
Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 
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Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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Bas Hoekstra is al jaren foto-
graaf. Als 10 jarig jongetje be-
keek hij de wereld al graag door 

de lens. Vanaf 1981 was hij ‘of-
ficieel’ aan het werk als foto-
graaf en vanaf 1983 als zelf-

standig fotograaf bezig o.a. 
voor diverse kranten en bladen. 
“Mijn ‘40 jarig jubileum’ dus 
dit jaar, de tijd vliegt!” 

Toen Tina en Peter Ligthart met 
uitgeverij ‘De Nederlandse’ be-
gonnen werd er al snel contact 
gelegd. “Vanaf het begin ben ik- 
soms wat vaker en soms wat min-
der frequent- op pad geweest 
voor De Andijker en De Streker,” 
vertelt Bas.

Net politiek
“Fotograferen is net politiek zeg 
ik wel eens. Je moet goed kunnen 
‘kletsen’ en mensen laten geloven 
dat het allemaal wel goed komt. 
Vertrouwen uitstralen, de leiding 
nemen. Soms word je naar een 
opdracht gestuurd waarvan je 
denkt: “Wat mot ik hiermee?”  
Juist dan komt het aan op vak-
manschap. Zelfs als iets niet inte-
ressant is, moet je er een pak-
kende foto van maken. 

Vaak weet ik binnen een paar se-
conden nadat ik bij iemand bin-
nenloop welke foto ik wil maken. 
Dan zit het plaatje al in mijn 
hoofd en hoef ik de mensen al-
leen nog maar naar de juiste 
plaats te dirigeren.”

Een stoere vrouw
“Een stoere vrouw portreteer ik 
graag zo dat ze ook stoer over-
komt. Een houding die ik juist 
niet wil als ik bijvoorbeeld politi-
ci vastleg, omdat die open en 
toegankelijk moeten overkomen. 
Je moet van te voren weten wat 
de houding uitstraalt en of dat 
klopt bij het beeld dat je naar bui-
ten wilt brengen,” gaat Bas verder. 
“Soms kom je bij een nieuwe win-
kel en willen ze dat ik een foto 
maak van het pand. Dat zegt nie-
mand iets. Je wilt een foto ‘smoel’ 
geven en daarom moeten de 
mensen erop. Een enthousiaste 
eigenaar of de vaste verkoopsters 
of een groep klanten die niet 
kunnen wachten om naar binnen 
te gaan bijvoorbeeld. Daarmee 
vang je de aandacht.” 

Ik wil de aandacht
“Mensen op de foto moeten op 
mij letten, allemaal naar mij kij-
ken. Dat lukt altijd wel. Hoewel je 
daarvoor soms een beetje brutaal 
moet zijn.”  Bas vertelt een anek-
dote: “Tijdens een bijeenkomst 
op een hertenboerderij in Ben-

ningbroek kwam toenmalig ko-
ningin Beatrix langs. Ik zat eerste 
rang, tussen vele andere fotogra-
fen. Iedereen riep “Majesteit!” 
Maar Beatrix reageerde niet. Ik 
riep “Beatrix” en kreeg eerst een 
boze blik, maar daarna een lach. 
Klik, ik had mijn foto. Net op tijd, 
want ik werd in de kraag gegre-
pen en mocht vertrekken. Soms 
moet je een beetje lef tonen.” 

Op pad voor Pé
“Elke krant, elk blad heeft zijn ei-
gen manier van werken. Een ja-
renlange samenwerking maakt 
dat je weet wat je van de ander 
kan verwachten, dat je erop kan 
rekenen dat het goed komt. Een 
beetje rekening houden met el-
kaar, elkaars wensen kennen. Nu 
ik al zoveel jaren werk voor De 
Nederlandse, weet ik precies 
welke plaatje Pé van me ver-
wacht. Dat hij ooit zou vragen 
om een foto van mezelf aan te le-
veren, was misschien wel mijn 
lastigste opdracht ooit. 
Zoals veel fotografen sta ik liever 
achter de camera dan voor de 
lens!” Bas Hoekstra.

Op pad voor de Nederlandse

Portretfotografie: Stijn Fransen. Mama Mia de Musical. Foto’s Hoekstra Grootebroek.

Parochiële
Charitas
Instelling

Sint Nicolaas Comité
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19 mei 1945 - in verband met papierschaarste wordt 
de krant voorlopig op een kleiner formaat gedrukt.

4 maart 1981 - papier is de grondstof voor kommunikatie

Uit de Andijker van 
5 maart 1927

Ook toen werden er al 
bezorgers gezocht

Nieuwjaarswensen in 
de Andijker van 31-12-1926

De Andijker toen en nu

Zaterdag 15 maart 2008  -  87e jaargang weeknummer 11  -  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Even voorstellen: Corry Holtslag, raadsgriffier
Sinds 1 januari van dit jaar 
staat Corry Holtslag de Andij-
ker raad en door de raad inge-
stelde commissies bij de uitoe-
fening van hun taak terzijde. 
Deze zin komt grotendeels uit 
de Gemeentewet (voor de fijn-
proevers onder u, artikel 107a, 
lid 1) maar is bedoeld de nieu-
we raadsgriffier aan u voor te 
stellen. Sinds de ‘Wet dualise-
ring gemeentebestuur’ van 7 
maart 2002 is de functie van 
raadsgriffier in het leven ge-
roepen. Voor die tijd bekleedde 
de gemeentesecretaris min of 
meer deze rol.

In de prijzen gevallen
Door het plotselinge vertrek van 
haar voorganger, Hendrik Bo-
land, die wethouder is geworden 
van de gemeente Enkhuizen, ont-
stond er een vacature, die tijdelijk 
werd ingevuld door dr. M. van 
Dam. Daarmee viel Holtslag met-
een in de prijzen want een van de 
belangrijkste raadsbesluiten stond 
op stapel, namelijk het onlangs 
aangenomen bestemmingsplan 
van Andijk.

Globetrotter
Geboren in Katwijk als Corry 
Sprengers en woonachtig in Fle-
voland is ze vrijwel dagelijks aan-

wezig in het gemeentehuis aan de 
Middenweg. Voordien was Corry 
Holtslag werkzaam in de ge-
meenten Zeewolde (1995) en La-
ren (1998) onder andere als com-
missiesecretaris. Gehuwd met 

een René Holtslag, die zij lachend 
kenschetst als een globetrotter en 
die haar tijdens de vakantie van 
dit jaar ‘meesleept’ naar Peru of 
Vietnam, zo twijfelt ze nog, is 
Corry Holtslag ook moeder van 
een zoon van 27 en dochter die 
30 wordt! “Beiden allang uithui-
zig!” Zelf gek op tuinieren en de 
natuur treft ze het in agrarische 
Andijk, zoals ze dat zegt.

Onafhankelijk
Na bijna de eerste 100 dagen dat 
Holtslag raadsgriffier is in Andijk 
weet ze te vertellen dat het hier 
‘zo boeiend en zo leuk is en dat je 
veel meer zou willen’. Holtslag 
voelt zich betrokken bij het hele 
proces van de besluitvorming, 
waarbij de raad het laatste woord 
heeft. “Je kunt – ook al ben je 
onafhankelijk - zelf een bijdrage 
(vervolg op pagina 2)

Richard Meijer 
voorzitter kook- en 

serveerwedstrijden.
 

De  Andijker Richard Meijer is 13 
maart 2008 jury voorzitter van 
Noord-Hollandse kook-en ser-
veerwedstrijden voor VMBO 
scholen. Deze wedstrijden vin-
den plaats in Heemskerk. Het is 
niet voor niets dat deze Richard 
Meijer daarvoor is aangetrok-
ken: zijn geweldige know-how 
en beleving met de aanstor-
mende horeca jeugd.

'Vandalisme gaat in 
Andijk gewoon door'
Buschauffeuse Sonja Kuin uit 
Andijk heeft bij de politie aan-
gifte gedaan van opnieuw ver-
nielingen aan ’haar’ bus. Onbe-
kenden hebben eerder deze 
week het busje beklad en be-
krast. Het is niet de eerste keer 
dat Kuin volgens eigen zeggen 
het doelwit is van jongeren die 
op rottigheid uit zijn. 
,,Juist dan komt het wrang over 
wanneer je leest dat de politie 
met de aanhouding van vier 
hanggroepen heel wat vandalis-
me en geweld in het dorp heeft 
opgelost’’, vertelt zij. ,,Daarmee 
is het probleem dus nog niet 
opgelost. Er zijn nog steeds jon-
gens die dit kennelijk leuk vin-
den", zo meldt het Noordhol-
lands Dagblad van zaterdag 8 
maart.

Aanrijding met letsel
 

Op dinsdagmorgen omstreeks 
00.10 uur raakte een 24-jarige 
man uit Andijk gewond bij een 
aanrijding op de Zwaagdijk. De 
man reed op een bromfiets en 
zag niet dat een personenauto 
voor hem af moest remmen. 
Deze auto werd bestuurd door 
een 25-jarige man uit Hoorn. De 
bromfiets knalde achter op de 
auto. 
 

De bromfietser liep daarbij ver-
wondingen aan zijn hoofd op. 
Ook klaagde hij over last van zijn 
longen. De man werd voor be-
handeling overgebracht naar 
het Westfries Gasthuis in Hoorn. 
[APB]

Djumbo op de Avond van Andijk

Defibrillator voor Andijk-west

Maandag 10 maart 2008 kwamen 
leden van parochieveiling “Sarto”, 
parochiebestuur, buurthuis Sarto, 
de reanimatiegroep Andijk-west 
en de EHBO vereniging Andijk 
bijeen voor de overhandiging van 
een A.E.D. apparaat door Robert 
Werkhoven van Robé aan Wendy 
Vertelman van de reanimatie 
groep.
Vele clubs zijn in en bij de Sarto 
actief en ook in de R.K.kerk zijn 
vele activiteiten dit hebben het 
veilingcomité doen besluiten om 
voor de gehele gemeenschap van 
Andijk-west dit levensreddende 
apparaat aan te schaffen.   
Een A.E.D. ( automatische exter-
ne defibrillator ) kan het verschil 
zijn tussen leven en dood, bij een 
plotselinge hartstilstand is tijd de 
grootste vijand. 
Een ambulance kan zelden zoniet 
nooit binnen 6 minuten ter plaat-
se zijn, terwijl de eerste minuten 
van groot levensbelang zijn voor 
het slachtoffer. De overlevings-

kansen met reanimatie en een A.
E.D. apparaat kan met 50 tot 70% 
toenemen.
Deze A.E.D. hangt in de  kerk / 
Sarto en mag of beter gezegd moet 
voor iedereen beschikbaar zijn. 
De E.H.B.O. vereniging zal de 
A.E.D. bij het posten op evene-
menten gaan gebruiken. Het is 
van groot belang dat iedereen 
weet waar in ons dorp een A.E.D 
hangt.
Praat er eens met elkaar over zo-
dat velen weten waar ze zo snel 
mogelijk een A.E.D. kunnen ha-
len. En let eens op de groene stic-
ker die dat aangeeft. 

De eerste act voor de Avond van 
Andijk is bekend, namelijk 
Djumbo. Op 11 juli wordt voor 
de 3de keer de Avond van An-
dijk georganiseerd. Aan de 
vooravond van het jubilerende 
Dijkpop Festival wordt er ook 
dit jaar weer gezorgd voor een 
breed scala aan muziek en ge-
zelligheid voor  jong en oud. 

Na de spectaculaire optredens 
van de afgelopen jaren met Kus 
en Ch!pz is het dit jaar de  beurt 
aan de meiden van Djumbo om 
met name de harten van de jonge 
feestgangers sneller doen laten 
kloppen. Lindsy, Lotte en Svenja 
zo heten de dames van deze swin-
gende Kidz-popformatie. Het is 
allemaal begonnen toen deze 
meiden elkaar ontmoetten op een 
dansschool in Eindhoven. Ze ble-
ken naast danskwaliteiten ook 
nog eens goed te kunnen zingen. 

Inmiddels is Djumbo een succes-
story.  De meiden behaalde al 
meerdere malen een Top 5 note-
ring in de Top 100 met nummers 
als “Hide & Seek” , “Eyahe” en “ 
The Djumbo Jump.  Na in diverse 
TV-programma’s als vaste gasten 
te hebben opgetreden hebben ze 
nu zelfs een eigen Tros-reality-
soap Real Jumbo.  Daarin is te 
zien hoe zij zich voorbereiden op 
een optreden, hoe zij danspasjes 
instuderen, hoe het drietal video-
clips opneemt en misschien wel 

hoe zij op de Avond van Andijk 
schitteren.

Na hun komende theatertour is 
Djumbo dus van de partij op de 
Avond van Andijk. Naast Djumbo 
komt er op de Avond van Andijk 
nog veel meer, hierover binnen-
kort meer!  

Kortom zet ‘m alvast in de agenda 
of op de kalender: 11 juli de 
Avond van Andijk

Raadsgriffier Corry Holtslag

op zaterdag!
Volgende 

week:

Paasuitgave!

15 maart 2008 - de Andijker weer op zaterdag!

Nieuws of tips: info@andijker.nl
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Wenst u een vrolijk Pasen!

Ons Paas  
cake tulbandje

€6,95

Margriet  
Groot €6,45

Klein €4,10

Hmm, dat wordt smullen!

WWW.BAKKERKONING.NL
Bestel makkelijk en snel op

Wij feliciteren 

De Andijker 

met het 

100-jarig bestaan De Andijker toen en nu

Uit de Andijker 
van 17 februari 1972

In deze oude advertentie in De 
Andijker, van 49 jaar geleden, 
staat dat Sursum Corda een 
receptie houdt voor het vijftig-
jarige jubileum. Bij die gele-
genheid kreeg de club een 
ereteken van koningin Juliana. 
De logisch denkenden snappen 
dat we nu dus vlak voor ons 
honderdjarig jubileum staan. 
We komen er precies een jaar 
achteraan. In 2022 viert Sur-
sum Corda zijn eeuwfeest. Een 
club zo lang in stand houden 
valt niet altijd mee. Verenigin-
gen waar je je voor langere 
tijd aan verbindt en waarvoor 
je ook weleens de handen uit 
de mouwen moet steken. Sur-
sum Corda gaf in 1923 voor het 
eerst een concert voor pu-
bliek. Behoudens een fase tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 

Sursum Corda na de winst van de 44ste editie 
van het West-Friesland  

Muziekfestival in 2019. Foto aangeleverd

is men altijd blijven blazen. De twee laatste 
successen dateren alweer van 2019. We wonnen 
toen het West-Friesland Muziekfestival en de 
twee opvoeringen van Scrooge bleken ontzet-
tend aan te slaan bij de Andijkers. 

Momenteel zijn er zo’n 35 leden en de vereni-
ging staat onder leiding van Andries de Haan. 
Plannen zijn moeilijk te maken in deze tijd. Na 
de maandenlange stilstand als orkest eerst 
maar eens lekker samen muziek maken. 

2 augustus 1978, tips van Helder Mientje

2 augustus 1978, tips van Helder Mientje
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Ook al realiseren veel bezor-
gers zich dat misschien niet: zij 
zijn een hele belangrijke factor 
voor de krant. Wij kunnen als 
team van de Andijker een vre-
selijke mooie krant boordevol 
wetenswaardigheden en lokaal 
nieuws maken. Pas als deze bij 
de lezer op de mat valt hebben 
we ons doel bereikt!

Trouwe bezorgers, op wie we 
kunnen rekenen, daar hebben we 
er gelukkig velen van. Afra Kuin 
is er één van en zij doet dit zelfs al 
vele jaren. “De afgelopen negen 
jaar doe ik het alleen. Daarvoor 
heeft mijn dochter het vele jaren 
gedaan en hielp ik haar elke keer 
als dat nodig was. Niet alleen be-
zorgde zij de Andijker, ook ande-
re kranten zoals de Drom en de 
Middenstander en stapels met 
folders brachten we rond.”

Oproepje: gezocht
Afra vertelt: “Net als zoveel tie-
ners, zocht onze middelste doch-
ter een bijbaantje om wat extra 
geld te verdienen. Ze zal toen 
ongeveer 15 jaar geweest zijn. In 
de krant stond een oproepje dat 
er bezorgers gezocht werden in 
onze wijk en dat was het begin 
van vele jaren kranten rondbren-
gen.” Helemaal zeker weet Afra 
het niet meer, maar waarschijn-
lijk begon het met de Midden-
stander, later kwam ook de Drom 

daarbij en ook de Andijker. 
“Soms was het wel een hele grote 
stapel, met maar liefst 242 adres-
sen.”

Mijn vaste loopje
Maar liefst 24 jaar heeft haar 
dochter de kranten rond ge-
bracht. Zelfs toen ze verhuisde 

naar Wervershoof, kwam ze nog 
elke woensdag naar Andijk om te 
bezorgen. “Na de verhuizing naar 
Heerhugowaard werd dit onmo-
gelijk. Daarop besloot ik dat ik de 
Andijker nog wel wilde bezorgen, 
maar dat de rest me te veel werd. 
Dat is nu 9 jaar geleden. Het be-
zorgen van de wekelijkse Andij-

ker is mijn vaste rondje op 
woensdag.”

Bekend en herkend
“Mensen herkennen je en bij de 
meeste adressen is wel bekend 
dat ik de bezorger van hun Andij-
ker ben.” Afra vertelt over een 
lastige tijd: “Toen mijn man erg 

ziek was besloot mijn kleinzoon 
met de kerstkaartjes langs de 
deuren te gaan. Hij werd er op 
aangesproken, dat hij de bezorger 
van de Andijker toch niet was? 
Keurig antwoorde hij dat dat in-
derdaad zijn oma was, maar dat 
hij haar hielp omdat oma bij zijn 
zieke opa wilde blijven. Mensen 
begrepen dat en gaven hem een 
centje mee om aan oma te geven. 
Nog steeds vind ik het heel bij-
zonder dat hij dat toen voor me 
wilde doen.”

Niet zonder gevaar
Afra weet precies wie er een nee/
nee sticker heeft en ze weet welke 
adressen een hond hebben bij wie 
je de vingers buiten de brieven-
bus moet houden. “Toch gaat het 
ook wel eens mis. Zo ben ik zelfs 
een keer flink gebeten door een 
hond. Waarom het dier ineens 
naar buiten vloog en mij beet is 
me nog steeds een raadsel. Heel 
erg geschrokken was ik,” vertelt 
Afra.  De beet werd flink blauw 
en de dokter gaf haar een fikse 
antibioticakuur toen het ging 
ontsteken. “Dat doet hij anders 
nooit, zei het baasje nog. Maar 
ook die was erg geschrokken 
hoor. Er is zelfs een bloemetje 
gebracht. Het werk is dus niet 
zonder gevaar”. 
Nu kan ze er gelukkig om lachen 
en blijft ze de Andijkers weer blij 
bezorgen.

Afra Kuin bezorgt in haar wijk elke woensdag de Andijker bij u op de mat. Tekst en foto: OdB

Een belangrijk schakel: de trouwe bezorger!

Pegasus Piazza EF7 
Inclusief 400 wh accu, Hydraulische remmen, 

Nexus 7 versnellingen, Nette � ets voor scherpe prijs

Nu met inruil van € 2549 voor € 1999 
rijklaar inclusief 2 jaar garantie

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

H me is where  
De Andijker is...

Al reizen we de hele wereld over, terugkomen in Andijk voelt altijd als thuiskomen.  
Bedankt voor jullie inzet om de Andijker al 100 jaar met groot succes op de mat te laten vallen.
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“Ineens stond dorpsgenoot Jan 
Kistemaker hier aan de deur. 
Hij vroeg of ik het uitgeven van 
de Andijker over wilde nemen. 
Dat was ergens in 1993,” begint 
Greet Davidse haar verhaal. 
“Als ondernemer en Andijker 
vond hij mij daar kennelijk ge-
schikt voor en zij –Jan en Fie- 
wilden er mee stoppen. Zo ge-
schiedde.”

In 1984 kwamen Greet en haar 
man Dave wonen in het pand met 
woon- en winkelvoorziening aan 
de Dijkweg. Hier woonden eer-
der de twee broers van Dokkum 
die er hun winkels met gordijnen 
en meubels hadden. “Eerst was 
het ons te duur, maar later zakte 
de prijs en konden we deze wo-
ning betrekken.”

Winkeltje van Greet
Het houtsnijwerk, het smyrna-
knoopwerk en de poppen van 
mijn ouders trok al vaker de aan-
dacht. “Dat zou je moeten gaan 
verkopen, hoorde ze regelmatig.” 
Greet begon ‘Het winkeltje van 
Greet’ met hobby en handwerk-
artikelen aan de Dijkweg. Met al-
lerhande materialen om te hand-
werken, nieuwe technieken als 
origamie en pergamano en ook 
het geven van curcussen in die 
technieken. Daarnaast het hout-
snijwerk, maar ook souveniers en 
zelfs een stomerijdepot kwamen 

er in de loop van de tijd bij. Er 
was voldoende aanloop en nog 
steeds ruimte genoeg, dus een 
kantoorgedeelte voor de redactie 
van de dorpkrant kon er ook nog 
wel bij in het toch al drukke leven 
van deze ondernemers.

Teksten en foto’s
Was er iets te doen op het dorp 

dan trokken Greet en haar man 
erop uit. Hij maakte vaak de fo-
to’s, zij schreef de teksten. “Het 
gebeurde niet vaak, maar soms 
leverde men zelf iets aan. Dat 
kwam dan vaak per faxbericht of 
er lag een handgeschreven briefje 
in de brievenbus. Bij elke club-
kampioen en jubilaris waren wij 
erbij.”

Maandag gesloten
De winkel werd gesloten op 
maandagochtend. Greet: “Dan 
was er toch niet zo heel veel aan-
loop, maar vooral gaf ons dat de 
tijd om de krant in elkaar te zet-
ten. Alles werd dan klaargemaakt 
voor de drukker. Voor vaste ad-
verteerders knipte ik de vorige 
advertentie uit en plakte die met 

lijm weer op de nieuwe versie! 
Tegenwoordig gaat dat allemaal 
digitaal uiteraard, maar toen wa-
ren lijm en schaar mijn beste 
vrienden!”

Drukken in Heerhugowaard
Nadat de originelen dinsdags 
naar de drukkerij ‘de Nijverheid’ 
in Heerhugowaard waren ge-
bracht, moesten die op woens-
dagochtend weer opgehaald in de 
vorm van grote stapels gedrukte 
kranten. “Mijn man reed heel wat 
kilometers heen en weer met een 
auto vol papier. Met de auto wer-
den de stapels dan meteen ge-
bracht bij de vele bezorgers die de 
verspreiding verder voor hun re-
kening namen.”

Andijker naar Ligthart
“In het jaar 2000 hebben we de 
Andijker overgedaan aan Pé en 
Tina Ligthart. Dat was jammer, 
maar wel de beste keus.” Greet 
vertelt over die lastige keus: “De 
gezondheid van mijn man maak-
te dat ik keuzes moest maken. De 
winkel werd steeds drukker, het 
viel niet meer te combineren des-
tijds. 
Het veelzijdige werk van het ma-
ken van een krant vond ik heel 
erg leuk. Zowel het schrijven van 
de redactionele stukken als het in 
elkaar puzzelen van de pagina’s, 
tot zelfs het maken van de factu-
ren.” 

Greet en haar man Dave Davidse hebben 7 jaar lang de Andijker uitgegeven voordat zij het overdroegen 
aan Pé en Tina Ligthart. Tekst en foto: OdB

De Andijker uitgeven was een nieuwe uitdaging

Peter Ligthart neemt in december 2001 het uitgeverschap van Greet en Dave Davidse 
over. Foto: archief de Andijker

De eerste steen gelegd van het pand waar de redactie van de Andijker nu kantoor 
houdt. Uit de Andijker van 27 mei 1971
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Woensdag 30 december 2009  -  88e jaargang weeknummer 53  -  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

over 

Andijkers

20 juni 2007 - de voorpagina wordt advertentie voor de Rabobank

In de nacht van donderdag 13 op 
vrijdag 14 januari 1916 raast een 
loeiende noordwesterstorm over 
Nederland. De voorgaande dagen 
heeft de harde wind grote massa’s 
Noordzeewater de Zuiderzee in 
geblazen. Het water stroomt bij 
eb nauwelijks terug. Vloed lijkt 
zich op vloed te stapelen. Erg ge-
rust gaat men in Andijk niet sla-
pen. In die bange januarinacht 
gebeurt van alles. In Andijk voor-
komt een heldhaftige ploeg dor-
pelingen die nacht met zandzak-
ken en grote dekzeilen op het 
nippertje een doorbraak van de 
zeedijk. Was de dijk bezweken, 
dan was een groot deel van West-
Friesland onder water gelopen. 
Een moment om 100 jaar later bij 
stil te staan en dat gaat gebeuren 
in het hele jaar 2016 met ver-
schillende festiviteiten. 

De eerste activiteit zal plaatsvin-
den op woensdag 13 januari, nabij 
het Poldermuseum. Het comité, 
bestaande uit, stichting De-

BuurtOp (in 2012 organisator van 
het feest ‘Andijk 200 jaar’), het 
Poldermuseum, de Rotaryclub 
Hoorn,  schrijver Peter Ruiten-

berg en de gemeente Medemblik 
is al enige tijd achter de schermen 
enthousiast mee bezig met de or-
ganisatie hiervan. Wat er staat te 

gebeuren kunt u vanaf vandaag 
iedere week lezen in een column 
genaamd, 100 jaar droge voeten. 
Wij houden u op de hoogte! 

www.andijker.nl         info@andijker.nl                                  telefoon 0228 - 59 36 05
Woensdag 28 oktober 2015 • week 44 • 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 uur/19-21 uur
BENNINGBROEK Di. 27-10

ANDIJK Do. 5-11

0228-59 22 44

www.kwantesmakelaardij.nl

 Verkoop
Aankoop

Advies
Taxatie

V.l.n.r.: Kees Zwier, Hendrik Zwaan, Klaas Kruk, Roelof Zwaan (zoon van Hendrik),  Jaap Zwier (vader  
van Kees), Piet de Wit, Piet Dekker En de opzichter Lodewijk Louwers met stormlamp. De tekst op de foto 

is Mannen die geheel West Friesland wisten te behouden Andijk 1916. Foto aangeleverd.

Het Poldermuseum en Stichting DeBuurtOp 
laten het weer stormen in Andijk!

 

INTOCHT 
14 NOVEMBERBeste jongens en meisjes,

Ja, ja het is al bijna weer zover, 
Sint Nicolaas is alweer onder- 
weg naar Nederland.

Hij is van plan om op
14 november as. aan te komen 
in de jachthaven van Andijk.

Volgende week zal hij ons een uitgebreide brief sturen. 

Tot volgende week.

Stichting Sint-Nicolaas Comite Andijk.

Kijk op www.sinterklaasandijk.nl voor het programma 2015.

Cultura stroomt al snel weer vol 
op de woensdagavond, want in 
onze uitnodiging stond “plastic 
boodschappentas” meenemen en 
dan zijn we nieuwsgierig. Het 
eendags bestuur had dus een ver-
rassingsavond gepland in de 
vorm van “doe iets”. 

Onze juf is Bets de Vries-Dekker. 
Zij begon een 20 jaar geleden met 
kleien en potten bakken. Je leert 
snel van je fouten, want bij klei 
bakken moet je wel ergens een 
gaatje in je werk gemaakt hebben. 
De boel kan ontploffen bij hete 
temperaturen. 1300 graden. Zo-
als bij de meeste hobby’s breid je 
deze uit. Dus kwam er ook een 
eigen oven. Hoef je niet meer met 
je werk te slepen en kan je na een 
dag (12 uur verhitten, 12 uur af-
koelen) zelf al zien wat je ge-
maakt hebt. Soms kan je je werk 
laten krakeleren, dan krimpt het 
glazuur sneller dan je werkstuk. 
Ook met paardenhaar krijg je 
mooie effecten. Dat moet er met 
ca. 600 graden op en dan weer 
verhitten tot 1300 graden. Het 
stinkt enorm. Met gewoon keu-
kenzout kan je hele mooie glim-
mende lagen krijgen, zoals vroe-
ger de grijze keulse zoutpot of de 
aardeweken pot voor het bewa-
ren van eieren of i.d.  Uiteraard 
zijn er verschillende soorten klei, 
die andere kleuren geven, dan 

gewoon grijs. Raku stoken is een 
facinerend bakproces, dat zowel 
vuur en rook gebruikt om unieke 
patronen te krijgen. Veel zwarte 
vlakken zien we hierbij op Bets 
werk. Het vooraf aangebrachte 
glazuur  krijgt ook een andere 
dimensie. Glazuur is zelf te ma-
ken (scheikunde) , maar gemak-
kelijker is het om glazuur in poe-
dervorm te kopen en met water 
te mengen. Roze wordt paars, 
creme wordt lichtbruin en zo zijn 
er nog vele kleuren mogelijk. 

Na deze uitleg moeten we zelf 
aan de slag. Bets doet voor hoe je 
een duimpotje maakt en een vo-
geltje. Nou een potje of schaaltje 

dat lukt de meesten wel, maar 
een vogeltje?? Het ziet er soms 

uit als een zwaan, een eend, een 
onbekend soort vogel of wat an-
ders, maar ach wat geeft het. We 
hebben lol en om de tafels niet 
vies te maken, moesten we onze 
boodschappentas als ondergrond 
gebruiken. Slimme meiden om 
ons op een verkeerd spoor te zet-
ten. We hebben alles achter moe-
ten laten, liefst geïnitieerd met je 
naam. Bets neemt alles na afloop 
mee, bakt ze af en wij zijn be-
nieuwd naar de afloop van onze 
creativiteit. 
Dat zullen we woensdagavond de 
18de november wel zien tijdens 
onze avond over de gedekte 
(kerst)tafel.Bets de Vries legt uit. Foto aangeleverd

Keramiek bij Vrouwen van Nu

Kersteditie 
Andijker

Op woensdag 
23 december a.s.
verschijnt onze 

kersteditie.

Uw teksten, 
advertenties 

of kerstwensen 
kunt u 

aanleveren vóór 
woensdag 

16 december 
aanstaande op 

info@andijker.nl!

Heeft u een leuk 
verhaal voor deze 
krant, laat het ons 

weten, 593605!

Week 44 - 2015: de bijna dijkdoorbraak wordt herdacht

VanDijck brengt een prachtig assortiment aan kwaliteit e bikes met een mo-
dern vormgegeven design. Deze e bikes worden vooral geprezen om de ge-
ruisloze en krachtige motoren, elegante vormgeving en strakke afwerking 
van het frame. Daarnaast worden onderdelen van topmerken als Shimano 
verwerkt in de e bikes. Kwaliteit en design staat hierbij altijd op de eerste 
plaats. 

Het assortiment van dit VanDijck biedt e bikes in verschillende prijsklassen 
en segmenten. Zo kunt u kiezen uit de volgende segmenten: Tour, City, Work 
en Transport. Binnen deze segmenten vindt u verschillende soorten e bikes, 
allemaal met een eigen charme. Zo is de Kalii 2.0 uit het segment Work een 
erg fi jn lage instap e bike met krachtige middenmotor en belt drive systeem. 
Hiermee fi ets je snel en comfortabel naar je werk en weer terug. 

De modellen Gaia N7 en Kalii 2.0 zijn tijdens de AD fi etstest in 2020 getest, 
en beoordeelt met een 7.8 en 7.6 respectievelijk. Hierbij werden vooral de 
geruisloze motoren en soepele ondersteuning benoemt. Deze twee modellen 
kunt u terugvinden in onze winkel én op onze website. 

Bent u benieuwd geworden naar de fi etsen van VanDijck? Kom dan gerust 
langs bij ons in de winkel. Wij stellen de fi ets graag voor u af en helpen u 
verder met een deskundig advies.

Zeeweg 43 • 1693 AR Wervershoof • (0228) 58 36 59
a.v.duin2w@quicknet.nl • www.andrevanduintweewielers.nl
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De krant van 4 september 1948
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“Mijn verzameling omvat voor-
al boeken, tijdschriften en dus 
ook kranten. Alle wetenswaar-
digheden over Andijk zijn mij 
dierbaar,” begint Jos Kuin zijn 
verhaal. “Geboren en getogen 
in Andijk, heeft het nieuws 
over ‘mijn’ dorp Andijk -in de 
breedste zin van het woord- 
mijn interesse.”

Verzamelen zit Jos in het bloed. 
Niet alleen over Andijk, maar 
over de hele regio WF. In zijn 
verzameling hebben ook de Zui-
derzeewerken een plaats en hij 
spaart de jaarlijkse uitgaven 
Vrienden van de Hondsbossche 
Zeewering. Jos bezit hij vele na-
slagwerken. “Het is gewoon heel 
erg leuk, dat als je ergens een half 
verhaal hoort, je terug kunt zoe-
ken hoe het precies zat. De  ge-
beurtenissen in het verleden ver-
tellen een waardevol verhaal.”

Geboren en getogen
Jos werd geboren op Andijk in 
1949. Vlak daarna- in 1951- ver-
huisde hij naar de huidige wo-
ning. Daar woonde ze eerst met 
het hele gezin van 17 personen en 
later met 4 volwassen broers. Na-
dat hij trouwde bleven hij en 
Baukje  hier wonen. “Het huis lijkt 
niet meer op hoe het ooit was. Ik 
woon niet alleen mijn hele leven 
al in hetzelfde dorp, ik woon zelfs 

op dezelfde plek in dat dorp!”

Ingebonden Andijkers
Het zal in 2017 geweest zijn dat 
de verzameling De Andijkers 
plotseling enorm werd uitge-
breid. “Veehouders Durk en Nel 
Dijkstra van de Dijkweg gingen 
verhuizen. In hun boerderij had-

den zij een flink aantal  jaargan-
gen Andijkers vanaf 1983, die 
zelfs keurig ingebonden waren. 
In het nieuwe huis was er geen 
plek voor, maar ze wilden deze 
unieke stukken niet verloren la-
ten gaan. Nel vroeg mij of ik er 
wat aan zou hebben. Daarop kon 
ik volmondig met een ja ant-

woorden en zo werd mijn verza-
meling in één klap vele jaargan-
gen Andijkers groot.”

Dubbele bezorging
“Zelfs de krantenbezorger weet 
dat ik ze spaar en gooit wekelijks 
niet één, maar zelfs twee exem-
plaren in onze brievenbus. Het 

ene exemplaar wordt meteen 
weggeborgen voor de verzame-
ling. Het tweede exemplaar 
wordt gelezen. Eerst even blade-
ren, later rustig alle artikelen nog 
eens lezen. We kijken er elke 
week weer naar uit.”

Bron van informatie
De Andijker is voor Jos een bron 
van informatie. “Daarom knip ik 
interessante artikelen ook uit. 
Die heb ik dan mooi bij elkaar lig-
gen over een bepaalde periode. 
Zodat ik de informatie compleet 
heb als ik bezig ga aan een jaar-
kroniek voor het jaarboek van  St. 
Oud Andijk. De Andijker heeft 
veel familieberichten en andere 
meldingen zoals jubilea, voor mij 
is de Andijker een schat aan in-
formatie.”

Rommelmarkt
Een nieuw boek bestellen is te 
makkelijk voor Jos. “Liever vind 
ik een boek voor mijn verzame-
ling op een rommelmarkt of op 
internet via Marktplaats. Wat 
voor een ander rommel kan zijn, 
is voor mij een uitbreiding van 
mijn collectie. Dus wie nog een 
naslagwerkje heeft liggen en er 
vanaf wil? Mij maakt u er blij 
mee,“ vertelt Jos. “De verzame-
ling groeit wekelijks in elk geval 
met een nieuwe editie van dé 
dorpskrant.”

Jos Kuin heeft vele jaargangen van de Andijker bewaard, zelfs keurig ingebonden. Tekst en foto: OdB

Jos Kuin verzamelt De Andijker al vele jaren
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PASEN WORDT DIT JAAR GENIETEN!
De narcissen laten zich weer zien en het voorjaarsgevoel hangt in de lucht. 
Het is bijna Pasen. Met de overheerlijke specialiteiten van Uw Slager wordt 
het gegarandeerd een smakelijk en vrolijk Pasen! Ontdek onze Paassuggesties 
voor jouw paasbrunch, diner of borrel, genieten van het voorjaar doe je samen.

Smulsteen Kipshoarma
Gevuld met gekruide kipshoarma, rode 
ui, paprika, zoete maïs en knoflooksaus 
(15,- borg)

ONLINE
BESTELLEN

Scan de QR code op 
de achterkant!

per stuk 21.50
100 gram vanaf 1.55

Rollades handgeknoopt
Diverse soorten, varken, rund of kip

De acties op deze flyer zijn geldig t/m zaterdag 3 april

Uw Slager Ron van den Broek
Middenweg 65 b, 1619 BN Andijk
 0228-593767
 info@ronvandenbroek.uw-slager.nl

Standaard p.p. 7.50 

Luxe p.p. 11.50

100 gram 1.95
100 gram 1.10

iedere vierde

 Gratis

Gourmet
Gevarieerd en lekker voor 
iedereen, 300 gram p.p.

Gevulde 
varkenshaas
Met notentapenade
en abrikoos

Krokante 
kippendij
Heerlijk mals

Kip in 
braadzak
Gemakkelijk te bereiden 
in de oven

BESTEL ONLINE 
Bestel makkelijk en snel in onze 

webshop: ronvandenbroek.uw-slager.nl

VIER HET VOORJAAR 
VOORDELIG

per stuk 1.75

Butcher’s 
Bites
Braziliaanse kaasbroodjes 
gevuld met heerlijke 
slagersspecialiteiten!

2 stuks 5.99

Carpacciowrap  
Luxe wrap gevuld met 
carpaccio, rucola en 
kaas-pesto
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carpaccio, rucola en 
kaas-pesto

Uw Slager Ron van den Broek
Middenweg 65 b, 1619 BN Andijk
 0228-593767
 info@ronvandenbroek.uw-slager.nl

Standaard p.p. 7.50 

Luxe p.p. 11.50

100 gram 1.95
100 gram 1.10

iedere vierde

 Gratis

Gourmet
Gevarieerd en lekker voor 
iedereen, 300 gram p.p.

Gevulde 
varkenshaas
Met notentapenade
en abrikoos

Krokante 
kippendij
Heerlijk mals

Kip in 
braadzak
Gemakkelijk te bereiden 
in de oven

BESTEL ONLINE 
Bestel makkelijk en snel in onze 

webshop: ronvandenbroek.uw-slager.nl

VIER HET VOORJAAR 
VOORDELIG

per stuk 1.75

Butcher’s 
Bites
Braziliaanse kaasbroodjes 
gevuld met heerlijke 
slagersspecialiteiten!

2 stuks 5.99

Carpacciowrap  
Luxe wrap gevuld met 
carpaccio, rucola en 
kaas-pesto

Deze acties zijn geldig t/m zaterdag 3 april

Bestel nu ook snel en makkelijk online: 

ronvandenbroek.uw-slager.nl

Wij feliciteren het team van de Andijker met hun 100-jarig jubileum!
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De eerste keer dat ik iemand voor De 
Andijker ging interviewen, was ik best 
nerveus. Ik dacht dat iedereen aan me 
kon zien dat ik een ‘groentje’ was die dit 
nog nooit gedaan had. Daarom had ik 
van tevoren een hele tijd zitten broeden 
op een flink aantal goede vragen. En op 
de dag zelf trok ik mijn mooiste jurk aan 
en een paar hakken, voor een zelfverze-
kerd gevoel. Ook nam ik een gloed-
nieuw notitieblok mee en drie (!) pen-
nen, want ja er zou er maar eens één 
mee ophouden… Toen ik bij de desbe-
treffende man thuis kwam, wilde hij 
eerst graag zijn groentetuin laten zien; 
daar liep ik dan op mijn hoge hakken 
door de modder. Maar het ijs was gebro-
ken en het interview ging als vanzelf. 

Sindsdien heb ik veel interviews mogen 
doen voor De Andijker. Op die  manier 
heb ik veel leuke dorpsgenoten leren ken-
nen. Van jonge kinderen tot een meneer 
die bijna 100 jaar was. Regelmatig maak ik 
nog een praatje met mensen die ik jaren 
geleden heb geïnterviewd. Voor het inter-
viewen zelf ben ik gelukkig niet nerveus 
meer, maar voor de zekerheid neem ik nog 
wel altijd drie pennen mee.

Van cavia’s tot korfbal
Als ik de opdracht krijg voor een inter-
view, zoek ik eerst op internet wat ik over 
die persoon of het bedrijf kan vinden. Zo 
weet ik een beetje wat ik kan verwachten 
en kan ik, met een beetje geluk, alvast een 
originele insteek voor het artikel bepalen. 
Regelmatig krijg ik onderwerpen waar ik 

helemaal niets van weet, zoals korfbal, au-
to’s restaureren of cavia’s fokken. In die 
gevallen lees ik me ook in het onderwerp 

in, zodat ik goed beslagen ten ijs kom. Af 
en toe lijken opdrachten mij in eerste in-
stantie wat saai, maar vaak is juist het te-

genovergestelde waar. Een van mijn inte-
ressantste gesprekken ooit had ik met een 
loodgieter, terwijl ik van tevoren had ge-
dacht: ‘Wat kan ik dáár nou over schrij-
ven?’ Als mensen met passie ergens over 
vertellen, dan steekt er eigenlijk altijd wel 
een mooi verhaal in dat een breed publiek 
zal aanspreken.

‘Andijker geheimpjes’
De mensen die ik interview zijn heel ver-
schillend. Sommigen steken meteen van 
wal, zodra ik de deur binnenstap. Het is 
dan soms niet eens nodig om vragen te 
stellen en ik zit dan een uur lang driftig te 
pennen om alle mooie verhalen op te 
schrijven. Anderen zijn wat meer verlegen 
en vinden het heel spannend om geïnter-
viewd te worden. Ik begin dan vaak met de 
makkelijke vragen als ‘Hoe spel je uw 
naam’ (een simpele, maar belangrijke 
vraag, want is het nou bijvoorbeeld ‘Kees’ 
of ‘Cees’?). Het is altijd fijn als ik merk dat 
mensen zich op hun gemak voelen en vrij 
gaan vertellen. Mensen delen best vaak 
persoonlijke dingen. Ik hoor dan ook re-
gelmatig ‘Schrijf dat maar niet op!’ of ‘Zet 
dat maar niet in de krant!’ Zo ken ik in-
middels best wat Andijker geheimpjes. 
Maar de mooiste verhalen mag ik gelukkig 
meestal gewoon met jullie delen. 

Dus heb je nog een bijzondere hobby, (te) 
gekke verzameling of ‘gewoon’ een leuk 
verhaal? Laat het ons weten en wie weet 
sta ik of één van mijn collega’s binnenkort 
bij jou op de stoep voor jouw ‘3 minutes of 
fame’! Jolien Harders

Jolien gaat op de fiets door het dorp voor interviews. Foto: PL/De Andijker

“Schrijf dat maar niet op!”
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Soms raken mensen iets kwijt, fietssleutels en brillen horen we regelmatig.
Ook worden er dingen gevonden, gehoorapparaten en bankpassen bijvoor-
beeld.
De Andijker meldt deze oproepjes steeds zo spoedig mogelijk en heeft al heel 
wat spullen bij de rechtmatige eigenaars terug gekregen.

Soms vinden mensen spullen terug, zoals oude foto’s. Ze kijken of ze iemand 
herkennen, maar er valt geen muntje. Je vraagt eens rond binnen de familie 
maar nog steeds wordt er niemand herkent. De Andijker is dan een prima plek 
om de foto heen te sturen. Met een oproepje in de Andijker bereik je heel veel 
mensen.

Verloren/gezocht/gevonden-oproepjes

Nu Kleingouw 40. Foto: Hessel de Greeuw

Ook de oproep in de Andijker 
van vorige week is bij de juiste 
persoon beland. Wij mochten 
bijgaande reactie ontvangen 
en vinden het erg leuk om deel 
te mogen zijn van de zoektocht 
én de oplossing.

De Andijker, de beste plek voor 
gevonden en verloren artike-
len!

Uit de Andijker van 14 augustus 1926

De Andijker 
toen

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

De sleutel tot bezit

De A
ndijker

gefelicit
eerd!

UW PLAATSELIJKE MAKELAAR
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Een feestkrant, ter gelegenheid van een 12,5 jarig huwelijk,  gemaakt in de stijl van de Andijker
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DE ANDIJKER COURANT
September 2012             FF buurten op 200 jaar Andijk 

Een uitgave van Stichting DeBuurtOp

En zo werd het gedachtengoed 
der Franse Revolutie tot zelfs 
in Andijk uitgevoerd. de ge-
goedsten maakten plaats voor 
de wijsheid van Jan Boezeroen. 
oftewel de Andijkers kozen nu 
hun eigen volk als vertegen-
woordigers.
Vrijheid gelijkheid en broeder-
schap, liberté, egalité et frater-
nité: daar moet iets moois uit 
voortkomen!

RADBOUD VERSUS 
NAPOLEON
199 jaar later besloot de ge-
meente zich aan te sluiten bij 
de nazaten van Radboud en hun 
kennis en kunde met Medem-
blik te delen. Zonder dorpse 
wijsheid geen stadse streken, 
of zonder stadse streken, geen 
dorpse wijsheid...
De dorpskern blijft bestaan, 
maar voor stichting DeBuurtOp 
staat 2012 gewoon voor 200 jaar 
Andijk!
Reden voor een Andijker dorps-
feest waarin verbroedering en 
saamhorigheid centraal staan. 
Van oost naar west, van noord 
tot zuid kunnen Andijkers mee-
werken aan de uitvoering van 
een feest rondom de oude kern. 
Deze historische locatie zal op 
zaterdag 22 september bruisen 
van allerlei activiteiten, die be-
langrijke aspecten uit de Andij-
ker historie vertegenwoordigen.

Fotocollage ‘t Buurtje Andijk
Foto’s uit de collectie van De Andijker/Koos Dol

Andijk 200 jaar

1812  2012

Andijker Volkslied
Lief plekje grond, omringd door groene dijken,
Door ’t voorgeslacht ontwoekerd aan de zee.
Door vaart en weg verdeeld in kleine rijken,
Waarop vol pracht de bloemenvelden prijken.
Een oord van vree.

Hier klinkt het lied van d’arbeid allerwegen,
Te midden van de zangen der natuur.
En verre van ’t rumoer der stad gelegen,
Komt hier ’t gevoel van kalme rust ons tegen,
Elk avonduur.

Hier steunde vaders arm de jonge handen,
En hier klonk moeders stem in ’t vriendelijk ouderhuis.
Bruist hier geen beek, ontbreken lustwaranden,
Wij minnen bovenal deez’ lage landen.
Hier zijn wij thuis.

Jan Trompetter.

Proclamatie uit het 
decreet van Napoleon

“Geachte dorpsgenoten,
Ik moge u het volgende meede 
deelen
Gelijk ik doe bij deezen
De verklaaring 
Dat de Dorpen van Andijk, 
Bangert en Broekoord,
Ofwel de geheele streek 
van de Noorderdijk
Zig van nu af aan houde
afgescheiden en onafhankelijk
van het regtsgebied 
der Steede Grootebroek.

“Per 1 januari 1812, zal Andijk, 
met het Buurtje als basis, 
zelfstandig zijn!”
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September 2012: een speciale uitgave van Stichting DeBuurtOp

ONDERNEMEN ZONDER 
PROBLEMEN? pagina 3

Woensdag 26 september 2012  -  week 39  -  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Feest op en rond het Buurtje. In 
deze Andijker een impressie van 
de activiteiten die afgelopen za-
terdag plaatsvonden. We willen 
stichting DeBuurtOp van harte 
feliciteren en bedanken voor deze 
prachtige dag. Foto's: Koos Dol 
en Henny Bakker. Stichting De-
BuurtOp vindt het leuk als u een 
reactie achterlaat in het gasten-
boek over uw beleving van de 
22e, www.debuurtopandijk.nl.
Volgende week het verslag!Volgende week het verslag!

In de Andijker Courant stond een stukje over het echtpaar de 
Vries dat ze 70 jaar getrouwd waren, of het toeval is weet ik niet, 
maar ik had een foto van het echtpaar Dirk de Vries en Trijntje 
Zwier welke 70 jaar waren getrouwd klaar liggen. Het is de hele 
familie de Vries.
 
Zittend
Dirk de Vries geb. 1806 ov 1904 getr 1830 met 
Trijntje Zwier geb. 1807 ov 1901.
 
Achter vlnr
Jan de Vries geb. 1833 met zijn vrouw Aaltje Veer
Maartje de Vries geb. 1830 , haar man Pieter de Vries 
is dan al overleden.
Ariaantje de Vries geb. 1840 met haar man Albert Kramer
       
     Hessel de Greeuw

DE ANDIJKER COURANT Andijk 200 jaar

1812  2012

Nog veel meer foto's van 
200 jaar Andijk op:

www.andijker.nl

www.debuurtopandijk.nl 

www.pbase.com/badger45/andijk_200_jaar

www.123website.nl/debuurtop2012

Theo Specials
Google eens naar:

HOUTENMETAALDESIGN.NL

Vanaf 1 oktober 2012 veranderd onze koopavond.

Tussen 18.00 en 19.00 uur blijven wij op vrijdagavond 
open, maar sluiten hierdoor om 20.00 uur!

Voor meer informatie:
E: www.slijterijvidra.nl
T: 0228-581232
Dorpsstraat 146 te Wervershoof

200 jaar Andijk!

Week 39 - 2012: Het feest van 200 jaar Andijk is gevierd

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

De VVD al 73 jaar 
liberaal feliciteert 

de Andijker: 
na 100 jaar nog 
steeds vitaal!
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Het is zover: Asonia en AVV samen verder

Asonia en AVV hebben sinds 
vrijdagavond 8 februari beiden 
een ondertekende intentiever-
klaring in handen waarmee 
naar de gemeente Medemblik 
aangegeven kan worden dat de 
clubs bereid zijn te fuseren en 

akkoord gaan met de nieuwe 
indeling en uitbreiding van het 
sportcomplex van AVV aan de 
Kleingouw.

Afgelopen vrijdagavond hebben 
de leden van AVV en Asonia in 

twee aparte ledenvergaderingen 
– volmondig! - hun goedkeuring 
gegeven aan de fusie. 
Beide clubs tekenden een inten-
tieverklaring om een fusie tussen 
beide verenigingen verder uit te 
werken. Aan de leden werd ge-

vraagd akkoord te gaan met het 
onderzoek naar een juridische 
fusie. Dit houdt in de opheffi  ng 
van de twee clubs en het oprich-
ten van een nieuwe club. 

(vervolg op pagina 6)

www.andijker.nl info@andijker.nl telefoon 0228 - 59 36 05
Woensdag 13 februari 2013 • week 7 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Ook ‘s avonds en 
op zaterdag geopend!

zie pagina 3
Dokter d’Arnaudstraat 29, 

1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelovertoom.nl

Dokter De Vriesstraat 33, 
1654 JT Benningbroek Tel. 0229-591264

infobenningbroek@mantelovertoom.nl

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

Inloopavond Andijk 
donderdag 14 februari 
19-21 uur. Zie pagina 3

Ondertekening bij AVV Ondertekening bij Asonia

Vrijdagavond 8 februari j.l. heeft Nico af-
scheid genomen van het Dorpshuis. Het is 
alweer zo’n 8 jaar geleden dat Nico beheer-
der werd van Dorpshuis Centrum.
De agenda van het Dorpshuis was op dat 
moment vrijwel leeg, maar in de loop van 
de jaren is die steeds voller geworden. Dat 
is voor het overgrote deel te danken aan 
Nico, die samen met Marjon en de rest van 
het team, ervoor gezorgd heeft dat ieder-
een zich welkom voelt in het Dorpshuis.

Receptie
Tijdens de drukbezochte receptie kreeg 
Nico een “muzikale hulde” van muziekver-
eniging “Sursum Corda”. Tijdens het spe-
len van het Wilhelmus schreed de konin-
gin, die trouwens een grote gelijkenis ver-
toonde met Sandra van Dokkum, de zaal 
binnen. In haar gevolg bevonden zich ook 

de kinderburgemeester Jeffrey en kinder-
loco-burgemeester Youri.

Lintje 
Nico heeft wel eens gezegd dat hij graag 
een lintje zou ontvangen van de koningin. 
Maar hij zou het alleen accepteren als de 
koningin het persoonlijk op zou komen 
spelden! Vandaar dat het personeel “de 
koningin” gestrikt had om een “een lintje” 
uit te reiken aan Nico.
Namens het Dorpshuisbestuur sprak 
Frank Hollenberg zijn waardering uit aan 
Nico vanwege zijn enthousiasme en enor-
me inzet voor het Dorpshuis!

Terugblik
Natuurlijk kon Nico niet achterblijven en 
gaf ook een korte terugblik over de afgelo-
pen 8 jaar. Nico sprak zijn dank uit naar 

zijn vrouw Marjon, het fantastische perso-
neel en bestuur voor het vertrouwen wat 
hij in de afgelopen jaren heeft mogen erva-
ren! De nieuwe beheerder, Michel de Jong, 
stond vrijdagavond al achter de tap. Op 1 
maart a.s. begint Michel officieel en voor 6 
april nodigen we u uit om kennis te maken 
met de nieuwe beheerder, meer info volgt. 
Dion, Henriëtte, Hennie, Marja, Marjon 
en Sanny blijven zich, als vanouds, inzet-
ten voor het Dorpshuis!

“Nico bedankt!” Afscheid Nico Pasterkamp Dorpshuis Centrum

Afgelopen vrijdagavond in het Dorpshuis 
heeft iemand mijn blauwe KLM jas mee-

genomen. In de linker borstzak zit een 
kleine zaklamp. U kunt de jas terug be-
zorgen in het Dorpshuis of even een bel-
letje naar D.Greydanus Julianastraat 9 

Andijk tel: 0228 720119.

Oproep: verkeerde 
jas meegenomen

        

                 Voor al uw snoei en kap werkzaamheden 
                       Zowel bedrijf als particulier  
 
 Boomverzorging                            Jeugd en begeleidingssnoei 
 Vormsnoei     Onderhoudssnoei 

Hagen snoeien                      Klimmen   
 Kappen / vellen               VTA controle (boomveiligheid) 

          Advies en dienstverlening           Tuin onderhoud 
          Terras reiniging                               vijver aanleg en onderhoud 
          Stobbenfrezen                                   takken versnipperen 
          Schuttingen plaatsen                     Haard  hout kloven 
           
Chris de Vries                                                                                                                                                          
Mobiel: 06-15877076 
info@devriesboomverzorging.nl/ www.devriesboomverzorging.nl   
             
 
 
                                                                                                                                         
 
 

Nico en Marjon Pasterkamp

Enkhuizen 0228 - 312 258 Nu ook in Andijk 0228 - 59 27 57

Ambachtelijke schilders sinds 1797
Bloemendaal

Nico en Marjon Pasterkamp

13 februari 2011: De fusie tussen Asonia en AVV

nieuwe collectie

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met €1300,-

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad,
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00

voor € 1.795,00.
Overtuig uzelf bij:

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad,
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00

voor € 1.795,00.
Overtuig uzelf bij:

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering 

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren 
vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met €1300,-

maandag 13.00-18.00

Landelijk 
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maandag gesloten
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zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%
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Relaxfauteuils

vanaf e495,-

set vlak
140x200 v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!
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i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

Relaxfauteuils 
vanaf  € 599,-

Eettafel 
vanaf  € 565,-

WIJ ZIJN OPEN!
Plan uw afspraak.
Bel 0228 - 518010 of mail naar:
info@basic-design.nl

Linnenkast
vanaf  € 299,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
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donderdag 19.00-21.00
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Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  
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Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Relaxfauteuils 
vanaf  € 599,-

Linnenkast
vanaf  € 299,-

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Je bent welkom in onze winkel. Wij hanteren hierbij de 
aangepaste richtlijnen van het RIVM. Kom met maximaal 2 

personen en houdt voldoende afstand tot elkaar.

Eettafel 
vanaf  € 565,-

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Vrijdag 10 juli 2009  -  88e jaargang weeknummer 28  -  voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

The Local Soul Classics zorgt voor spektakel 
op de Avond van Andijk!

Na twee zeer succesvolle edities van 
de Avond van Andijk met The Local 
Stones en The Local Beatles is het dit 
jaar tijd voor The Local Soul Classics. 
Zeer trots is de Avond van Andijk dat 
net als voorgaande jaren lokale muzi-
kale helden terug gaan in de tijd en vol 
overgave de swingende Soulmuziek 
ten gehore zal brengen.

De geschiedenis van dit “local” succes 
gaat terug naar het jaar 2007. Toen be-
gon een groep Westfriese muzikanten 
het hobby-projectje ’The Local Stones’. 
Aan de bar van café 't Ankertje te Andijk 
resulteerde het idee om met een stel en-
thousiastelingen de muziek van The 
Stones nieuw leven in te blazen, in een 
memorabele Rock & Roll avond in die-
zelfde kroeg. Reden genoeg om The Lo-
cal Stones een vervolg te geven op de 
Avond van Andijk. 

Vorig jaar sloeg men een nieuwe weg in 
en werd het The Local Beatles. Met de 
liedjes “Hey jude” en “All you need is 
love” speelden zij de hele tent plat. Ieder-
een zong uit volle borst mee. 

Het kon dan ook niet uitblijven dat er dit 
jaar opnieuw een vervolg aangegeven 
zou worden. Dit jaar staat alles in het te-
ken van 50 jaar Motown en de naam The 
Local Soul Classics was snel gevonden. 
Deze 14 koppige formatie bestaat deze 
editie uit de volgende lokale soulamigo’s: 

Esther Hoogland, Marit Verdonschot, 
Els van der Lubbe, Enrico Kors, Jos Ko-
lenberg, Harm Steltenpool, Alex Mol, 
Bert Schipper, Sjors Ooteman, Barry 
Woestenburg, Jeroen de Graaff, Edwin 
Jans, Tjerk Laan en Tim van Velzen.

Met piano, bas, trompet, trombone, 
saxofoon, percussie, drums en gitaar 
staat het als een huis! De muziek van 
Marvin Gaye, Four Tops, Aretha Fran-
klin en Stevie Wonder zorgt ervoor dat 
wij echt terug gaan in de tijd van kroes-
haar en halleluja jurkjes.

Het programma van de Avond van An-
dijk van aanstaande vrijdag 10 juli be-

staat verder uit optredens van de fanfa-
res Excelsior en Sint Caecilia, KUS, Kidz 
Dance, Popkoor Cantabile, Peter Beense, 
Oos Joos, De Coronas en DJ Ester.

Voor het laatste nieuws kijk op 
www.deavondvanandijk.nl

&de Avond van

The Local Soul Classics. Foto: Theo Groot

Dijkpop-acts timmeren hard aan de weg

BURGERJAARVERSLAG 2008

In het midden van deze Andijker 
vindt u het burgerjaarverslag van 
de gemeente Andijk over het jaar 
2008. Iedere burgemeester in Ne-
derland heeft de taak om jaarlijks 
een verslag te maken voor de inwo-
ners van de gemeente. Dit verslag 
hoort bij de verantwoording over 
het in het voorgaande jaar gevoer-
de beleid en zegt iets over de kwali-
teit en de kwantiteit van de ge-
meentelijke dienstverlening. 

Naast het verslag in deze krant is 
een uitgebreider verantwoordings-
verslag opgesteld. Hierin vindt u 
gedetailleerde informatie over de 
gemeentelijke dienstverlening, de 
in 2008 gevoerde projecten en over 
andere zaken waar de gemeente 
zich in 2008 mee bezig heeft ge-
houden. U vindt dit verantwoor-
dingsverslag op www.andijk.nl. Als 
u niet over internet beschikt, kunt 
het verslag opvragen bij de ge-
meente. 

De programmering van het Dijkpop festival komt veelal 
in de winterse maanden tot stand. Inmiddels hebben er 
dan ook tal van ontwikkelingen plaatsgevonden rond 
diverse acts die geprogrammeerd staan.

De grootste uitschieter zijn wel de heren van De Staat. 
Deze Nijmeegse formatie werd na Noorderslag al uitge-
roepen tot beste Nieuwkomer van 2009. Na hun over-
weldigende optreden op het Pinkpop festival zijn ze nu 
definitief doorgebroken. De Kraak & Smaak DJ’s maken 
het nog bonter, zij gaan met hun DJ-set en megahit 
“Squeezy me” momenteel echt de hele wereld over.
De bands als The Sheer, Johan en Double U Bean heb-

ben in mei hun nieuwe cd gelanceerd en zijn net als de 
rappers van The Opposites deze hele zomer te vinden 
op diverse festivals. Daarentegen doen de gouwe ouwe 
rockers van Claw Boys Claw het na hun comeback vorig 
jaar deze zomer even rustiger aan. Zo kunnen zij zich in 
alle rust voorbereiden op zeer waarschijnlijk weer een 
spectaculair en energiek optreden op Dijkpop. 

Na de Duitse tournee van Moke zijn deze zwartgeklede 
Amsterdamse heren de studio ingedoken. Zij hopen in 
september hun nieuwe plaat te kunnen presenteren. 
Op Dijkpop hopen wij al wat nieuw werk te mogen be-
groeten.

De jonge honden van DeWolff vielen al op door hun 
echte jaren ‘60 sound. Nu heeft ook 3FM dit opgepakt 
en zijn ze omgedompeld tot Serious Talent 2009.

Zo even in vogelvlucht wat de Dijkpop acts allemaal 
deden en gaan doen de komende tijd. Om nog maar te 
zwijgen over de acts die in de Rheino’s Partyground te 
bewonderen zijn. 

Wil jij meer te weten komen over alle acts die op Dijk-
pop staan, kijk dan op www.dijkpop.nl. In ieder geval 
tot aanstaande zaterdag 11 juli te Andijk!

Week 28 - 2009: een Avond van Andijk voorpagina
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“Geliefde zoon, Daar het zaterdagavond is 
en ik alleen zit, zo zal ik u even schrijven 
en laat u dan weten dat wij door de zegen 
des heren nog bespaard zijn, ook met dit 
vreselijk weder van vrijdag. Er zijn zulke 
grote hagelstenen gevallen, als een dui-
venei (zo groot) en nog groter. Er is hier 
ook veel vernield. En nu hebben wij uw 
kaart ontvangen en daarin gezien dat u 
proeftijd al om is en dat u voornemen is 
om daar te blijven(…). Je past maar goed 
op, daar is zegen op te wachten.”

Zó schreef mijn oma aan haar zoon, mijn 
vader, in de zomer van 1927. Als 19-jarige 
jongen was hij uit Mijdrecht naar West-
Friesland gereisd om daar als metaalarbei-

der aan de slag te gaan. Zijn proeftijd was 
dus nu voorbij, en zijn voornemen was het 
om ‘daar’ te blijven. ‘Daar’ was Andijk. En 
hij is er gebleven. Tot zijn overlijden.

Een paar jaar na zijn komst trouwde hij 
met zijn jeugdvriendin uit Mijdrecht. Sa-
men vestigden ze zich in Andijk. Eerst aan 
de Hoekweg, later Broekoord, en weer la-
ter op Kleingouw. Het gezin had uiteinde-
lijk vijf kinderen, waarvan ik als jongste.
Destijds heb ik daar nooit bij stilgestaan, 
maar ik realiseer me nu dat mijn ouders 
het in de beginjaren misschien moeilijk 
zullen hebben gehad, nog los van de econ-
omische crisis en los van de oorlog. Ze 
waren immers ‘import’, zoals we dat toen 
noemden, en dus voor velen geen échte 
Andijkers. Ze spraken geen Westfries, en 

hadden zelfs, ook na jaren, nauwelijks een 
Westfries accent. En dat scheelde nogal, in 
die tijd.        
Misschien hielp echter, dat ze zich verder 
naadloos hebben aangepast aan de dorps-
cultuur met al zijn eigenheden. Mijn vader 
op de voetbalclub, en mijn moeder vooral 
in het kerkelijke leven. 

In de zomer van 1973 ben ík uit míjn dorp 
vertrokken, net als mijn vader op 19-jarige 
leeftijd. Ik kan me herinneren dat ik het 
moeilijk had, die eerste jaren in Amster-
dam. Moest mezelf dwingen om niet tegen 
iedereen op straat ´Hoi´ te zeggen, en te 
doen alsof ik iedereen kende. Maar goed, 
ook míjn proeftijd was na enige tijd om, en 
het werd ook míjn ‘voornemen om daar te 
blijven’.

Inmiddels is bijna een halve eeuw verstre-
ken. Ik heb meerdere verhuizingen achter 
de rug, en de leeftijd om terug te kijken. 
Zelfs al ik het niet wil, dan tóch wordt ik in 
mijn dromen achtervolgd door het verle-
den. En als mij nu gevraagd wordt wie ik 
ben, dan zeg ik mijn naam. Maar als me 
gevraagd wordt wát ik ben?

Dan ben ik een Andijker.     

Bert Immerzeel (Spanje)

Leen Immerzeel. 

Import

Leen Immerzeel op zijn zondags.De brief van oma Immerzeel-Folmer

Leen Immerzeel staand in het midden bij 
A.V.V. Hercules. Foto’s aangeleverd

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Deze maand:
verbouwingskorting

alle horloges en sieraden 
25% korting 

Op alle zonnebrillen 
Ray-Ban en Polaroid 

10% korting

Bij aanschaf van een bril op 
sterkte een zonnebril cadeau

De Andijker 100 jaar,
gefeliciteerd!

Een advertentie in een Andijker van 1975
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Zestig jaar van Andijk en dan toch weer 
terugkomen. Vaak wordt gezegd dat je niet 
meer naar je geboorteplaats moet terugke-
ren, omdat je toch niet meer vind wat je 
daar vroeger beleefde. Andijkers die je 
goed hebt gekend zijn verhuisd of liggen 
op het kerkhof. Toch de stap gedaan om in 
plan Mantelhof Andijk opnieuw te bele-
ven.

En na een kleine twee jaar op Andijk moet 
ik bekennen dat me het leven hier voor de 
volle 100 procent is meegevallen. De men-
sen zijn in mijn herinnering nog steeds 
vriendelijk en behulpzaam. Het elkaar 
groeten op straat tijdens een wandeling is 
hartverwarmend. Die vriendelijkheid is in 
andere plaatsen vaak ver te zoeken.  

Mijn prille jeugd bracht ik door aan de 

Dijkweg, toen nog nummer 172. Mijn va-
der, Jan van Dokkum, was woninginrichter 
en bij hem kon je alles kopen op het gebied 
van vloerbedekking, gordijnen etc. Ook 
het repareren en stofferen van stoelen en 
het opnieuw vullen van matrassen, was bij 

hem in goede handen. De laatste jaren 
voor zijn overlijden in 2010, werd hij re-
gelmatig door de pers benaderd over de 
tijd dat hij als soldaat tijdens de oorlogsda-
gen in Kornwerderzand diende. Als een 
van de laatsten kon hij het heldenverhaal 

tot in alle details vertellen. Hij kwam dan 
ook regelmatig in het Kazemattenmuseum 
op de Afsluitdijk.

Nooit zal ik m’n lagere schooltijd vergeten. 
Op de dr. A. Kuyperschool aan de Dijk-
weg. Vaak liepen we achter de dijk over de 
zeestenen van en naar school. Dat ging 
razend snel. Bang om te vallen was je niet. 
Vorig jaar dook er een foto op met de fa-
milie Mellema uit Opperdoes aan het wa-
ter dicht bij de splitsing met de Midden-
weg. Het jochie in het midden, dat ben ik. 

Eind vorige eeuw hebben we met een aan-
tal klasgenoten uit de vijfde/zesde klas nog 
een reunie georganiseerd. Zeer geslaagd. 
Vele herinneringen opgehaald in het nabij 
zijn van onder meer meester Marsman en 
handwerkjuffrouw Groot.   

Als dreumes wist ik het al, het zeegat uit, 
schipperman worden. Dat verlangen naar 
zee kwam zeker niet uit de lucht vallen. 
Mijn grootvader, Albert van Dokkum, ma-
nufacturier met een winkeltje op de hoek 
Kleingouw-Middenweg, werd op Urk ge-
boren en mijn vader heeft ook altijd een 
grote voorliefde voor de zee gehad.  Om-
dat zijn vader hem nodig had in de zaak, 
moest hij helaas afzien van een carriere op 
zee. 

Op mijn 17e ben ik voor het eerst gaan va-
ren als lichtmatroos op de coaster Wodan. 
Daar ontmoette ik Kapitein Smit die in 
Opperdoes/Twisk woonde. Ruim een jaar 
later naar de Zeevaartschool in Amster-
dam. Met een Batavus bromfiets, gekocht 
van Douwe Wierstra, elke morgen om half 
zeven richting Bovenkarspel om daar de 
trein richting Amsterdam te nemen.  

Tijdens mijn studie beleefden we in Ne-
derland een van de koudste winters, 
1962/1963. Afzien op de brommer. Herin-
ner me nog dat ik op een zaterdag met de 
brommer over het ijs naar Urk ben gere-
den. Aan een touwtje achter mij, schaat-

send, Fokke Bakker, zoon van Jaap Bakker 
van bakker Bouwhuis. Had thuis niets 
verteld over deze tocht, dus mijn ouders 
flink ongerust. Maar ook wel een beetje 
trots denk ik tegelijkertijd. 

Na vele jaren op zee, afgewisseld door stu-
dies, gevaren als stuurman en later als ka-
pitein op heel veel schepen. Begin 70-er 
jaren zelfs op mammoettankers van 350 
meter lang en 21 meter diepgang in gela-
den toestand. Best spannend om met deze 
reuzen te manoeuvreren en onze positie 
op zee vast te stellen met een sextant.  

Heb op Andijk nog veel familie wonen. 
Zuster Annet (getrouwd met Hans Man-
tel) en broer Meindert (getrouwd met 
Netty) wonen nog altijd aan het Hornpad. 
Daarnaast nog vele neven en nichten die 
nooit van Andijk zijn gegaan. Daarom 
voelt het voor mij in zekere zin vertrouwd 
om hier weer te wonen. 

Op mijn 75ste verjaardag heb ik mijn zee-
mansuniform definitief in de kast gehan-
gen. Genoeg water gezien. De laatste jaren 
voer ik als kapitein op kleine, snelle sche-
pen naar windmolenparken om daar tech-
nische mensen en materiaal af te zetten. 
Vaak met veel wind en zee. 

In de tachtiger jaren heb ik een flinke peri-
ode aan de wal gezeten. Woonde toen met 
mijn vrouw en drie kinderen in Brielle. 
Heb daar een Public Relations bureau op-
gezet en was onder meer ook gemeente-
raadslid. Dat heb ik 16 jaar met veel liefde 
gedaan.  

Alfred van Dokkum              

De familie Mellema uit Opperdoes, achter de dijk. Alfred van Dokkum is de 3e van links. Foto aangeleverd.

Na 60 jaar weer terug op Andijk

Alfred van Dokkum. Foto aangeleverd.
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Oosterweg 11 Andijk  
Vraagprijs € 325.000,- k.k.  

0228-592253 

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

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

MOMENTEEL 
GEEN INLOOPDAGEN

www.mantelvoors.nl

Haar eerste werkdag bij de De-
kamarkt in Andijk weet ze nog 
precies. Toch is dat –op vier 
maanden na- 28 jaar geleden. 
“Het was op de verjaardag van 
mijn broer en dat is me zomaar 
bij gebleven,” vertelt Nel Tessel. 
“Nu sta ik mijn laatste uurtjes 
te maken bij de winkel waar ik 
zoveel jaren met plezier heb 
gewerkt, dat is toch snel gegaan 
hoor!”

Lief en leed werd gedeeld in de 
afgelopen jaren. Sommige colle-
ga’s zijn inmiddels vriendinnen 

geworden. Mariska en Jacqueline 
weten nu al dat ze de altijd gezel-
lige Nel gaan missen op de werk-
vloer. “Zij is een lekkere klets, 
maar heeft ook een luisterend 
oor en oordeelt niet, hele fijne 
eigenschappen,” aldus de collega/
vriendinnen in koor.

Altijd Andijk
Al die jaren heeft de uit Groote-
broek afkomstige Nel in het fili-
aal in Andijk gewerkt. “Ik zocht 
een baan, hier hadden ze een va-
cature en het beviel goed van 
beide kanten. Waarom zou je dan 

weggaan?” Heel even maakte ze 
een uitstapje naar het filiaal dich-
ter bij huis. Nel: “Dat was tijdens 
de verbouwing van het Andijker 
filiaal. Ik kreeg wel het aanbod in 
Grootebroek te blijven werken, 
maar miste mijn collega’s uit An-
dijk.”

Dorpsgevoel
Heel Andijk kent de goedlachse 
Nel wel. “Eerst stond ik op de af-
deling vleeswaren, later op de 
vleesafdeling en ook nog een pe-
riode op het brood. Ik heb afde-
lingen en producten zien komen 

en zien gaan. Vernieuwing is al-
tijd gaande.” Nel had altijd even 
aandacht voor de klant die om 
een praatje verlegen zat. “Het 
dorpse karakter van de winkel in 
Andijk spreekt mij erg aan.”

Samen op kassacursus
In groepjes werden de dames 
verplicht op kassacursus ge-
stuurd. Een hele gezellige dag, 
waar een echt uitje van gemaakt 
werd. De dag werd afgesloten 
met een blijde lach: alle deelne-
mers waren geslaagd. “De nieuw 
verworven kennis moest niet 
wegzakken, dus vroeg ik wanneer 
ik eens kassa kon draaien en zo 
geschiedde. Ik kreeg mijn plek 
aan de kassa en ben daar nooit 
meer weggegaan!” lacht Nel. 
“Laatst was er op het nieuws dat 
een winkelketen een kletskassa 
begon, een kassa waar naast het 
afrekenen ook echt tijd was voor 
een praatje. Geen haast, maar 
oprechte aandacht. Dat was een 
perfect idee geweest om mij ach-
ter te zetten!”

Buiten het werk
Met sommige collega’s heb ik 
heel wat meegemaakt in die ruim 
27 jaar. Van verdrietige zaken als 
echtscheidingen en leuke dingen 
zoals samen ‘te kermis gaan’. De 
verdrietige momenten waren we 
er voor elkaar. De mooie momen-
ten vierden we met elkaar en 
vooral die mooie dingen gaan we 

er nog veel meer van beleven. 
Want het werken stopt wel, maar 
nu heb ik dus extra veel tijd voor 
leuke dingen!”

Gemist worden
De collega’s en klanten gaan Nel 
missen. “Ze sprong altijd in, 
klaagde en zeurde nooit. Ze wist 
van aanpakken en deed alles met 
een lach,” strooien Mariska en 
Jacqueline nog even wat compli-
menten naar Nel. Ze wordt er een 
beetje verlegen van. “Ook klanten 
hebben gevraagd of ik straks dan 
nog wel een keer ‘om een bakkie’ 
kom. Ik ga het missen hier, maar 
sommigen contacten zullen zeker 
blijven,” sluit Nel af.

Goedlachse Nel Tessel weg bij Dekamarkt 

De collega’s en klanten gaan de hartelijke lach van Nel Tessel wel missen! Tekst en foto: OdB

Goedlachse Nel Tessel weg bij Dekamarkt 

De collega’s en klanten gaan de hartelijke lach van Nel Tessel wel missen! Tekst en foto: OdB

Corona, iets om rekening mee te houden.
Ook West-Friesland ontkomt niet aan de gevolgen van het coronavirus. Drukte bij 
winkels door mensen die extra boodschappen inslaan. Evenementen die worden 
afgelast of uitgesteld. Scholen en kinderopvang zijn dicht. Iedereen in Neder-
land wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. 

Van veel activiteiten die georganiseerd worden in en om Andijk is op dit moment 
nog niet bekend of ze door zullen gaan. Wij raden u aan om u goed te informeren 
en de websites van de betreffende organisaties in de gaten te houden.

Geen paniek
Paniek is een slechte raadgever. Niet alles wat op sociale media wordt verspreid 
is waar. Maar dat het hier om een bijzondere situatie gaat, waarbij richtlijnen 
vanuit het RIVM elke dag worden bijgesteld, maakt het verstandig u goed te la-
ten informeren via de juiste, betrouwbare kanalen. Pas goed op elkaar en biedt 
hulp waar nodig. 

Ons kantoor blijft zoveel mogelijk gesloten.
Wij verzoeken u via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen.

   Het team van de Andijker en Dijkprint

15 maart 2020NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

Eet- en drink-
gelegenheden, 
bijvoorbeeld cafés, 
restaurants, bars en 
co�eeshops. 

Sport- en �tness-
clubs, bijvoorbeeld 
sportverenigingen, 
zwembaden en 
sportscholen. 

Sauna’s, bijvoorbeeld 
spa’s en wellness-
centra.  

Seksgerelateerde 
bedrijven, bijvoor-
beeld prostitutie, 
seksclubs en escort-
diensten. 

Deze maatregel geldt voor de volgende sectoren: 

18+

Het nieuwe coronavirus (COVID-19) in Nederland
Maatregelen voor ondernemingen 

en verenigingen

Voor meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel naar 0800-1351

Het RIVM adviseert de 
overheid bij de bestrijding 
van het nieuwe coronavirus.

Houd gepaste afstand 
(1,5 meter) en vermijd 
grote groepen (+100)

Werk thuis 
als het kan

Blijf thuis Beperk (sociale) 
contacten

De volgende maatregelen blijven van kracht:

Heb je geen klachten? Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?

Eet- en drinkgelegenheden, sport- en �tnessclubs, sauna’s en seksgerelateerde bedrijven in 
Nederland sluiten van 16 maart tot en met maandag 6 april. 

Woensdag 18 maart • week 12 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921

Week 12 - 2020: de eerste tekenen van corona
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Uit ‘De Andijker Middenstander’ van zaterdag 3 maart 1929
Jan van Dokkum fietst van Enkhuizen naar Urk (en weer terug).

Kent u het ijselijke verhaal van Jantje van Dokkum? 
Nee? Het waart alweer tachtig jaar rond op Andijk.

Een goed idee
Jantjes vader Albert van Dokkum dreef hier op het dorp 
een manufacturen winkel. Hij maakte zich zorgen over z’n 
dochter Coba, die alweer een flinke tijd in het Snouck van 
Loosenziekenhuis in Enkhuizen lag. Het zou goed zijn als 
ze weer eens bezoek van de familie kreeg. Albert kreeg 
een goed idee: als Jantje eens ging. De jongen zat op de 
Kuyperschool en zou best een keertje vrij kunnen krijgen. 
Zogezegd, zo gedaan. Op de laatste woensdagmorgen van 
februari stapte vader Albert naar het schoolhoofd en 
vroeg die dag vrij voor Jantje, opdat die op ziekenbezoek 
kon.

Op wereldreis
Die woensdag was het schitterend winterweer. De zon 
scheen, al was het wel koud. Het vroor 14 graden. Jan 
kreeg voor de rit de fiets - met blokken op de trappers - 
van zijn broer Frederik mee. Vader Albert pakte royaal uit 
en gaf de jongen een gulden, voor onderweg.
Na het bezoek aan zijn zus, nam Jan, nu hij toch in Enk-
huizen was, een kijkje bij de haven. Zo vaak ligt een zee-
haven immers ook niet dichtgevroren. Op het ijs was het 
een gezellige drukte. Om erop te komen, moest je via een 
stellage van palen en houten planken afdalen. Toegang: 20 
cent. Op het ijs stond ook Piet Kistemaker uit Andijk. Piet 
maakte van het winters vertier gebruik door met handel 

op het ijs te staan. Hij verkocht allerlei lekkers, zoals cho-
coladerepen. Piet kende Jantje wel, dus die stond toch 
even te kijken toen hij Jantje met fiets en al het ijs op zag 
komen. Jantje maakte een praatje en kocht een reep. En 
Jantje betaalde met, voor zijn doen, groot geld: een kwart-
je. Wat Piet de opmerking ontlokte: “Ga je op wereldreis, 
Jan?” 

Jij weet de weg
Het had al minstens vijf dagen achter elkaar ‘s nachts min-
stens 20 graden gevroren. De Zuiderzee lag helemaal 
dicht. Jantje zag dat er sprake was van druk verkeer op de 
bevroren zee. En, geïnspireerd door Piet Kistemakers’ 
opmerking, vatte hij het plan op om over het ijs naar Urk 
te fietsen…..

Urk, waar z’n grootvader, Frederik, woonde. Als baby en 
kleuter ging Jan regelmatig met moeder en de boot mee 
naar Urk. Zodoende wist hij er de weg. 
Zo bedacht, zo gedaan. Jan fietste gewoon achter de me-
nigte aan. Laat hij onderweg Urkenaar Klaas Jelle Koffe-
man nou inhalen! Jantje kende Klaas Jelle, omdat diens 
verloofde Dannetje Kamper bij kruidenier D.H. Uiterdijk, 
de buren op Andijk, werkte. Jan was wel blij met deze 
toevallige ontmoeting: “Ik rijd met jou mee, want jij weet 
de weg wel”. Maar halverwege de tocht brak de ketting van 
Klaas Jelles fiets. Jantje had geen zin in lopen en fietste 
dus door. En niet alleen over glad ijs, nee, hier en daar 
ging de tocht over bergen ijs. Ik ben een Van Dokkum

Op een gegeven moment passeerde Jan een tent op het ijs. 
Daar verkocht men water aan de dorstige passanten. Jan 
kocht een kopje water voor twee cent. “ Waar ligt Urk?”, 
vroeg Jantje. De man wees Jan op twee zwarte strepen 
verderop: ”Als je daar naartoe rijdt, ben jij in Urk.” Die-
zelfde zwarte strepen bleken drommen mensen te zijn, 
die aan de wal de stroom fietsers en schaatsers stonden op 
te wachten. Toen Jantje er arriveerde, riep een vrouw aan 
de wal: “Hé kleine jongen, daar, op de fiets. Van wie ben jij 
er een?” “Ik ben een Van Dokkum”, antwoordde Jan; “ en 
ik ga naar m’n grootvader”. “ Zal ik je brengen?” bood de 
vrouw aan. Waarop Jan antwoordde: ”Nee hoor, ik ben 
hier al vaker geweest en weet de weg.” 

Niet blij
Grootvader woonde in bij zijn zoon Jacob en diens vrouw 
Grietje. Maar grootva was niet zo blij met het onverwach-
te bezoek van z’n kleinzoon uit Andijk. Jantje kreeg zelfs 
geen hand van opa. Om zomaar als twaalfjarige vanuit 
Enkhuizen een tocht van anderhalf uur te maken, dat was 
echt de goden verzoeken. En kon niet op zijn waardering 
rekenen. 
Oom Jacob werd erop uitgestuurd om op het postkantoor 
door te bellen naar Andijk dat Jan in Urk zat. (Voor de 
liefhebbers van analoge verbindingen: die liep toen van 
Urk naar Kampen, vandaar naar Amersfoort, door naar 
Amsterdam en via Enkhuizen naar Andijk.)
 
Oom Jakob kwam terug met de volgende boodschap: “Jan, 
je vader wil dat je direct naar huis komt”. “Ja dat wil ik wel” 
zei Jan, “maar ik moet wel eerst even eten.” En dat vond 
tante Grietje een alleszins redelijk verzoek.

Aldus door Jan van Dokkum verteld aan de vliegende 
reporter van ‘de Andijker Middenstander” op 3 maart 
1929. 

(Met dank aan Zeger Bax voor het lenen van deze oude 
Andijker Middenstander)

De Andijker Middenstander, met in de rechterkolom de naam van Jan van Dokkum, 12 jaar

Jan van Dokkum, nu 93 jaar

Wanneer u ook een verhaal 
heeft over vroeger, 

liefst met foto's of andere 
dokumentatie neemt u dan 

contact met ons op. 

p.ligthart@andijker.nl
of bel: 59 36 05

Week 7 - 2010: we blikten terug naar 1929

• Doorzorg start dit jaar haar ergotherapiepraktijk op een 
 centrale plek in West-Friesland. Deze praktijk biedt 
 (ex-) kankerpatiënten en naasten gespecialiseerde, 
 praktische ondersteuning en wordt vanuit de 
 basisverzekering 10 uur per jaar vergoed.

• Doorzorg zoekt de samenwerking met huisartsen.

• Doorzorg wil door de coördinatie op zich te nemen 
 de hulpverleners met elkaar verbinden.

Huisartsen, patiënten en 
hulpverleners: 
neem eens een kijkje op 
de uitgebreide website 
www.doorzorg.nl.

Vult u de enquête meteen 
even in? Ik kan uw stem 
laten horen om de coördinatie 
en organisatie om de 
(ex-) kankerpatiënt heen 
te verbeteren.

Voor informatie of vragen: 
neemt u gerust contact 

met me op!

esther@doorzorg.nl • 0228-232 017

Esther Sijm
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25 november 1938 - een Sint Nicolaas krant
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

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

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

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 2 en 30 april, 28 mei, 

25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 
12 november, 10 december

Toen ik na mijn HAVO diploma 
voor een vervolgstudie moest 
kiezen, twijfelde ik tussen Jour-
nalistiek en Maatschappelijk 
Werk. Het is de laatste optie ge-
worden maar het schrijven bleef 
me altijd trekken. Tijdens de pe-
riode dat ik in Curaçao woonde 
hield ik een blog bij en daar kwa-
men leuke reacties op. Ik zag een 
oproep van de Streker voorbij 
komen of er kermisborrels geor-
ganiseerd werden waarover ge-
schreven mocht worden. Ik 
dacht: “Leuk, ik zou zelf wel wil-
len schrijven!”. Ik benaderde Pe-
ter en ik kreeg korte tijd daarna 
mijn eerste opdracht. 

Voorbereiding
Inmiddels zijn we een aantal jaar 
verder en schrijf ik zo nu en dan 
nog steeds artikelen. In verband 
met een verhuizing naar Andijk 
schrijf ik nu meestal voor de An-
dijker in plaats van voor de Stre-
ker. 
 
Soms ga ik bij de mensen langs en 
een andere keer neem ik een tele-
fonisch interview af, net hoe het 
uitkomt. Met mijn laptop in de 
aanslag en vaak onder het  genot 
van een kop koffie bespreken we 
het onderwerp waar ik voor kom. 
Het mooiste vind ik het als men-
sen vol enthousiasme vertellen 
en met leuke verhalen en herin-
neringen komen. 
 

Ik kies er bewust voor om van 
tevoren geen vragen klaar te heb-
ben. Met mijn nieuwsgierige aard 
en interesse in mensen ontstaat 
er altijd een leuk gesprek en aan 
de hand daarvan komen er steeds 
vragen bij me op die ik dan stel. Ik 
vind het belangrijk dat men zich 
kan vinden in het stukje dat ik 
schrijf, daarom stuur ik hen altijd 
een ‘eerste versie’ op, zodat ze 

eventueel op- en/of aanmerkin-
gen kunnen geven.
  
Naast mijn huidige werk en stu-
dies probeer ik, als ik een voorstel 
krijg om iemand te interviewen, 
daar ruimte voor te vinden. Het is 
echt een soort van hobby gewor-
den en als men dan aangeeft te-
vreden te zijn met het resultaat 
ben ik ook dat ook!

Ank van der Thiel combineert het schrijven voor de Andijker met 
haar werk en studie. Foto aangeleverd

“Dat lijkt me leuk!” 

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

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

materiaal aanleveren: 
uiterlijk vrijdag 2 april, 12.00 uur.

De Andijker toen 

Uit de Andijker van 3 juni 1964

Gemaakt vanaf de Cornelis Kuinweg, kruising Gerrit de Vriesweg.
Foto: Har Stemkes

Langs de weg...
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2 april 1921, de eerste uitgave van de Andijker
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