zijn onafhan-
kelijk van elkaar verschillende 
enthousiaste vrouwen en man-
nen geweest, die misschien 
tegen de verwachtingen in het 
voetbal voor meisjes en vrou-
wen in Andijk op de kaart heb-
ben gezet. En sinds het school-
voetbal ook voor de meisjes 
toegankelijk werd groeide de 
belangstelling nog meer. Een 
ontwikkeling die uiteindelijk 
uitmondde in een huidige be-
zetting bij Sporting Andijk van 
een vrouwenelftal, een onder 
17 en een onder 15. 

Als volwaardig onderdeel van 
Sporting Andijk wordt in het 
jeugdbeleidsplan gesteld, dat 
meisjes zo lang mogelijk in 
jongenselftallen mogen mee-
spelen, totdat zij zelf aange-
ven dat ze liever in een volle-
dig meisjeselftal willen spe-
len. Omdat er voor 1 elftal 
vaak te weinig meiden van een 
bepaalde leeftijdsgroep heb-
ben verschillen ze binnen de 
elftallen soms wel 4 jaar. Dat 
blijkt gelukkig meestal geen 

probleem. Buiten de trainin-
gen en wedstrijden worden er 
ook toernooien gespeeld en 
tijdens het Meidenmixtoernooi 
mogen niet voetballende 
vriendinnen mee komen spe-
len. Dat levert meestal wel 
weer nieuwe leden op. Waar 
vroeger over damesvoetbal 
werd gesproken wordt het te-
genwoordig vrouwenvoetbal 
genoemd. De volgende uit-
spraken zullen niet veel meer 
gehoord worden, maar daar is 
een hele geschiedenis aan 
vooraf gegaan. Dat verhaal 
komt vast nog wel eens in de 
reguliere Andijker.

1896: ”Waarom zou de vrouw 
zich moedwillig verlelijken?”
De vrouw mocht zich voor 
voetbal interesseren - dat wel 
- maar alleen ter morele on-
dersteuning van de voetbal-
lende man…..

1935 “Het schijnt te behoren 
bij de moderne tijd en de man 
dient zich er bij neer te moe-
ten leggen.”

(bron: npokennis.nl)

Dinsdagavond ging de telefoon 
dhr. Roel Doef aan de lijn. Bijna 
buiten adem gaf hij aan er zwem-
men drie Krooneenden bij Kop-
pie onder achter de dijk uiteraard 
in het IJsselmeer.

Komen deze watervogels hier 
meer voor of is het apart vroeg hij 
zich af. Het komt zelden voor dat 
ze hier zwemmen dus snel op de 

fiets er naar toe voor de foto.

Gelukkig kwamen ze snel naar de 
kant zwemmen voor het plaatje 
dit soort eenden is meer te vin-
den op de Vinkeveense Plassen, 
de Gouwzee en de oostelijke 
randmeren. Wij kunnen deze bij-
zondere vogels nu op de Andijker 
lijst bij schrijven.
Douwe Greydanus

Foto: Douwe Greydanus

Bijzonder?
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Wij van de redactie wisten na-
tuurlijk al even dat dit feestelijke 
jubileum er aan zat te komen en 
dus zijn we al enige tijd geleden 
de oude archieven ingedoken. Bij 
het struinen in oude Andijkers 
vonden we steeds weer nieuwe 
informatie, nieuwe namen, leuke 
artikelen en kwamen we op nog 
weer meer ideeën voor artikelen.
“Soms vind je tijdens je gesnuffel 
advertenties van clubs en vereni-
gingen, die ook nu nog bestaan. 
Ook lees je namen die van ouds-
her al van Andijk komen, waarbij 
je je afvraagt of de families nog 
steeds op Andijk wonen. De oude 
teksten laten regelmatig een lach 
verschijnen bij ons als redactiele-
den. Wat een andere tijd was het 
toch. Wat heerlijk dat dit be-
waard gebleven is.”

Bewaard gebleven
“Er zijn meerdere mensen op An-
dijk die oude jaargangen Andij-
kers hebben liggen. Zelf hebben 
we ook een behoorlijk archief. 
Dat men de oude artikelen heeft 
bewaard zegt ook iets over het 
belang van de dorpskrant en zijn 
functie om nieuws uit de dorps-
gemeenschap op een leuke en 
gevarieerde manier met de ove-
rige dorpsbewoners te delen. Al 
100 jaar is de Andijker een graag 
gelezen krant: voor en door An-
dijkers.”

Felicitaties
Naast de familieberichten en ju-
bileums lezen we in de krant ook 
andere felicitaties terug. De heer 
K. Gorter was geslaagd voor o.a. 
het examen Boekhandel, Kan-
toorboekhandel en Eenvoudig 
boekhouden. Te lezen valt: “Hoe-

wel bovenstaande feiten niet be-
wezen zijn, maar slechts verno-
men, is een felicitatie hier zeker 
op zijn plaats.”

Drukkerij Gorter
Gorter was een bekende naam in 
het dorp. E. Gorter was ‘de druk-
ker van Andijk’. Ook had hij de 
boekhandel en kon men hier te-

recht voor kantoorbenodigdhe-
den.  Het Gorter-lied ter gelegen-
heid va het 25 jarig bestaan van 
de zaak verdiende zeker een plek 
in de Andijker van toen en in die 
van nu. 

Andere tijd
In een oude Andijker troffen we 
dit feestrijm. De tekst voor het 
bruidspaar viel ons op. Olga lacht 
als ze vertelt: ”Mijn oog viel di-
rect op de tekst die er direct on-
der staat. Zo valt te lezen onder 
het kopje ‘Aanwinst voor Andijk’ 
dat de zegswijze ‘Wat je ver haalt 
is lekker’, zeker opgaat voor An-
dijker jongelingen. “Want ver-
schillende van hen begeven zich 
naar een andere plaats om een 
levensgezellin te zoeken.” 

Andijk wordt mooier
Met het lezen van die zinsbouw 
en woordkeuze weet je meteen 
dat je een flink eind terug in de 

tijd bent. Het feestrijm blijkt ge-
schreven voor de heer K. Gorter 
die op de verschijningsdag van 
die krant in het huwelijk trad met 
een Friese schoonheid. De krant 
doet verslag op uniek manier: 
“Heur haren worden zelfs be-
wonderd door de kappers van-
wege de sublieme blondheid en 
zeldzame golfslag.”

Om te onthouden
Iets wat we nu nooit meer terug 
lezen zijn de data van de Witte-
broodsweken. “Maar in deze 
krant lezen we dat we het nieuwe 
echtpaar Gorter-Loonstra in de 
dagen tussen 2-21 oktober even 
van hun nieuwe geluk moeten la-
ten genieten.”

Wat je ver haalt is lekker(der) en meer leuks

Evert Gorter. 

Felicitatie. Het Gorterlied

Legitimatie Evert Gorter. Foto's aangeleverd

Feestrijm. Aanwinst voor Andijk (inzet)
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        Gefeliciteerd  
          de Andijker

met het 100 jarig bestaan. 

UITNODIGING:
Ook wij mensen zouden er naar kunnen streven 100 jaar te gaan worden en 
dan natuurlijk wel in goede gezondheid van lichaam en geest. Hoe doen we 
dat? Een probaat middel is mee te doen aan onze yogalessen. Deze brengen 
je totale zijn in goede conditie door fysieke training en geestelijke bewust-
wording. Gelukkig zal het nu niet lang meer duren of de lessen mogen weer. 
Doe ook mee!!!

Docente: Yvonne Jeltes  Locatie:  Yogaschool Andijk, 
  Dijkweg 194, 1619 JA  Andijk.

Maak een begin met de nieuwe cursus:

Raja Yoga  10  lessen  dinsdagochtend, start zodra mogelijk.  
  voorjaarscurus  Tijd: 10.00-12.00 uur
   
Er zijn nog plaatsen vrij op de:

Hatha Yoga  20 lessen vrijdagochtend, start zodra mogelijk. 
  Tijd: 09.00-10.30 uur 

Yoga 50+   Blok van 10 lessen donderdagochtend, start zodra mogelijk.
  Tijd: 11.00-12.30 uur
   

Meer cursussen, info en opgave:
www.yoga-andijk.nl     info@yoga-andijk.nl     Tel. 0228-314052 

Het kan dus.

Nooit alles te vinden
Het zoeken in de oude kranten, 
het vragen stellen aan mensen van 
nu over tijden van toen, we weten 
dat we nooit helemaal volledig 
kunnen zijn. Dat we zeker nog 
meer hadden kunnen vinden. 
Maar zoals altijd: “De tijd ont-
breekt, de ruimte is vol en we 
denken dan we met de Jubileume-
ditie vooral willen bereiken dat 
we met elkaar beseffen dat het 
bestaan van 100 jaar de Andijker 
iets is wat we met zijn allen doen. 
U bent onze bron van verhalen, 
van toen en van nu. Vertel uw 
mooiste verhalen aan ons en wie 
weet lezen we dat dan wel terug 
ergens in de komende jaren in de 
Andijker. Want voorlopig zijn we 
nog niet ‘uitverteld’ over ons bij-
zondere dorp en zijn bewoners.

Evert Gorter met personeel van 
de drukkerij rond 1955

Evert Gorter met personeel van de drukkerij rond 1955

Een nieuwe pers in 1974

Klaas Gorter (l) tijdens een beurs 
in de Meiboom

De Dijkweg met drukkerij Gorter. 
Collectie Hessel de Greeuw
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Je hebt de Andijker en je bent een 
Andijker. In Andijk geboren en 
getogen heet je een Andijker, in 
streektaal: je benne een Andoiker. 
Andijkers heb ik in mijn bijna 
tien jaar als burgemeester leren 
kennen als nuchtere, handwer-
kende Westfriezen. Zich aanpas-
send aan de omstandigheden, in-
novatief en gezond kritisch. Ook 
zijn de Andijkers sociaal en ver-
bonden met de gemeenschap. 
Wat Andijk als dorp kenmerkt? 
Wat mij betreft vooral de prach-
tige natuur, de agrarische activi-
teiten en de mooie producten die 
hier vandaan komen. Als beeld 
komt mij letterlijk een gravende 
dijkwerker voor ogen. Hoewel 
dat beeld in Onderdijk staat, ver-
tegenwoordigt het wat mij be-
treft zeker ook de Andijkers. Sa-
men aan de slag.

Vertelt de verhalen
Ieder zichzelf respecterend dorp 
richt ooit een dorpskrant op. Dat 
gebeurde 100 jaar geleden al in 
Andijk. Het langgerekte dorp in 
Oostelijk Westfriesland, verdeeld 
in oost en west. Ingeklemd tus-
sen Medemblik en Enkhuizen en 
grenzend aan de dijk, met ruim 
uitzicht over het IJsselmeer. Het 
dorp Andijk kent vele verhalen 
over de vroegere Zuiderzee. Hoe 
deze een bron van inkomsten 
vormde, maar ook een gevaar 

door overstromingen. Voor de 
oorspronkelijke Andijkers is de 
geschiedenis diepgeworteld in de 
genen. Hetzelfde IJsselmeer 
vormt nu een toeristische inkom-
stenbron, door recreatieve moge-
lijkheden in en aan het water. 

Mee met de tijd
Het huis-aan-huisblad De Andij-

ker werd in 1921 opgericht. Een 
krant uit een behoefte om elkaar 
de verhalen te vertellen, te infor-
meren en vooral om lief en leed 
te delen. Toen heette het nog de 
Andijker Middenstander, nu 
kortweg de Andijker. En al brengt 
de krantenjongen in weer en 
wind de krant wekelijks nog in 
uw brievenbus, online is er ook 

een plek gevonden voor de krant. 
Het blad is digitaal te lezen, er is 
een website De Andijker en er is 
een Facebookpagina. Anno 2021 
een social media kanaal dat je 
verhaal verder brengt en waarop 
lezers direct kunnen reageren. 
De Andijker is meegegaan met 
zijn tijd, door in te haken op de 
digitale mogelijkheden. De ge-

meente Medemblik weet regel-
matig de Andijker te vinden. 
Door de actualiteit in te zetten 
om informatie en nieuws vanuit 
de gemeente te communiceren.

Een onmisbare schakel
Tien jaar geleden werd met een 
fusie een nieuwe stap gezet in de 
Andijker geschiedenis. Andijk 
behield zijn identiteit na deze fu-
sie met gemeente Medemblik in 
2011. En met alles wat Andijk 
biedt en wat de Andijkers geven, 
vormt het dorp een waardevolle 
speler binnen onze gemeente. Of 
die nu Medemblik heet of En-
khuizen had kunnen heten… het 
zijn uiteindelijk de Andijkers die 
hun leefgebied, hun sociale om-
geving, samen vormgeven. De 
Andijker krant in de brievenbus 
én digitaal vormt een onmisbare 
schakel om nieuws, verhalen en 
meningen met elkaar te delen.

Ik feliciteer de redactie van De 
Andijker met dit mooie jubileum 
en het fantastische werk dat zij 
verrichten voor Andijk. Ga voor-
al door op deze weg en maak dat 
de Andijkers zich verbonden 
voelen met elkaar en met alles 
wat er speelt in hun dorp en ge-
meente.

Frank Streng,
Burgemeester van Medemblik

Burgemeester Frank Streng met de krant op de dijk. Foto: Marcel Rob 
(de foto op de achterwand van een spreekkamer in het gemeentehuis is gemaakt door Koos Dol).

De Andijker voor de Andijkers
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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.

Wij feliciteren De Andijker Wij feliciteren De Andijker Wij feliciteren De Andijker 
met het 100-jarig jubileum!met het 100-jarig jubileum!met het 100-jarig jubileum!

PASSIE

pagina 3

Woensdag 30 mei 2012  -  week 22  -  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Kom naar de open dag op de Industrieweg
Zaterdag 2 juni van 10.00 tot 
14.00 uur bent u van harte wel-
kom op de Industrieweg waar de 
bedrijven hun deuren open doen 
en u onder het genot van een 
hapje en een drankje kunt ken-
nismaken met alle diensten, mo-
gelijkheden en aanbiedingen.

De deelnemende bedrijven
Dijkprint c.q De Andijker is sinds 
kort gevestigd aan de Industrie-
weg en er zat nog een open huis in 
de planning. Waarom dan niet 
meteen een grootse aanpak! Sa-
men met Schuitemaker Schaats- 
en Wielersport, Autobedrijf Av-
ner en ZwartGroen Buitenspecia-
list hebben ze de handen ineen 
geslagen en een leuk programma 
in de planning. Dijkprint heeft 
onder andere de introductie van 
de Roland SP540i printer. Hier-
mee kan geprint worden op pa-
pier, vinyl, stickers, allerhande 
belettering, doeken enz.. Hier-
naast worden demonstraties ge-
geven over hoe de krant wordt 
opgemaakt en bijvoorbeeld kaar-
ten gedrukt worden. Schuitema-
ker Schaats- en Wielersport laat u 
kennis maken, naast alle produc-
ten, met het jeugdleaseplan waar 
voor € 200,-- per jaar een fiets 

geleased kan worden en natuur-
lijk niet zomaar de eerste de bes-
te! Ook introduceren ze onder 
andere het racefiets onderhoud 
voor recreanten. Autobedrijf Av-
ner staat bekend om hun goede 
autoservice. Voor banden, uitla-
ten, een kleine of grote beurt, 
schokbrekers, APK, verkoop, 

kortom voor alles wat met auto's 
te maken heeft kunt u bij Avner 
terecht. Voor alle vragen omtrent 
de auto of onderhoud kunt u tij-
dens de open dag bij Avner te-
recht waar ze ook de nodige din-
gen zullen laten zien. ZwartGroen 
is dè buitenspecialist in Andijk. 
Buiten zullen ze diverse kunst-

grasvariaties laten zien en hele-
maal nieuw op de Nederlandse 
markt zijn de rubber snippers 
welke in plaats van de houten 
snippers hun entree maken. Net 
nieuw maar ZwartGroen heeft 
het in huis en laat graag de vele 
voordelen aan u zien tijdens de 
open dag.

Gratis Westfries skôftis ijs
Net als de afgelopen dagen zal het 
aankomend weekend hopelijk 
ook lekker weer worden. Maak 
tijdens de open dag kennis met de 
bedrijven, diverse acties en geniet 
van de sfeer. Naast de hapjes en 
de drankjes wordt er ook gratis 
Westfries skôftig ijs weggegeven, 
het lekkerste ijs van West Fries-
land, oordeel zelf! Alle onderne-
mers hebben hun pand van 
Scholtens gekocht. 

Het interieur van Dijkprint/De 
Andijker is geleverd door Van der 
Kleij en Oosterhout Kantoor-
meubelen. Deze bedrijven zullen 
aanwezig zijn tijdens de open dag. 
Rob Lumi zal diverse demonstra-
ties omtrent LED verlichting ge-
ven. Genoeg redenen om aan-
staande zaterdag 2 juni naar de 
Industrieweg te komen. Met el-
kaar en de ondernemers genieten, 
inspireren en ideeën opdoen. 
U bent van harte uitgenodigd!

naar de open dag op de Industrieweg

U bent op zaterdag 2 juni van harte welkom op de Industrieweg

Welkom!

Buitenspecialist in
• Kunstgras  • Worteldoek  • Net  • Gaas

Maatwerk en volle rollen

Zwartgroen – Industrieweg 1F – Andijk
0228 - 748123 – www.zwartgroen.nlBuitenspecialist in

• Kunstgras  • Worteldoek  • Net  • Gaas
Maatwerk en volle rollen

Zwartgroen – Industrieweg 1F – Andijk
0228 - 748123 – www.zwartgroen.nl

Zaterdag 2 juni Open Huis, Industrieweg 1F Andijk!
Met verschillende kunstgras-akties! Vanaf 3,95!

Nieuw – Rubberen Snippers!

Autocross weer een topper!
Met schitterend mooi weer werd 
2e Pinksterdag de autocross van 
Andijk verreden. Aan de start 
verschenen Standaard, verste-
vigd, en de super standaardklas-
se. Laat in de middag, wat heet, in 
het begin van de avond werd ook 
nog de Andijker manche verre-
den. De winnaars konden hun 
prijzen (geld) en bekers ophalen 
in het Wapen van Andijk.
Standaard Klasse: Huib Smit
Super Standaard: Maurice Boots
Verstevigd: Dennis Sintebin (niet 
aanwezig op de foto)
Dames: Samantha Zeilstra

Andijker Manche: Wim Kooiman
Foto's P. Ligthart

Week 22 - 2012: welkom in ons nieuwe kantoor!

September 2003, de Andijker gaat online!

www.manshandentw.nl 
Industrieweg 7 Andijk   0228 59 74  10

Husqvarna Rider 214C met 94 cm. maaidek 
Hydrostaat €3495,- incl. btw
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www.mobielinterieur.nl
8000m2 woondesign

      

Pimp je interieur!
GRATIS INTERIEURADVIES
aan huis of advies met behulp 
van onze 3D-roomplanner.

Informeer naar de 
mogelijkheden. 

Uit de Andijker 
van 14 januari 1976

De Andijker toen en nu

Advertenties rechts en onder uit een Andijker 
van voor de oorlog. 

Aangeleverd door fam. van der LeekDe Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Andijker honderd jaar.
Nooit geweten dat de Andijker al zo lang 
bestaat. Natuurlijk ken ik de krant zo-
lang ik leef en dat is inmiddels 77 jaar. 
Maar bij ons thuis werd de krant altijd 
De Middenstander genoemd. Nu had 
mijn moeder wel meer oude namen, 
want als ze naar de Middenweg fietste en 
niet langs de Dijkweg ging noemde ze de 
Knokkel steevast nog de Nieuwe Weg.                                                                                                    

De Middenstander dus en we keken er 
elke week naar uit. Berichtjes over de 
mensen in het dorp en we waren als kin-
deren best trots als in een berichtje werd 
gemeld dat de heer Harke Pijpker op de 
Kooi het eerste kievitsei van Andijk had 
gevonden of we een advertentie zagen 
waar hij vertelde wat er allemaal te koop 
was in zijn winkel. H.Pijpker telefoon 
416 stond er boven.                                                                                                      
 
Omdat we op de Idenburgschool zaten 
kenden we ook het winkeltje van Klaas 
Gorter, die boeken en kantoorartikelen 
verkocht. Maar het spannendste was als 
er achter in de drukkerij de drukpersen 
werden aangezet en de vellen papier ge-
vuld werden met letters en er zo een 
krant ontstond. De letters werden nog 
met lood gegoten. Soms vonden we bij 
het oud papier dat we ophaalden voor 
school groene stukken dik papier met 
ingedrukte letters, daar stonden dan de 

verhalen van de Andijker op. Wat leek 
het me als kind geweldig als je daar 
mocht werken en elke week een krant 
mocht maken.

Bij ons thuis knipte mijn moeder ook wel 
stukjes uit om te bewaren. Meestal wa-
ren het overlijdens advertenties van be-
kenden. Later vond ik ze nog wel eens in 
doosjes en voor ons kinderen was het 
heel interessant wat er op de achterkant 
stond. Berichten over het dorp van vroe-
ger of advertenties van middenstanders 
(!) waarvan de winkel soms niet eens 
meer bestond. En soms zagen we bij ie-
mand thuis een kastplank bedekt met 
stukken van de Andijker van jaren gele-
den. In het  tijdperk zonder computers 
waren dat gouden vondsten. En we zaten 
vol interesse die berichten van lang gele-
den te lezen.

Ja en verder kon je de krant gebruiken 
om onder je trui te stoppen als je ging 
schaatsen om zo de wind een beetje te-
gen te houden. Mijn moeder gebruikte 
oude exemplaren om de aardappels af te 
dekken zodat ze niet bevroren en som-
mige bouwers stopten ze in hun klom-
pen tegen de vrieskou. Tenslotte kon je 
de krant gebruiken om de kolenkachel 
aan te maken, als prop tussen de aan-
maakhoutjes.

Nee de Andijker was een dijk van een 
krant. Je had er eigenlijk altijd plezier 
van…

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

www.andijker.nl         info@andijker.nl                                  telefoon 0228 - 59 36 05

De stukjes van Jan Pijpker
Woensdag 14 januari 2015  •  week 3  •  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

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

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

www.kuinmakelaardij.nl 
info@kuinmakelaardij.nl 

Visserspad 1, 1619 GB Andijk
0228-59 22 53 • 06-30729931

Uw woning 
verkopen?

Bel Kuin 
Makelaardij

GRATIS INLOOP: 9-17 en 19-21 uur.
15/01 Andijk

20/01 in Benningbroek 

Regelmatig publiceren we stuk-
jes tekst van Oud-Andijker Jan 
Pijpker. Vandaag stelt hij zich 
voor:

Mijn vader kwam als smids-
knecht uit Friesland werken in de 
smederij van Evert Smit, waar la-
ter Jan van Lubek woonde. Mijn 
moeder was de oudste dochter 
van Jan Schuurman en Trijntje 
Mantel, die op de boerderij aan 
de Dijkweg 13 woonden. In de 
dertiger jaren kregen ze verke-
ring en door de crisis duurde het 
een aantal jaren voor ze konden 
trouwen. Mijn vader begon voor 
zich zelf in een houten huisje met 
een schuurtje erachter vlak bij de 
al genoemde boerderij. Later 
heeft Speets er jaren lang ge-
woond. Mij broer At is daar in 
1938 geboren. Zo rond 1942 
kochten mijn ouders de smederij 
van Enzlin aan het Kerkpad. Daar 
ben ik geboren in 1943 en mijn 
zusje Marijke in 1948. Toen was 
ons gezin compleet.

De lagere school die ik bezocht 
was de Idenburgschool. Net als 
veel Andijkers  heb ik in de klas 
gezeten bij juf Verschoor, mees-
ter Faust, meester Lammerts en 
meester Adema. De laatste heeft 
de meeste indruk op mij ge-
maakt. Uit mijn verhaaltjes blijkt 
wel dat mijn jeugd in die tijd heel 
gezellig is geweest. De mensen 
uit die tijd waren kleurrijk,en 
omdat we in een smederij woon-
den hadden we veel aanloop. De 
wereld was klein en overzichtelijk 
en er was ruimte genoeg om te 
spelen. Alleen het voetballen was 
moeilijk, steeds werden we weg-
gejaagd van het ene stuk grasland 
naar het andere. De slibbert en de 
slootjes, een hele mooie wereld.

In 1956 was het uit met de pret, 
ik ging naar de mulo in Enkhui-
zen en dat betekende een hele-
boel leren en nog meer huiswerk. 
Toch was die tijd ook bijzonder, 
je ontmoette weer een heleboel 
andere mensen en je wereld werd 
groter. In die tijd ging ik in de 
zomervakanties werken bij Jan 
Krul op de bouw. Daar heb ik veel 
geleerd over het wel en wee van 
de tuinders in die tijd. 

In de zomervakantie waren er al-
tijd twee weken vrij, waarin ik 
met mijn vrienden Dick Groot en 
Frans Rusting met een tent ach-
terop de fiets en later de brom-
mer ging kamperen. Naar Duits-
land, naar Belgie, het waren 
mooie vakanties vol vrijheid en 
plezier. In 1967 maakten wij onze 
met de auto onze laatste tocht 

naar Noorwegen. Het jaar erna 
hadden we alle drie verkering.

Intussen was mijn moeder over-
leden in 1957, toen ze net 50 jaar 
oud was geworden. Dat tekende 
voor een gedeelte wel mijn leven. 
Een stukje zorgeloosheid was wel 
weg, je wist dat dingen niet van-
zelfsprekend waren.

Na de mulo in Enkhuizen ging ik 
naar de Hervormde Kweekschool 
in Amsterdam. Dat betekende 
dat ik daar in de kost moest. Het 
toeval wilde dat kinderen uit 
Amsterdam die in de oorlog bij 
ons de hongerwinter overleefd 
hadden. Hun dankbare ouders 
hadden gezegd: als we ooit iets 
terug kunnen doen… Zo vond ik 
voor vijf jaar een kosthuis. Maar 
op vrijdagavond kwam ik terug 

naar Andijk. Op zaterdag bracht 
ik samen met Frans bladen rond 
t/m de Hoekweg en ’s avonds gin-
gen we uit, soms als drie vrien-
den, soms met een vriendin. En 
de zomers van mijn jeugd zijn vol 
goede herinneringen.

Na vijf jaar slaagde ik voor mijn 
hoofdakte en solliciteerde in Ou-
deschip, een dorp tegen de zee-
dijk in Groningen. Ik werd aange-
nomen en de school stond onder 
aan de dijk. Een vertrouwd ge-
zicht….. De meisjes uit Andijk 
verdwenen uit mijn gezicht. Ik 
trouwde een Groningse, kreeg 
kinderen. Haalde aktes voor bio-
logie, natuurkunde en scheikun-
de in de avonduren en ging wer-
ken aan een mavoschool in Uit-
huizermeeden. Dat beviel zo 
goed, dat ik daar ben blijven wo-
nen. En toen mijn vader overleed 
in 1974 kwam ik minder vaak op 
Andijk. 

Uiteindelijk bleef ik 48 jaar wer-
ken in het onderwijs. Toen ik 70 
werd, ben ik met pijn in mijn hart 
gestopt. En toen kwamen de her-
inneringen aan mijn jeugd weer 
boven, aan de mensen die er nog 
zijn, aan de mensen die inmid-
dels overleden zijn en ik hoopte 
met mijn verhaaltjes een stukje o 
ja naar boven te halen. Soms lukt 
het aardig, soms sla ik de plank 
wel eens mis. Leuk is het als men-
sen iets herkennen in de verha-
len, wat eigenlijk zijn ze daarom 
geschreven. Als een klas wat on-
rustig was, kreeg ik ze vaak stil 
met een verhaal over Andijk 
vroeger. Dan verzuchtten de leer-
lingen vaak: het was wel een bij-
zonder dorp meneer. 

En zo is het maar net………

naar Andijk. Op zaterdag bracht 
ik samen met Frans bladen rond 
t/m de Hoekweg en ’s avonds gin-
gen we uit, soms als drie vrien-
den, soms met een vriendin. En 
de zomers van mijn jeugd zijn vol 
goede herinneringen.

Na 
hoofdakte en solliciteerde in Ou-
deschip, een dorp tegen de zee-
dijk in Groningen. Ik werd aange-
nomen en de school stond onder 
aan de dijk. Een vertrouwd ge-
zicht….. De meisjes uit Andijk 
verdwenen uit mijn gezicht. Ik 
trouwde een Groningse, kreeg 
kinderen. Haalde aktes voor bio-
logie, natuurkunde en scheikun-
de in de avonduren en ging wer-
ken aan een mavoschool in Uit-
huizermeeden. Dat beviel zo 
goed, dat ik daar ben blijven wo-
nen. En toen mijn vader overleed 
in 1974 kwam ik minder vaak op Jan Pijpker, nu ook een gezicht bij de teksten.  Foto aangeleverd.

Verloren
Zilveren ketting 
met medaillon

Verloren of rond de Klamp: 
een zilveren medaillon in de 

vorm van een hartje met een 
klein rood steentje er in en 
een zilveren ketting erbij. 
Het heeft een emotionele 

waarde.

Heeft u hem gevonden? 
Bel naar: 583752

Een windmolen op het terrein van de PWN heeft het in de harde wind 
zaterdag ochtend begeven. Twee van de wieken werden aan flarden ge-

blazen. Foto: Douwe Greydanus

Een windmolen op het terrein van de PWN heeft het in de harde wind 

Windmolen begeeft het in storm

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 29 b
      1619 BJ Andijk
      06-21832262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 

Als gediplomeerd schadehersteller 

14 januari 2015: het gezicht van Jan Pijpker
Uit de Andijker van 4 juli 1979

De Andijker toen
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Bij het voorbereiden van deze Jubileume-
ditie ter ere van het 100-jarig bestaan, viel 
het oog van de redactie op een artikel in 
een editie van 1975. Ruud Wester geeft 
daarin aan dat de inhoud van de Andijker 
te eenzijdig is en dat er behoefte is aan iets 
anders, aan meer. Hij laat weten te starten 
met een eigen, twee wekelijkse uitgave van 
een krant die ‘Doik Praat’zal gaan heten. 
Daar willen we meer van weten, dus werd 
er een afspraak gemaakt.
Ruud en zijn vrouw kwamen in 1973 wo-
nen in Andijk. Dat was aan de Generaal de 
Wetlaan. Inmiddels wonen ze aan de 
Kleingouw in hun ‘tigste’- huis, maar nog 
steeds in Andijk. “We hebben een uitstap-
je gemaakt naar Frankrijk, maar zelfs toen 
hielden we een huis in Andijk aan. We 
wonen hier graag!”

Eerst lezen
Hoewel ze beiden nog precies weten wat 
er in 1975 vooraf ging aan het artikel over 
het op te richten ‘Doik Praat’ willen ze het 
artikel graag eerst even lezen. Gelukkig 
hebben we de oude krant nog in het ar-
chief. Een lach vormt zich om de mond 
van Ruud en hij vertelt: “Als ‘ongelovige’ in 

een dorp met veel gereformeerden, ko-
mende van buiten het dorp (en dus al snel 
als Amsterdammer bestempeld) woonden 
we in Plan Zuid. Daar was een hele fijne en 

actieve buurtvereniging waarbij ik betrok-
ken was. We wilden over onze activiteiten 
wel eens iets terug lezen in de dorpskrant 
De Andijker.”

Geen plek
“We kregen te horen dat er geen plek voor 
was en dat er niks geplaatst kon worden. 
Later kon dat wel, maar werd er bizar veel 
geld gevraagd voor een klein stukje tekst,” 
gaat Ruud verder. “Dat vond ik oneerlijk en 
onterecht. In die tijd was ongeveer 50% 
van het dorp aangesloten bij de Gerefor-
meerde Kerk, maar er was dus nog 50% en 
die kwamen in de toenmalige Andijker 
helemaal niet aan bod!” Het was het begin 
van een conflict, waar Ruud een prakti-
sche oplossing voor bedacht. “Toen dacht 
ik: dan maak ik zelf wel een eigen krant!”

Invulling geven
Roepen dat je zoiets gaat doen lokt reactie 
uit. Het haalde zelfs de voorpagina van de 
Andijker die toen werd uitgegeven door 
De Jong. Die stelde dat de Middenstand 
van Andijk geen twee kranten ‘gaande’ kon 
houden en dat ziet Ruud heel anders. “In 
aanloop naar de zelf op te richten krant 
‘Doik Praat’ heb ik gesprekken gehad met 
onder andere de dominee. Hem heb ik 
ruimte in mijn krant aangeboden en dat 

waardeerde hij zeer. Ik wilde een krant 
voor het hele dorp en zette me daar ook 
voor in, niemand overslaan en iedereen 
erbij betrekken. Ook advertenties had ik 
snel toezeggingen van vele bedrijven uit 
Andijk. Mijn idee kreeg snel vorm.”

Drukker wil niet
Bij de eerste krant die gedrukt zou worden 
gaf de drukker uit Oostwoud ineens aan er 
vanaf te zien. “Wat er precies gebeurt is 
weet ik niet, maar er is gepraat en de druk-
ker wilde niet zijn eigen concurrent zijn of 
meegesleept worden in deze strijd of werd 
het hem gewoon verboden? Balen op dat 
moment, maar de oplossing kwam met-
een: twee of drie drukkerijen uit Amster-
dam gaven aan de druk van ‘Doik Praat’-
zelf s gratis op zich te willen nemen.”

Doel bereikt
Toch is het nooit van een tweewekelijkse 
‘Doik Praat’ gekomen. “Mijn doel was be-
reikt,” vertelt Ruud. “Er was discussie en 
aandacht. De Andijker veranderde ten 
goede, er kwam meer ruimte voor dingen 
die ook belangrijk waren voor het dorp, 
maar niet meteen raakvlak met de kerk 
hadden. Heel tevreden heb ik mijn verdere 
actie in deze gestaakt.”

Anekdote
Ruud is lang actief geweest in het be-
stuursleven en de politiek als ook in buurt-
verenigingen en stond om die reden meer 
dan eens in de krant. Dat levert leuke 
anekdotes op. Eén willen we er hier met u 
delen. “We waren net terug in ons huis op 
Andijk, na een flink aantal jaren in Frank-
rijk gewoond te hebben. Langs de weg 
stonden kliko’s met het handvat van de 
weg af. Dat ergerde mij. Ik stuurde een 
bericht aan de Andijker, die dat ook plaats-
te, met het verzoek aan de inwoners om de 
kliko’s zo neer te zetten dat de vuilnisman 
niet eerst alle kliko’s hoefden te draaien 
alvorens ze te kunnen legen.” Op zich 
klinkt dat als een goede actie in het belang 
van de hardwerkenden. Dat de kliko’s ech-
ter geleegd worden met een automatische 
grijparm aan de vuilniswagen en dus juist 
goed om werden aangeboden door de hele 
buurt, ontdekte Ruud pas na plaatsing van 
zijn oproep. “Daar hebben we zelf ook har-
telijk om gelachen!”

Ruud en Toos wonen hier graag. Tekst en foto: OdB

Ruud Wester over de inhoud van De Andijker

Ruud kijkt terug in de Andijker
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Het lot van een fotograaf: bij bijna elke 
feestje uitgenodigd zijn, maar het feest 
volledig door de lens beleven! Koos Dol 
is al vele jaren een enthousiaste hobby-
fotograaf. Hij is bij menig jubileum, 
dorpsfeest of doorknippen van een lint-
je aanwezig geweest. Er zijn maar wei-
nig Andijkers die hij nog niet voor zijn 
lens heeft gehad.

“Al die festiviteiten moeten worden vast-
gelegd en  als men eenmaal weet dat je wel 
leuke plaatjes kunt schieten, dan weten ze 
je gauw te vinden!”

Stuur eens iets in
Ergens in 2011 kwamen Koos Dol en Peter 
Ligthart elkaar tegen en raakten aan de 
praat. “Stuur eens een paar foto’s in,” vroeg 
Pé. Zo kwamen de eerste plaatjes van de 
hand van Koos in de Andijker. Het kreeg 
een vervolg toen Peter Koos benaderde of 
hij ook in opdracht af en toe een plaatje 
wilde schieten. Koos weet het nog goed, 
één van zijn eerste opdrachten was bij Kit’s 
terras. “Zelf vond ik dat de foto goed ge-
lukt was. Kitty Drost volop in actie met het 
maken van ijs.”

Werken in opdracht
“Die foto werd echter afgekeurd door de 
redactie. Peter wilde dat Kitty’s gezicht 
beter te zien was en dat ze goed in de lens 
keek!” Koos legt uit: “Fotograferen voor 
jezelf of in opdracht is heel ander werk. 
Voor jezelf bepaal je ook alles zelf, hoe 
hoog je gaat zitten of juist laag, de diepte-

scherpte en hoe dicht je op je onderwerp 
gaat zitten. Fotograferen in opdracht voor 
de krant, betekent ook rekening houden 
met de wensen van de klant en de lezer. 
Dat was soms best even wennen.”

Onderwerpen zelf zien
Koos fotografeert zowel graag dieren, din-
gen als mensen. “Vooral dat ik zelf op pad 
mag en mijn onderwerpen soms gewoon 
lang de weg tegen kom en meteen vast kan 
leggen, dat vind ik erg leuk. Lammetjes 
langs de dijk, een auto onder een dik pak 
sneeuw, een karakteristieke ‘kop’ of een 
bijzondere trike die mijn pad kruist. Het 
nieuws ligt niet altijd voor het oprapen, 
maar bij een mooie foto volgt meestal wel 
een bijzonder verhaal!”

Op pad met Jet
“Voor de Andijker en later ook voor de 
Streker maakte ik met grote regelmaat fo-
to’s voor bij de interviews. Een schrijver 
ben ik niet, dus ging ik samen op pad met 
Jet Wever. Vooral als we bij Andijkers kwa-
men die ik al kende, dan raakten we snel in 
gesprek. Tijdens het klaarzetten en pose-
ren voor de foto was er dan al zoveel ver-
telt dat Jet nauwelijks meer vragen hoefde 
te stellen. Ze had voldoende materiaal 
voor een leuk artikel.”

Hoogtepunten
In het jaar 2012 bestond Andijk 200 jaar. 
Dat was één groot feest. In 2016 werd ‘100 
jaar Droge Voeten’ gevierd, ook al zo’n 
spektakel. “Op dat soort feesten beleef ik 

het feest vooral door de lens. Mijn oog valt 
dan op bijzondere versieringen, op groe-
pen mensen die elkaar opzoeken, op mo-
mentjes die de sfeer van het feest ‘in één 
plaatje’ vastleggen. Zo’n feest bijwonen als 
(één van de) fotografen is eigenlijk gewoon 
heel hard werken!”

Het blijft genieten
Hoewel Koos nog steeds graag fotogra-

feert, is hij niet vaak meer op pad voor de 
Andijker. “De jaren beginnen te tellen, 
daarbij er zijn nieuwe mensen gekomen 
die het hebben overgenomen. Dat is prima 
zo. Af en toe tref ik nog iets bijzonders 
langs de weg en dan stuur ik dat naar de 
redactie. Dan kijken ze maar of ze het kun-
nen gebruiken. Ik moet niks meer, maar 
geniet er nog steeds van om af en toe zo-
iets te kunnen doen.”

Koos Dol zoals vele hem herkennen: altijd heeft hij zijn fotocamera mee!  
Foto: Tom Kok Tekst: OdB

Het hele feest door de lens beleven

100 jaar Droge Voeten 200 jaar Andijk

38 jaar uw grafisch leverancier
drukwerk • beletteringen • textiel bedrukking  
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Oud papier

De kurk van het korps is plunje en pa-
pier. Zo rond 1960 is Excelsior begon-
nen met de inzameling van vodden. 
Dit werd door de week verzameld met 
een bakfiets en op gezette tijden naar 
een vaste opslagplaats gebracht. 
Deze opslagplaatsen waren bij enkele 
leden thuis. Een vrachtauto haalde het 
hier weer op. In het eerste jaar wordt 

er 3x opgehaald. In 1962 wordt er ook 
oud papier bij opgehaald. Dit levert in 
het eerste jaar al een mooi extraatje 
op voor de verenigingskas. Met vodden 
ophalen is Excelsior al een tijd gestopt. 
Het oud papier is inmiddels om de 
week en wordt samen gedaan met Sur-
sum Corda. Deze vorm van inkomsten is 
voor Excelsior heel belangrijk en in-
middels dus niet meer weg te denken 
als inkomstenbron.

Uit de Andijker 
van 17 juli 1926

Sinds 2013 sluit Excelsior het 
muziekseizoen af met een Zo-
meravondconcert  op het plein 
voor de Buurtjeskerk. Dit 
wordt altijd gehouden op een 
donderdagavond (de repetitie-
avond) en de toegang is na-
tuurlijk vrij.

Het publiek neemt zelf een 
stoel mee of neemt plaats op 1 
van de bankjes en op de trap 
van de dijk en geniet hier van 
afwisselende gezellige muziek.
Hierna is het muziek inleveren 
en genieten van de zomerva-
kantie.

In de tuin van Herke Dekker in 
1928. Onderste foto: een re-
cent Zomeravondconcert.

Uit de Andijker 
van 22 oktober 1964

Papier ophalen rond 1960. 
Foto aangeleverd

De Andijker toen en nu: Excelsior

Vrijwilligers halen om de week het oud papier op. Foto aangeleverd
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Ria Voorthuizen ziet het nog zo voor 
zich. Wekelijks lag haar hele keuken vol 
met stapels folders en bergen kranten. 
“Onze zoon had een krantenwijk, onze 
dochter liep een wijk samen met oma, 
zelf liepen mijn man en ik maar liefst 
zo’n 900 kranten per week weg en dan 
hadden we ook nog 7-8 lopertjes die in 
de rest van Andijk en delen van Wer-
vershoof de kranten uitliepen.”

Dat is nu verleden tijd, maar Ria herinnert 
het zich als een mooie tijd. “Het was veel 
werk en hard werken, maar ik had het voor 
geen goud willen missen. In mijn herinne-
ring was het woensdags altijd mooi weer 
en ging het pas ’s middags regenen!”

Druk met de krant
In 1984 begon het stel met het uitrijden 
van de kranten naar de bezorgers. Eerst 
was dat ‘de Middenstander’, later kwamen 
daar ook andere kranten bij. Deze werden 
o.a. gebracht achter de dijk, bij vakantie-
park Het Grootslag en naar Wervershoof. 
“Al met al waren we er elke dinsdagavond 
maar mooi zoet mee.” Van 1999 tot 2001 
kwam ook de Andijker erbij. Later moest 
dat stoppen, de kranten mochten niet 
meer samen rondgebracht worden. 

Eigen wijk bezorgen
“Eerst alle kranten ophalen, een hele auto 
vol. Dan alles dinsdagavond uittellen en bij 
de bezorgers langsbrengen. Maar dan was 
het werk nog niet gedaan. Woensdagoch-
tend ging Ria voor de eigen wijk op pad. 
Stapel kranten op de arm en steeds terug 
naar de afgesproken plek, waar dan de 
auto stond. Daar weer een nieuwe stapel 

op de arm nemen en verder. ”Gelukkig 
deed ik dit samen met Gerrit, dan valt 900 
kranten goed te doen hoor.”

Er kan nog meer bij
Naast de kranten kwamen er ook folders, 
die allemaal als losse pakketten kwamen 
en eerst nog geraapt moesten worden. La-
ter werden dat folderpakketten die geauto-
matiseerd in een plastic aan de bezorgers 
werden afgeleverd. Maar bij de familie 
Voorthuizen werd handmatig geraapt. 
“Vele rondjes door de keuken heb ik gelo-
pen. Van elke folder één en maar doorsta-

pelen. Gelukkig krijg je er na een tijdje 
handigheid in, het gaat dan steeds vlotter.”

Herkenbaar op hakken
Voor Ria geen sneakers of gympen, ieder-
een kent haar op hakken. Ook tijdens het 
bezorgen van de kranten klonk het ken-
merkende ge-klik-klak terwijl zij naar de 
brievenbus stapte. “Eén keer heb ik platte 
schoenen gekocht, maar mensen verscho-
ten als ik de krant ingooide. Dan hadden 
ze me niet aan horen komen. Daar heb ik 
echt heel kort op gelopen. Op hakken ging 
het mij prima af.“ Ria kocht op een gege-

ven moment een kinderwagen als investe-
ring. “Die heeft zijn geld dik opgebracht,” 
lacht ze. “Die kinderwagen heeft een 
zwaar leven gehad en vele kilometers op 
de wielen. De kranten en folders kon ik op 
die manier makkelijk met me meenemen 
van het ene naar het andere huis. Ik zag 
veel en iedereen kende je, als verspreider 
en krantenbezorger weet je veel nieuwtjes 
het eerst. Nu moet ik ze zelf lezen in de 
Andijker als deze op de mat valt!” 

In de keuken werden alle folders en kranten in elkaar gevouwen,  
voordat er bezorgd kon worden. Tekst en foto: OdB

Lachend negenhonderd kranten bezorgen op hakken

Voor velen herkenbaar, Ria bezorgde  
liever op hakken dan op platte schoenen

 Sterappel 28, 1619 KA  Andijk    M: 06 - 53 92 18 85

Méér makelaar,  minder kosten

Louisa Heddes
Tel 06 - 18451142

 heddesmakelaardij.nl
info@heddesmakelaardij.nl

Heddes makelaardij 
feliciteert 
de Andijker 

met het 
100-jarig bestaan!

Bel voor een gratis 

waardebepaling van uw woning!
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50 - 2004: Bernhard overleden

Week 13 - 2004: Juliana overleden

De Andijker en het koningshuis

Uit een Andijker van 1975

Aankondiging van de wieler-
ronde van Andijk. 

In het verslag van de wieler-
ronde uit de Andijker van 10 
juni 1964 wordt bij de nieu-

welingen Joop Zoetemelk ge-
noemd als winnaar in 1964.

Op de foto’s zien we Sjaak 
Schuitemaker, in 1965 won hij 
de wedstrijd bij de nieuwelin-

gen, na een val en met een 
ronde voorsprong.

De Andijker toen en nu

Sjaak wordt in 1965 gehuldigd. 
Links naast hem zijn zus Emmy. 

Sjaak wordt door zijn moeder 
gefeliciteerd, op zijn elleboog zijn de 

schaafplekken te zien.

Foto’s uit archief Sjaak Schuitemaker

Week 50 - 2003: Een kroonprinses geboren!
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Sophia Kistemaker (88 jaar) 
werd geboren in Enkhuizen en 
sinds kort woont ze weer in die 
stad. Daar tussen heeft ze heel 
lang op Andijk gewoond met 
Jan, haar man. Eerst aan de 
Dijkweg waar ze een kruide-
nierszaak hadden. Later aan de 

Middenweg. “Als ik eerlijk ben, 
was ik daar graag gebleven, ik 
voel me een echte Andijker.”

Fie, zoals mevrouw genoemd 
wordt, heeft lang geleden de An-
dijker uitgegeven. Eerst met haar 
zoon Wim en later met Jan. “Dat 

was in een heel andere tijd en 
hoewel het hard werken was, die 
drukte vond ik erg leuk. Stilzitten 
is nooit mijn ding geweest, ik was 
altijd een bezig baasje.”

Vier pagina’s
Toen Wim de Andijker overnam 

bestond de krant uit niet meer 
dan vier pagina’s in zwart/wit en 
de dorpskrant moest nodig 
nieuw leven worden ingeblazen. 
Dat vroeg om een scherpzinnige 
blik en flink wat investeringen, 
zowel in spullen als in mens-
kracht. Samen met Wim zette zij 
de schouders er onder.

Computer aanschaffen
“We hadden nog geen computer, 
dus die werd gekocht. Dat was in 
die tijd, zo’n veertig jaar geleden, 
een grote uitgave, maar het be-
spaarde veel tijd.” Fie vertelt dat 
ze de meeste artikelen zelf schre-
ven. “Alleen voor de verslagen 
van de Raadsvergadering had ik 
iemand die dat aanleverde. Ver-
der gingen we altijd zelf op pad.”

Foto’s maken
Foto’s maken ging in die tijd nog 
analoog. Dat betekende een rol-
letje kopen, helemaal volschieten 
en dan wegbrengen naar de 
Hema om te ontwikkelen en af te 
drukken. “Dat duurde natuurlijk 
veel te lang, ik had die foto’s die 
we zelf maakten nodig bij het 
nieuws van die week. Dus ging ik 
op cursus en schafte zelf alles aan 
voor een donkere kamer ofwel 
een doka. Vanaf dat moment 
drukte ik zelf de foto’s af.”

De krant drukken
Op maandag werd de krant klaar 

gemaakt voor de drukker. Uiter-
lijk om 19.00 uur moest hij naar 
een drukkerij in Oudkarspel wor-
den gebracht. “Daar moesten we 
hem woensdag weer zelf ophalen. 
Thuis werden de kranten geteld 
en naar de bezorgers gebracht. 
Ondertussen moesten we ook het 
nieuws en de advertenties voor 
de komende krant weer verzame-
len. We waren er maar druk mee.”

Andijk als basis
Eerst woonde Fie met haar gezin 
jaren boven de Rabobank. Later 
verhuisde ze naar de overkant 
naar een woning met een kan-
toor. “Dat was makkelijker voor 
mensen die een advertentie kwa-
men brengen.” Ook al woont ze 
nu in Enkhuizen, het nieuws uit 
Andijk leest ze nog altijd graag. 
Fie: “Op de tablet lees ik de An-
dijker nu digitaal!”

Over de wereld
Fie heeft veel meegemaakt en nu 
ze 88 jaar is, raken de herinnerin-
gen in haar hoofd af en toe met 
elkaar in de war. “Mijn hele leven 
heb ik veel gereisd, ik ben in veel 
landen geweest. Ik weet alleen 
niet meer precies waar en wan-
neer. Ik ben een optimist en zeg 
altijd dat wie liefde geeft, ook 
liefde terug krijgt. Je leeft niet al-
leen voor jezelf en van stilzitten 
word je lui.”

Niet stilzitten en optimistisch blijven

De Andijker werd jarenlang uitgegeven door mevrouw Sophia Kistemaker voordat zij het overdeed aan 
Greet Davidse. Tekst en foto: OdB

Online bestellen, 
Click & Collect 

of laten bezorgen*, 
is natuurlijk 

ook nog mogelijk!
*Kijk op onze site voor de voorwaarden van het bezoeken van onze showroom en de bezorgvoorwaarden.

Onze nieuwe, 
dikke, uitgebreide 

tuinhout catalogus 
is er weer!

Gratis aan te vragen 
via onze site!

e

Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.

.nl

Kom gezellig naar 
Bakker dé Houthandel!
Maak wel eerst even een afspraak*

Onze gespecialiseerde medewerkers staan voor u klaar 
met een passend advies voor o.a. vloeren, traprenovaties, 

binnen- en buitendeuren, tafels, tuinverblijven en nog veel meer!
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“Heren, zouden jullie een kort stukje 
van nu willen aanleveren, met een 
foto?”
Dit onverwachte verzoek kreeg ik en-
kele weken geleden toegestuurd van de 
Andijker. Zoals u zult begrijpen kan ik 
over het ”nu” vrij kort zijn: een pat-
stelling, geen beweging toegestaan. 
Maar misschien wel leuk om aan te stip-
pen dat Schaaklust ook al aardig rich-
ting de honderd gaat en, evenals de 
Andijker, nog steeds springlevend is. De 
club bestaat tegenwoordig uit 19 leden 
die elkaar,toen geluk nog heel gewoon 
was,elke maandagavond rond 8 uur, in 
ons vertrouwde Dorpshuis Centrum, 
vriendschappelijk maar strijdlustig ‘te 
lijf’ gingen. Allemaal trouwe leden die 
het voortbestaan van de club proberen 
zeker te stellen door zonder mankeren 

aan hun financiële verplichting te blij-
ven voldoen ondanks die vervelende 
toestand van tegenwoordig.
Op de bijgevoegde foto van ruim 2 jaar 
terug is het toen 15-jarige jeugdtalent 
Robin Duson te zien terwijl ze in een 
simultaanwedstrijd (één speler be-
strijdt meerdere tegenstanders tege-
lijk) Schaaklust-coryfee René Brouwer 
in de val probeert te lokken. Wat haar 
overigens niet is gelukt, het werd re-
mise, maar haar optreden werd wel 
een persoonlijk succes. Uit haar score 
van 11.5  tegen 1.5 blijkt zonneklaar 
dat menig andere Schaaklust-topper 
het denkhoofd wel voor haar heeft 
moeten buigen. Een duidelijk bewijs 
dat flauwekulverhalen over vrouwen en 
schaken tot het verleden behoren. Dus 
dames kom op, het eerste jaar is gratis. 
Kijk anders eerst nog even naar ”The 
Queen’s Gambit” voor de zekerheid en 
als je de stap dan nog te groot vindt wil 
ik je wel op weg helpen (preus@het-
net.nl). Doe het nu maar, het is een 
verrijking van je leven.

De Andijker toen en nu

Zaterdag 26 april 2008  -  88e jaargang weeknummer 15  -  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Enquête Fusie Andijk
Samen met deze uitgave van De 
Andijker vindt u ook een kana-
riegele biljet aan met daarop 
een viertal stellingen die we de 
Andijker bevolking voorleg-
gen, want we willen u mening 
vragen over de fusie. Binnen de 
politiek zal het wel allemaal 
duidelijk zijn welke kant An-
dijk op moet volgens hen, maar 
wij willen nagaan hoe u, als in-
woner van Andijk, denkt over 
de fusie. Wij zijn op De Andij-
ker Online al een poll begon-
nen met de vraag of u wilt we-
ten wat andere Andijkers vin-
den van een fusie. En dat wil 
men!

Riooljounalistiek
De Andijker wil de uitkomst aan-
bieden als informatie, zoals ‘zo 
denkt de Andijker bevolking er-
over’. Meer niet. In het verleden 
hebben we ook enquêtes gehou-
den, als het ging om belangrijke 
zaken binnen Andijk.  Zo maakte 
de Andijker bevolking middels 
een poll duidelijk dat burgemees-
ter J.H.M. Dittner niet in aan-
merking zou moeten komen voor 
een tweede termijn als vervolg op 
de eerste zes jaren dat hij burge-
meester was van Andijk. “Riool-
journalistiek”, noemde Dittner 
dit, maar het ging simpelweg om 
het vergaren van informatie. En 
dat doet De Andijker nu ook 

weer. We willen 
gewoon weten, 
hoe u erover denkt 
en daarom vragen 
we naar uw me-
ning, want dit gaat 
tenslotte ook u 
aan, als inwoner 
van Andijk. Wat 
kan daar mis aan 
zijn?

Volksraadpleging
Hoe u ook over de fusie denkt 
belangrijk is wel te weten dat het 
fuseren op zich onherroepelijk is 
en we niet na een jaartje of wat 
kunnen zeggen dat we weer teug 
willen naar de oude situatie. 
Daarmee is het misschien het 
meest belangrijke besluit die een 
gemeente voor zichzelf kan ne-
men, namelijk een opheffing en 
opgaan in een andere, grotere 
gemeente. Daar zou je minstens 
de bevolking bij moeten betrek-
ken om via een volksraadpleging 
na te gaan of iedereen, of op zijn 
minst te kijken of er voldoende 

draagvlak hiervoor is.

De uitkomst
Het is begrijpelijk dat wanneer de 
uitkomst negatief uitvalt voor de 
tegenstanders dit niet prettig is 
om te vernemen dat een ruime 
meerderheid kiest voor een fusie. 
Andersom geldt dat ook, mis-
schien is de uitslag wel duidelijk 
dat de Andijker in algemeen niet 
zit te wachten op een fusie. We 
geven er in ieder geval geen poli-
tieke vertaling aan want dat mag 
u zelf doen. Nogmaals, het is lou-
ter bedoeld om na te gaan wat de 
Andijker bevolking denkt over de 
fusie. En met vier stellingen kun-
nen we dat nagaan.

Postzegel niet nodig
De biljetten kunt u retourneren 
naar het adres van de uitgever/
redactie, aan de Schoutsland 5, 
1619 DM Andijk, een postzegel is 
niet nodig, maar mag wel. Of u 
kunt het in de bus gooien van 
Schoutsland 5, Notaris Steen-
poortestraat 34 en Witte 

Valkstraat 12. De biljetten wor-
den uiteindelijk in het redactie-
kantoor verzameld. Op het biljet 
staan nog enkele aanwijzingen. 
We maken de uitkomt bekend op 
zaterdag 17 mei. De biljetten 
moeten uiterlijk 14 mei binnen 
zijn op het redactiekantoor.

Peter A. M. Ligthart

WIJZIGING DATUM 
INLEVEREN KOPIJ 

Voor de krant van volgende week zaterdag 3 mei 
(i.v.m. Koninginnedag en Hemelvaart) 

kopij aanleveren uiterlijk tot aanstaande dinsdag, 29 april, 12.00 uur!

Andijker tiplijn
Een inbraak, 

uw auto vernield of ander nieuws: bel met De Andijker 
59 3605.

Mailen mag ook naar apb@andijker.nl

Ruim 600 euro schade 
aan auto

Vandalen hebben in de nacht 
van vrijdag 18 op zaterdag 19 
april schade aangebracht aan 
een van de op de Sorghvlietlaan 
geparkeerde auto's. Daarbij is 
onder meer de linker spiegelglas 
weggehaald en de rechter spie-
gel afgebroken en is er ook nog 
verder schade aangebracht.

De eigenaar meldde dat niet al-
leen hij, maar ook de buren die 
nacht veel lawaai hoorden: "Dat 
gebeurd wel vaker als jongelui 's 
nachts het Wapen verlaat!"
Er is aangifte gedaan door de ei-
genaar, die tevens opperde dat er 
wellicht meer slachtoffers zijn.

Vandalisme gestopt
Ruim een maand geleden kopte 
het Noordhollands Dagblad nog 
dat vandalisme in Andijk was 
gestopt door ferm optreden van 
de politie in samenwerking met 
Justitie. Het betroffen hier voor-
namelijk jongeren in de leef-
tijdscategorie van circa 15 jaar. 
Niet bepaald nachtelijke bezoe-
kers van het Wapen, als de eige-
naar van de vernielde auto het 
bij het juiste eind heeft omtrent 
de dader of daders.

Daags na het optimistische kran-
tenbericht werd het weer eens 
duidelijk dat vandalisme gewoon 
doorgaat. Een vervoersbusje 
werd in die nacht ondergeklad 
met verf. Wellicht dat er sprake is 
van zowel jongere als oudere 
vandalen, waarbij de politie deze 
keer alleen de jongeren te pak-
ken heeft gekregen. [SR]

Diefstal parkieten 
In de nacht van vrijdag op zater-
dag werd er ingebroken in de 
volières van een dierenspeciaal-
zaak aan het Zijdwerk in Wervers-
hoof. Twee hokken naast de win-
kel werden geopend door de 
sloten te forceren. Uit de hokken 
verdwenen 17 grotere parkieten. 
De kleinere exemplaren bleven in 
de volière achter. [APB]

Enquête Fusie Andijk

De Andijker
 vraagt naar

 UW 
mening!

Enquête Fusie Andijk

Maar wat vindt u er nou van? Vier stellingen, waarop u kunt antwoorden
1. Andijk moet fuseren met Wervershoof en Medemblik      Ja   Nee
2. Andijk kan voorlopig zelfstandig blijven, vooral met een beter bestuur   Ja   Nee
3. Andijk moet fuseren, maar dan met Stede Broec en Enkhuizen    Ja   Nee
4. De gemeente Andijk moet een volksraadpleging houden, want de hele 
 kwestie rondom de fusie is het belangrijkste besluit dat een gemeente kan 
 nemen en daarover moet de bevolking worden geraadpleegd    Ja   Nee

U kunt nog e.e.a. nader motiveren:...................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

Naam: ______________________________________
Adres: ______________________________________  Postcode: 1619 ___ ANDIJK
Telefoonnummer: 0228 - _____________    Geboortejaar: __________
 

U kunt dit biljet deponeren op een van de volgende adressen
Schoutsland 5          Notaris Steenpoortestraat 34             Witte Valkstraat 12

Of per post: Enquête Fusie Andijk. Schoutsland 5, 1619 DM Andijk (een postzegel is niet nodig, maar mag)

Dit biljet moet voor uiterlijk 14 mei aanstaande binnen zijn. 
De uitslag wordt bekend gemaakt in De Andijker van 17 mei.

Omdat niemand anders het doet en wij benieuwd zijn naar de reacties van de inwoners, houdt De Andijker 
een enquête onder de Andijker bevolking om te peilen hoe de meningen zijn ten aanzien van de voorgeno-
men fusie met Wervershoof en Medemblik. Vier vragen maar… 
Het ligt in de bedoeling dat Andijk per 1 januari 2010 opgaat in een nieuwe gemeente Medemblik. Voordat 
het zover is moet er nogal wat gedaan worden op verschillende overheidsniveaus, met name door de ge-
meente, provincie en het rijk. De uiteindelijke beslissing wordt door het parlement genomen. Er valt veel over 
een fusie te zeggen en dat is ook al gedaan door voor- en tegenstanders, maar we laten ze nog even aan het 
woord, zij het in een kort overzicht.
 

(Noot van de redactie: de redactie stelt zich ten doel na te gaan wat de verhoudingen zijn in Andijk omtrent de fusie. De 
uitkomst van EFA is door De Andijker bedoeld ter informatie. Wel wordt van de geretourneerde biljetten een notariële akte 
opgesteld, zodat de gegevens van de EFA vastliggen. Naam en adres van de deelnemers worden niet in openbaarheid 
gebracht of doorgegeven aan derden en/of instanties, maar slechts bedoeld om eventuele steekproeven te kunnen ne-
men om de juistheid van de gegevens vast te stellen. Niet of niet volledig ingevulde biljetten worden niet meegeteld. Per 
persoon, een biljet. U kunt alleen originele biljetten gebruiken: nog een biljet nodig? Bel voor 12:00 uur 593 605 en u krijgt 
dezelfde dag een biljet in huis. En tenslotte, u kunt meedoen alleen als u in Andijk woont en kiesgerechtigd bent.

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Voor
Andijk is te klein om nog langer zelfstandig door 
te gaan en alle taken uitvoeren die de rijksover-
heid de gemeente oplegt. Een grotere gemeente 
van circa 40.000 inwoners kan een beter bestuur 
vormen door voldoende en gekwalifi ceerde amb-
tenaren, zodat de dienstverlening naar de burger 
toe op peil blijft dan wel beter wordt.

Tegen
Andijk is groot genoeg om voorlopig nog zelfstan-
dig te blijven. Een onderzoek van een door de ge-
meente Andijk aangesteld onafhankelijk advies-
bureau wijst uit dat Andijk tenminste nog tien jaar 
zelfstandig kan functioneren. Beter bestuur kan 
worden verkregen door een goed management 
binnen de organisatie.

Wat wordt het volgens u?

26 april 2008 - We vragen uw mening over de fusie

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl

Van harte gefeliciteerd met het 
100-jarig jubileum!

Tessa en Barry

Op 2 april 2021 is het 100 jaar geleden dat de
Andijker is ontstaan. Wat een prachtige mijlpaal.

Namens alle medewerkers van GrootslagHoreca 
en Sarto- Andijk willen wij de Andijker dan ook 
feliciteren met dit jubileum. 

Speciaal voor dit jubileum en natuurlijk voor Pasen hebben 
wij een aantal heerlijke arrangementen voor 3,4 en 5 april.

Paasmenu 3 gangen 
kant en klaar aangeleverd alleen het hoofdgerecht opwarmen.

Tartaar van gerookte zalm en aardappel met 
komkommer-tomaatsalade, ei en wasabidressing

Lamsstoof en lamsgehaktballetjes met lentesaus geserveerd 
met aardappel wedges en gemengde groenten

Chocolade taart met paaseitjes, wafel en macaron

€ 28,50 p.p

• Paasbrunch met lekkere broodjes, brownie, soesjes, fruit, 
 paasstol en gekookt ei. 
 € 13,50 p.p. (vanaf 2 pers. bestellen, wordt bezorgd voor 12 uur)

• Borrelbox gevuld met 2 soorten kaas, salami, chorizo, 
 rauwe ham, rauwkost, dip, crackers, tomaten en kipspiesje 
 € 12,50

• Chefs platter - schotel gevuld met biefstuk, varkenshaas en   
 kipspies, aardappelpuree, wedges en groenten.
 Geserveerd met peper- en champignonsaus € 19,50 p.p.
 Kant en klaar aangeleverd alleen nog opwarmen in de oven.
    
  Voor reserveren   - Bel 0228 591513
      - App 06 10350746
      - info@grootslaghoreca.nl
      - Facebook & Instagram
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Marco van der Horst

06 47 9595 45

allroundbedrijfvanderhorst@live.nl

•  elektra
•  loodgieter
•  cv
•  gas
•  riool

•  slotenmaker
•  renovatie
•  dakdekker
•  stucwerk
•  kunststof kozijnen/dakkapellen

Voor al uw werkzaamheden 
in en om de woning:

De afgelopen jaren is er flink wat werk 
verzet aan de Kleingouw 49. Soms was 
dat bouwproces van buiten goed te zien, 
andere dingen sprongen minder in het 
oog. Dat er gebouwd werd, is in elk ge-
val niet onopgemerkt gebleven bij vele 
Andijkers.

Marc van der Horst en Irina van Til zijn 
nog steeds volop bezig, maar gunnen 
ons (en daarmee u) nu alvast een kijkje 
in het oude burgemeestershuis. “Een 
huis dat er al 100 jaar staat en na deze 
verbouwing zeker nog 100 jaar mee kan! 
Een huis met een verhaal! En precies 
even oud als De Andijker.” 

Watersnoodramp
Andijk had te maken met een (bijna) wa-
tersnoodramp in 1916. Van het hout dat 
aanspoelde en na het wegtrekken van het 
water achterbleef, werden schuren en hui-
zen gebouwd. Zo ontstond  o.a. het huis 
van toenmalig burgemeester J.P. Groot in 
1921. De steen in de gevel herinnert daar 
nog aan. “Dat is eigenlijk één van de weinig 
dingen die bewaard is gebleven. Gelukkig 
hebben we ook een glas-in-lood raampje 
met twee zwarte tulpen kunnen redden en 
hergebruiken. We wisten dat het pand in 
slechte staat was toen we het kochten,” 
vertelt Irina. “Het bleek in een nog slech-
tere staat te zijn dan gedacht,” vult Marc 
haar aan.

In slechte staat
Irina had een karakteristiek oud huis op 
haar verlanglijstje staan. “Voor mij geen 13 
in een dozijn woning. Juist al die verschil-

lende huizen aan zo’n echte dorpsstraat, 
dat is wat ik graag wilde en dit huis was het 
voor mij dan ook helemaal.” Marc had eer-
der een moderne, duurzame nieuwbouw-
woning op het oog. “Dit huis aan de 
Kleingouw, dan koop je géén huis maar 
werk!” De eerste keer dat ze het huis gin-
gen bezichtigen is Marc dan ook weggelo-
pen. Hij zag gerust de mogelijkheden en 

had er ook wel vertrouwen in dat hij dat 
kon. “Maar het was zo vreselijk veel werk.”

Houtskelet eruit
Het huis bleek na aankoop zelfs nog slech-
ter dan op voorhand werd gedacht. Toch 
hield dat de twee nieuwe eigenaren niet 
tegen. De vader van Marc- J.T.H van der 
Horst- kwam kijken en liet een zucht ont-
snappen. ”Ik dacht wel even, och jongen, 
wat heb je gedaan!” Het hele huis was 
houtskelet en dat is er zo goed als helemaal 
uit gehaald. Het volledige dak is vernieuwd 
en alle riet dat erop lag ter isolatie is afge-
voerd. Veel puinbakken vol troep en resten 
zijn inmiddels richting storthoop om zo 
ruimte te maken voor nieuwe, duurzame 
en vooral ook onderhoudsvrije woning.” 
Marc: “Als je het doet, dan doe je het goed. 
Dat kost energie en tijd en heel veel geld, 
maar ik doe niks half. De woning is geïso-
leerd ruim boven bouwbesluit. De draag-
balken zijn van Douglashout, kunststofko-
zijnen geplaatst, glas vervangen door 

V.l.n.r. Vader  J.T.H van der Horst-  
Marc en Irina bij het nieuwe ‘oude’ huis.  

Tekst en foto: OdB

Kleingouw 49 klaar voor zeker nog eens 100 jaar

De verbouwing werd groots aangepakt

Iedereen draagt zijn steentje bij. Foto’s aangeleverd
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thermopane en weliswaar staat de oude 
buitengevel nog: maar dan wel helemaal 
gestraald en opnieuw geïmpregneerd!”

Gouden handjes
Irina wilde dit huis. “Toch zou ik dit pand 
verbouwen alleen gedaan hebben met 
Marc en met niemand anders,” vertelt ze. 
“Marc heeft twee gouden handjes en hij 
kan werkelijk alles zelf. Het is natuurlijk 
ook zijn werk, bouwen en verbouwen, 
aanpassingen maken in bestaande bouw. 
Dit is echter wel een enorm project en dan 
ook nog eens voor onszelf. Toch had ik er 
alle vertrouwen in en zoals blijkt: terecht! 
Het is weliswaar nog niet helemaal af, 
maar het eind komt in zicht en we kunnen 
er prima wonen nu.”

Caravan weg
Tijden heeft er op het terrein een stacara-
van gestaan die dienst deed als woning. 
Dat was prima te doen, voor een tijdje. 
Maar op een gegeven moment is het ge-
noeg. Irina: “Frustraties liepen die tijd af 
en toe hoog op. Marc wilde het huis per-
fect afmaken, ik wilde vooral de caravan 
uit. Toch maken dat soort dingen je uitein-
delijk sterker. Wie samen kan verbouwen, 

kan samen alles aan zeggen ze toch wel 
eens?” 

Laatste loodjes
Achter het huis staat een enorme schuur 
en is ook het nodige aangebouwd. Hier 
krijgt Marc zijn eigen hobbyklus plek waar 
hij o.a. waterscooters repareert. Boven 
krijgt Irina volop ruimte, waar zij dagbe-
steding en begeleiding voor vrouwen aan-
biedt. Daarnaast wordt er ook op termijn 
een Bed & Breakfast geopend met twee 
appartementen. “Je mag gerust even bin-
nen kijken,“ nodigt het tweetal me uit. 
“Maar let niet op de rommel. Hoewel hier 

al heel veel gebeurd is, moet er ook nog 
heel veel gebeuren. Daar kom je gerust een 
andere keer maar voor terug. Nu moet je 
even voldoende verbeelding hebben.” 

Dank aan een ieder
Hoewel Marc het meeste werk heeft ge-
daan, zijn ze vele mensen dank verschul-
digd. “Zo voelt het in elk geval. De buren, 
die al die tijd toch wel overlast van onze 
verbouwing hebben gehad en nooit klaag-
den. Dat we de auto’s op hun terrein 
mochten zetten. Van mijn (schoon)vader 
J.T.H van der Horst, die bijvoorbeeld alles 
op foto heeft vastgelegd en zo een heel 
waardevol document voor ons heeft ge-
maakt van de vele stappen die de verbou-
wing heeft doorgemaakt. Voor alle hel-
pende handjes, van sjouwwerk tot aan 
koffie zetten, iedereen die ons hier door-
heen heeft gesleept: bedankt!”

Irina heeft een oud raam van glas in lood 
met twee zwarte tulpen kunnen redden en 
een mooie plek gegeven in haar werkdeel. 

Klussen met prachtig uitzicht. Foto aangeleverd.

www.andijker.nl         info@andijker.nl                                  telefoon 0228 - 59 36 05
Woensdag 9 maart 2016 • week 10 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

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

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

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
ANDIJK Do. 17-03

BENNINGBROEK Di. 22-03

0228-59 22 44

www.kwantesmakelaardij.nl

 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

Na 25 jaar internationaal chauf-
feur te zijn geweest heeft Peter 
Brandsen de laatste 20 jaar bij 
Koper gewerkt. In deze periode 
is hij ook begonnen met het op-
ruimen van Onderdijk. Met zijn 
65 jaar is Peter gepensioneerd en 
heeft hierdoor nog meer tijd om 
te voet of te fiets op pad te gaan. 
Met een prikstok en vuilniszak-
ken in de hand haalt hij per week 
meer dan vier zakken vuil op. En 
dan hebben we het over allerlei 
soorten afval die wij als mensen 
op straat gooien.

Als je een vol blikje mee kunt ne-
men, kan deze ook leeg mee terug
Als het schoolvakantie is merkt 
Peter dat het beduidend schoner 
is op straat. Hiermee wil hij niet 
aangeven dat alleen de jeugd ver-
antwoordelijk is. “Het gaat van 
jong tot oud. Ik zie ook vaak dat 
er volle asbakken uit een rijdende 
auto gegooid worden”. Peter zelf 
snapt er niet zoveel van omdat 

opruimen een kleine moeite is. 
“Er staan buiten overal vuilnis-
bakken en mee naar huis nemen 
is ook een kleine moeite. Als je 
iets kunt meenemen als het vol 
is kun je het ook weer mee terug 
nemen als het leeg is”. Peter komt 
onderweg dan ook van alles te-
gen: “Van blikjes tot geleegde as-
bakken en papiertjes. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of je vindt 
het op straat”. 

Trots op Onderdijk
Peter heeft veel sociale con-
tacten onderweg. Veel mensen 
maken een praatje en dat vindt 
hij ook heel gezellig. Ook heeft 
hij het idee dat het wel iets uit-
haalt. Zo krijgt hij vaak te horen 
dat hij goed bezig is en dat het 
eigenlijk zo niet door kan gaan. 
Hij is dan ook regelmatig langer 
onderweg dan gepland door alle 
leuke gesprekken. Soms wordt hij 
trouwens niet alleen als inwoner 
van Onderdijk gezien: “Er is me 

weleens gevraagd of ik een taak-
straf heb en ik dit daarom aan het 
doen ben”, lacht Peter. Maar niets 
is minder waar. Peter is trots op 
zijn woonplaats en loopt regel-
matig van de Vlietlanden tot aan 
de rotonde van Wervershoof en 

vanaf de dijk tot aan de oude wa-
termachine. Ook is hij vaak met 
zijn kleinkinderen van 13, 11 en 8 
jaar op pad die hun opa maar al te 
graag willen helpen. 

(vervolg op pagina 3)

Peter Brandsen zorgt al ruim 20 jaar 
voor een schoon Onderdijk 

Per week worden meer dan vier zakken vuil opgehaald. 

Sara Dol uit Andijk heeft fans 
over de hele wereld. Van Ca-
nada tot Japan en van Amerika 
tot Duitsland. Maar ook gewoon 
hier in Nederland. Sara: “Laatst 
liep ik in Amsterdam en keek een 
meisje me vreemd aan. Toen zei 
ze: ‘Hey! Ik ken jou van internet!’ 
Ze wilde zelfs met me op de foto, 
echt bizar!” Die bekendheid is 
nog wat onwennig voor haar: “Ik 
doe gewoon wat ik leuk vind en 
dan word je daar ineens bekend 
mee. Het is wel raar als mensen 
met me op de foto willen.”

1,5 miljoen likes
Nog maar 10 weken geleden zet-
te Sara haar eerste zelfgemaakte 
filmpje op de app van musical.
ly. Ze begon met vijf fans, maar 
in korte tijd is dat al uitgegroeid 
tot meer dan 100.000 mensen. 
Daarnaast zijn haar filmpjes door 
meer dan 1,5 miljoen mensen 
geliked. Sara legt uit wat ze pre-
cies doet: “Op de app kun je frag-
menten van populaire liedjes en 
video’s playbacken. Ik geef er een 
eigen draai aan met special ef-
fects.” Extra bijzonder is dat Sara 
het allemaal zelf doet: van beden-
ken en filmen, tot het toevoegen 
van de special effects. Sara: “Hoe 

ik het precies doe, vertel ik niet, 
want ik blijf graag origineel!”

Hilarisch om te doen
Sara is niet alleen actief op mu-
sical.ly, ze heeft ook een eigen 
YouTubekanaal, Facebookpagina, 
Twitter- en Instagramaccount 
én ze gaat naar Theaterschool 
‘De Kast’ in Enkhuizen. Dat kost 

haar allemaal een hoop tijd. Sara: 
“Ik ben er bijna fulltime mee 
bezig, maar ik heb gelukkig ook 
nog genoeg tijd voor school en 
vrienden.” Vriendin Hannelore: 
“Ik vind het heel leuk wat Sara 
allemaal doet. Als we samen af-
spreken vraag ik vaak ‘Gaan we 
filmpjes maken?’” Sara: “Ik film 
vaak zelf, daarvoor heb ik een 

statief gekocht. Maar m’n vader, 
moeder, zus of Hannelore filmen 
ook weleens. Vooral komedie-
video’s maken is hilarisch om te 
doen. Dat wil ik in de toekomst 
nog meer doen.”

Bekende artiesten
Het succes lijkt plotseling, maar 
na even doorvragen, blijkt dat 

Sara al jaren bezig is en al veel 
leuke dingen heeft meegemaakt 
door haar filmpjes. Zo won ze al 
eens een meet & greet met zan-
geres Taylor Swift en was ze te 
zien in de videoclip ‘Droom’ van 
hiphopartiest Kraantje Pappie. 
Onlangs is ze door de band RTG 
benaderd om hun nummer ‘Slay’ 
te coveren. 
Sara zit nu nog in de tweede klas 
Kader van het Martinuscollege, 
maar weet al dat ze daarna graag 
naar het Mediacollege wil, zo-
dat ze nog meer kan leren over 
videobewerking. Vervolgens wil 
ze graag naar de Kleinkunstaca-
demie. Op de vraag of ze het zelf 
ook zo bijzonder vindt wat ze al-
lemaal bereikt heeft, reageert ze 
nuchter: “We leven in een tijd dat 
iedereen kan doen wat hij wil. 
Mensen zeiden tegen me: ‘Sara je 
bereikt toch niks met je video’s’. 
Maar ik denk dat als je doet wat 
je leuk vindt, je er wél echt iets 
mee kunt bereiken!”
Filmpjes zien van Sara? Kijk dan 
eens op: Facebook (OfficialS-
aarX), YouTube of op de gratis 
app van musical.ly 

Veertienjarige Sara heeft 100.000 fans 
van Canada tot Japan

Van bedenken en filmen, tot het toevoegen van special effects Sara doet alles zelf. Foto: KD/De Andijker

Week 10 - 2016: Nu bekend van TikTok: Sara Dol toen al in onze krant
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Gewijzigde aanleverdata

I.v.m. Pasen, krant woensdag 7 april

materiaal aanleveren: 
uiterlijk vrijdag 2 april, 12.00 uur.

Tiny van Dokkum leest de Andijker altijd
Ze woonde lange tijd in het huis aan de 
Dijkweg dat vele Andijkers nog zullen ken-
nen als de plek waar ‘Het winkeltje van 
Greet’ zat. “Dat huis werd gebouwd door 
mijn opa. Wij woonden er met het gezin 
op de benedenverdieping en ome Jan 
woonde boven. Aan het pand waren ook 
de winkels van de broers van Dokkum ge-
vestigd.”

Later werd dit pand door de familie Da-
vidse gekocht en kwam er het handwerk-
winkeltje van Greet. Nu is het pand verle-
den tijd en staan er twee nieuwe panden 
op diezelfde plek. “Ik weet nog precies hoe 
het er ooit uitzag, ik heb mijn hele leven op 
Andijk doorgebracht en ben ook niet van 
plan te gaan verhuizen. Ik ben hier op mijn 
plek!”

Tiny vertelt
Tiny kent veel namen van (oud-)Andij-
kers. Ze kent veel families en de banden 
tussen verschillende mensen. “Ook ken ik 
veel namen die we maar niet hardop gaan 
zeggen,” lacht ze. “Omdat bepaalde namen 
heel vaak voorkwamen, kwamen daar bij-
namen bij. Die niet altijd de mooiste ei-
genschappen van iemand benadrukte. Ze 
werden wel gezien als scheldnamen, ter-
wijl het niet eens kwaad bedoeld was.”

Oude Andijkers
De Andijker had eerst de naam de Andij-
ker Middenstander. In de volksmond ook 
wel het Suffertje genoemd. Tiny van Dok-
kum heeft nog een aantal oude exempla-
ren bewaard. “Deze bijvoorbeeld, daar 
staat op dat er abonnementsgeld betaald 
moest worden,” zo laat zij een oude krant 

zien. Op de krant prijkt inderdaad de con-
tributie; voor een kwartaal betaalde men 
toen 1,25 gulden. Tegenwoordig valt de 
Andijker gratis op de mat.

Andijk verandert
Tiny heeft het dorp zien veranderen. “Je 
voelt je soms best oud als je het zegt, maar 
ik zie het nog zo voor me als de dag van 
gisteren: de schillenboer die door de straat 
reed! Ook kan ik me nog herinneren dat de 
winkel van Uitterdijk geopend werd. Dat 
werd breed in de Andijker gepubliceerd. 
Dat was de eerste winkel waar je de pro-

ducten zelf uit de schappen moest pakken. 
Daarvoor hadden we de melkboer en de 
bakker gewoon aan de deur. Een groot 
verschil, groot nieuws. Op de voorpagina 
zelfs!”

Nieuwerwets
Veranderen is niet altijd verkeerd. Daarbij 
–als je goed kijkt- is het leven meer het-
zelfde dan je op het eerste oog misschien 
zou denken. De schillenboer van toen? 
Het is de HVC van nu die de groene kliko 
komt legen! Het verenigingsleven van 
toen, weliswaar zijn voetbalclubs en zo nu 

samen gegaan, maar het verenigingsleven 
leeft in dit dorp nog steeds. 

Adverteren in de Andijker
In de Andijker staan dingen die er altijd al 
in stonden, maar er is ook flink wat veran-
dert. “Familieberichten waren altijd vaste 
prik in de Andijker, dat is nog zo. Als je 
kijkt naar de advertenties, dan zijn die nu 
vaak veel groter en promoten ze vooral het 
bedrijf en verwijzen naar een website. 
Vroeger stond echt de reclame van die 
week in de advertentie. Ook producten die 
nu bijna niemand meer kent of gebruikt 
werden toen groots aangekondigd: kastpa-
pier bijvoorbeeld, drie rollen halen en 
twee betalen!” 

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Kinderdagverblijf
 Peuterspeelgroep

 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Kinderopvang nodig? 
Kies voor Berend Botje! Gefeliciteerd met jullie 100-jarig 

jubileum!

Piet Boeder. Uit gedichtenbundel  
Dicht bij thuis. Joost Doef. 

Tiny van Dokkum vindt in de oude Andijkers en boekjes over het dorp steeds weer 
bekende namen en gebeurtenissen terug. Tekst en foto: OdB

Op dit pand stond een naambord Andika. Links Gorter’s boekhandel. Foto aangeleverd.

Uit de Andijker 
van 22 april 1964

De Andijker 
toen

en nu...
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P.J. Jongstraat 70  •  1614 LG Lutjebroek  •  (0228) 52 02 17  •  06-23 46 61 24

Wij zijn geopend 
van dinsdag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Bent u naar 
Hortensia’s 

op zoek?

Kom dan naar 
Lutjebroek!

Wij hebben 
wel 80 

soorten

en nu weer 
5 nieuwe

Uit een Andijker van 1975

De aanzet tot het organiseren 
van een veiling ontstond vanuit 
muziekvereniging Excelsior. Zij 
wilden nieuwe uniformen aan-
schaffen, de vraag was hoe dit 
te financieren. Een veiling 
werd geopperd, maar dan niet 
alleen tbv  Excelsior, maar ook 
ten behoeve van andere 
sport-, muziek- en zangvereni-
gingen in Andijk.

22 januari 1966 is de eerste 
veiling gehouden, sinds die tijd 
zijn er natuurlijk veel dingen 
veranderd, maar ook wel het-
zelfde gebleven. Zo wordt er 
nog steeds door de wijklopers 
gevraagd aan de mensen of ze 
iets willen geven tbv de veiling 
en wordt er nog steeds met 
afslagers gewerkt en wordt de 
veiling gehouden in Cultura.

Vroeger werd er geboden door 
de hand-en later catalogus op 
te steken, waarna een aantal 
over de zaal verdeelde perso-
nen de naam riepen naar de 
afslager, zodat die genoteerd 
kon worden door de schrijver 
met daarbij het bedrag, ter-
wijl een teller het totaal bij-
hield met een telmachine.
Nu krijgt iedere bezoeker na 
het invullen van een formulier 
met persoonsgegevens, wat 
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vervolgens verwerkt wordt in de computer, een 
kopersnummer waarmee geboden kan worden. 
Bij een koop wordt het nummer ingevoerd met 
het bedrag, de naam wordt dan meteen ge-
toond op een groot scherm, een kopersbon rolt 
uit de printer en de computer houdt de totaal-
stand bij, hiermee worden ook de rekeningen 
gemaakt. Op het scherm worden foto´s van de 
koopjes getoond.
Door corona geen veiling vorig jaar, we zijn nog 
in overleg of we dit jaar iets alternatiefs kun-
nen doen, dit hoort u nog van ons. 

De advertentie is geplaatst 
door de eigenaar/baanhouder 
van de Meiboom. Hij organi-
seerde zo’n middag om de no-
dige klandizie binnen te krij-
gen. Deelname was mogelijk 
voor een ieder, die het spelle-
tje wilde spelen.Tegenwoordig 
kennen we dit niet meer. Wel 
is er nog heel lang op zondag-
middag gekolfd door belang-
stellenden. Dit waren dan 
vooral leden van onze kolf-
club. Ook dit wordt al geruime 
tijd niet meer gedaan. Binnen 
onze vereniging hebben we 
door het jaar heen diverse vor-
men van competitie voor onze 
leden. 
De zaterdag voor Kerstmis hou-
den we onze koppelkolfwed-
strijden, waarbij een ieder 
welkom is. 
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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 8 december 10.00 uur: 
2e zondag van de Advent.
Boeteviering met de Vrienden-
kring; voorganger: pastor G. Ko-
ning.
Thema: “Op weg naar het  licht”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor. 
Welkom in de viering.
*Zondag was weer de bekende 
klompencollecte. Deze werd aan-
bevolen d.m.v. een prachtige 
rijm.
Hierin werden alle facetten van 
onze kerk belicht. Prachtig en 
hulde aan de maker!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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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, 8 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te Rijnsburg. Tweede advent
16.00 uur Meet and greet met Marius van Dokkum
17.00 uur ds. J. Staat. M.m.v. Marius van Dokkum.

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 Ds. Johan Moens uit Breezand   
 Organist: Heije Wubs

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Viering Avondmaal 
 Door geloof is niets onmogelijk

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Boeteviering, pastor G. Koning, de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Piet van der Lugt

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

Heel veel dank voor de prachtig versierde erepoort, 
kado’s, bloemen, felicitaties, de vele kaarten 
en de gulle giften, die wij mochten ontvangen 
voor het goede doel t.g.v. ons 50-jarig huwelijk.

Het was hartverwarmend en onvergetelijk!

               Piet en Greet Tensen-Beemsterboer 

Geachte dames en heren kolvers,

Hierbij nodigen wij U uit voor ons jaarlijks toernooi

KOPPELKOLVEN   

Zaterdagmiddag 21 december 2019

Aanvang:  13.00 uur
Deelname:  iedereen is welkom 
       
Inleg:   € 3,50  per persoon
Kolfbaan: Cultura  tel. 0228 591376
Voor vragen:  Cor Bakker  tel. 0228 591500
Natuurlijk spelen we weer om mooie prijzen, 
in een ontspannen en sportieve sfeer !
Komt allen op tijd, zodat we een competatieve indeling 
kunnen maken!
   Bestuur: kolfclub ONDER ONS

Gewijzigde openingstijden!
Het kantoor van de Andijker 

en Dijkprint is van 
maandag 23 december 2019 
t/m zondag 5 januari 2020 
alleen in dringende gevallen 

op afspraak geopend!

Gevonden:
Op de kruising Dijkgraaf 
Grootweg/Gen. de Wetlaan is 
deze sleutel gevonden. 

Af te halen op de redactie 
van de Andijker

De Idenburgschool had dit jaar 
het thema: “Het paard van Sinter-
klaas.”
Wat hebben de kinderen veel ge-
leerd en ondernomen! Zo hebben 
ze het paard leren tekenen en het 
vlechten van zijn staart. Er was 
zelfs een bezoek aan het paard 
van de Sint. Ook mochten de kin-
deren zelf een ritje maken op de 
andere paarden.
Groep 1-2-3 bracht een bezoek 
aan het Bakkerijmuseum en had 
hier heerlijke pepernoten ge-

maakt en een speculaaspop ver-
sierd. 
Ook een pietengym op het 
schoolplein kon niet ontbreken 
dit jaar. Wat hebben we een ple-
zier gehad met elkaar!
Nu maar hopen dat de Sint met 
zijn Pieten langs gaat komen op 
onze school. Misschien neemt hij 
zijn paard wel mee! Vol verwach-
ting klopt ons hart!

Team Idenburg wenst iedereen 
een heerlijk avondje!

Het paard van de Sint werd bezocht. Foto aangeleverd

Sint op de Idenburg

Nieuws of tips? info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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Uit de Andijker van 
4 september 1948

Uit de Andijker van 6 november 1926

Uit de Andijker van 4 december 2019

www.andijker.nl
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

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

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

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

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

De ANWB is op zoek naar het 
allermooiste vestingstadje van 
Nederland. Uit het aanbod van 
meer dan 160 vestingsteden zijn 
er alvast 40 geselecteerd en daar 
is Medemblik er een van. Door 
middel van een stemming wordt 
er een top 5 samengesteld die in 
oktober gedeeld wordt in de 
Kampioen. Help jij mee Medem-
blik in de top 5 te stemmen?

Stuk voor stuk zijn vestingsteden 
versterkt tussen de 15e en 18e 
eeuw om de vijand buiten de 
poort te houden. Spanjaarden, 
Fransen, Duitse vorsten (of En-
gelsen) … er is wat afgeknokt in 
Nederland. Gelukkig is dat verle-
den tijd. Wat bleef zijn steden en 
stadjes waar de historie van de 
gevels druipt en waar je heerlijk 
kunt wandelen over stadswallen 
en -muren met weergaloos uit-
zicht.

Vestingsteden die een beschermd 
stadgezicht hebben, met duide-
lijk aanwezige wallen, muren en/
of poorten, met niet meer dan 
40.000 inwoners en een duidelij-
ke stedelijke structuur doen mee 
aan de verkiezing. Ook van be-
lang zijn de recreatieve mogelijk-
heden. Die zijn er in Medemblik 
volop! Je kunt er heerlijk wande-
len en fietsen en genieten van 
cultuur, historie en een gevari-
eerd aanbod aan horeca. Bezoe-
kers waarderen Medemblik om 

het feit dat de havens, terrassen, 
musea en natuur zo dicht bij el-
kaar op loopafstand ligt. 

De stemming bepaalt welke ste-
den eindigen in de Top 5 mooiste 
vestingstadjes. Een deskundige 
jury – bestaande uit Jaap-Evert 

Abrahamse (Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed), Maarten van 
Rossem (historicus) en Marieke 
Haafkens (route-expert bij 
ANWB Eropuit) – kiest hieruit 
de stad die zich Allermooiste ves-
tingstad van Nederland mag noe-
men. De top 5 staat in oktober in 

de Kampioen mét tips voor wan-
delroutes en de top 50 wordt op-
genomen in een nieuw boek van 
de ANWB. 

Stemmen kan via het stemformu-
lier op anwb.nl/vestingstad tot en 
met 15 april 2021.

Medemblik in de race als allermooiste vestingstad

Kasteel Radboud in Medemblik. Foto aangeleverd

 

Wist u dat...

... de 69e veiling Sarto 

doorloopt tot 1 april en dat ze 

alle gevers heel hartelijk be-

dankt en dat we hopen op een 

geweldige 70e veiling 

op 11 maart 2022?

... Truus Tensen-Nieuweboer 

vandaag 75 jaar is geworden 

en dat deze mijlpaal zeer 

speciaal is voor haar?

... vanaf 4 april de collecte  

voor het Fonds gehandicap-

tensport gehouden wordt? En 

zij heel erg blij zijn met uw 

donatie?

... het heel fijn zou zijn als de 

bewoners aan de Dijkgraaf 

Grootweg hun auto’s 

op hun eigen pad zouden 

parkeren?
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