
Erik Brouwer (62) en zijn zus 
Marion Brouwer (59) zijn twee 
van de drie kinderen uit het hu-
welijk van de ‘kôleboer’ van An-
dijk -een beroep wat men tegen-
woordig niet meer kent- en z’n 
vrouw Maartje Gorter. Zij was de 
jongste dochter van Evert Gorter 
en Trijntje Kostelijk. Broer Bas is 
niet aanwezig vandaag tijdens het 
interview. Hij is de oudste zoon 
van dit gezin. 

Erik woont (sinds negen jaar) in 
Hoorn en Marion is altijd op An-
dijk gebleven. “Over die tijd we-
ten wij nog wel wat leuke dingen 
te vertellen,” zo had Marion de 
redactie laten weten. In de zon-
nige achtertuin werden vervol-
gens vele herinneringen en anek-
dotes opgehaald waarbij ze elkaar 
steeds goed konden aanvullen.

De drukker 
“Over onze opa (Evert) Gorter 
stond één en ander te lezen in de 
Jubileumeditie van de Andijker 
die wegens het 100-jarig bestaan 
werd uitgegeven. Evert Gorter 
was een bekende op het dorp. 
Zijn eerste vrouw was Trijntje 
Kruk. Samen kregen zij een zoon, 
Jan. Maar in 1922, drie weken na 
de geboorte van Jan, overleed 
Trijntje Kruk op 33-jarige leef-
tijd. Opa nam vervolgens een 
huishoudster in dienst waar hij 

later mee trouwde. Haar naam 
was Trijntje Kostelijk, die wij dus 
kennen als oma Gorter. Samen 
kregen zij nog zeven kinderen: 
twee meiden en vijf jongens. Eén 
van die meisjes (de jongste telg) 
was Maartje, onze moeder.” 

De drukkerij
Opa Gorter drukte ‘de Andijker’ 
in de drukkerij die toentertijd 
gelegen was aan de Dijkweg nabij 
de Idenburgschool. Dat werd 
toen nog gedaan door de loden 
letters één voor één te zetten. De 
gevaren van lood waren in die 
tijd nog (onvoldoende of niet) 
bekend. “Onze moeder heeft 
zelfs loodvergiftiging opgelopen 
in die tijd. Af en toe hielp zij met 
het ‘zetten’ van de loden letters. 
Ze likte daarbij gewoon de vin-
gers even nat om grip te hebben 
op de volgende letter,” zo weet 
Erik nog uit de verhalen. “Van 
handschoentjes dragen ter be-
scherming hadden ze geen weet.“ 
Het is goed om je te realiseren 
dat de voornamelijk religieuze 
scheiding tussen Andijk Oost en 

Andijk West toen nog behoorlijk 
speelde. “Toch maakte opa Gor-
ter in de Andijker ook ruimte 
voor adverteerders van Andijk 
West. Dat was in die tijd best bij-
zonder te noemen.”

Opa
Marion: “Opa Gorter overleed in 
1972 toen ik 10 jaar oud was. Wat 
ik me kan herinneren van opa is 
niet heel veel. Hij was oud en stil-
letjes. Hij had stekeltjeshaar, dat 
zie ik zo nog voor me. Ook had 
hij een bril met één mat glas. Hij 
zat vaak in zo’n rookstoel in de 
hoek van de kamer en rookte dan 
zijn pijp. Hij was een harde wer-
ker, maar geen opa zoals we dat 
nu vaak ‘kennen’. We hebben niet 
met hem gevoetbald of gestoeid, 
want er was gewoon meer af-
stand.”

Oorlog
“Zoals gezegd was opa Gorter 
drukker van beroep en dat bete-
kende dat hij in de oorlog geen 
ruilhandel kon drijven. Opa had 
wél een groot hart en maakte 
plek voor vier onderduikers die 
tegen kost en inwoning regelma-
tig meehielpen in de drukkerij. 
Opa Gorter is tijdens de oorlog 
door de Duitsers meerdere ma-
len op de vingers getikt omdat hij 
bepaalde informatie in de Andij-
ker plaatste waarvan de Ooster-
buren niet echt gecharmeerd 
waren. Het was best een span-
nende tijd. Als drukker had je in 
die tijd wel aanzien. Uiteindelijk 
bepaalde hij wat er in de krant 
kwam en waar; als kop-artikel op 
de front of weggestopt in een 
hoekje ergens achterin. De druk-

ker bepaalde in zekere zin wat er 
werd gelezen. In een tijd dat reli-
gieuze opvattingen best als ex-
treem ervaren konden worden en 
de verschillen groot waren, wilde 
men de drukker liever te vriend 
houden.”

‘Ientje van de kôleboer’
“Onze moeder Maartje Gorter 
trouwde al jong met Bruin Brou-
wer. Hij was van beroep brand-
stofhandelaar, oftewel ‘kôleboer’. 
De meeste huishoudens op An-
dijk hadden in die tijd een kolen 
gestookte kachel en dus was 
brandstofhandelaar Bruin Brou-
wer bij zowel de ‘Oost-oppers als 
de West-oppers’ bekend. Hij 
maakte het verschil tussen een 
warm huis of een koud huis. Ve-
len kenden ons als ‘ientje van de 
kôleboer’, dan wist iedereen wie 
hij voor zich had.”

De winkel
“Eerst handelde onze vader al-
leen in kolen. Later kwam daar 
ook aardgas bij. Met de komst 

van aardgas werden de inkom-
sten van de kolen zo ongeveer 
60% minder. Het gevolg was dat 
de inkomsten uiteindelijk dusda-
nig terugliepen, dat besloten 
werd om de winkel over te nemen 
van de familie Haak aan de Mid-
denweg. Later kwam er een su-
permarkt in, genaamd de ‘4=6’ en 
weer later werd het supermarkt 
‘Vlaar’ en weer later de Deka-
markt.”

(vervolg op pagina 6)

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

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

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Dat is er ‘Ientje van de kôleboer’

Erik en Marion Brouwer. Tekst en foto: OdB/De Andijker

Evert Gorter. 

Evert Gorter met personeel van de drukkerij rond 1955

Jan Gorter (1857 - 1916),  
de vader van Evert Gorter (1890 

- 1972). Foto’s aangeleverd
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 30 mei 10.00 uur: Feest 

van de H. Drie-eenheid. 

Woord-Communieviering door 

voorgangers van groep Andijk.

met muzikale ondersteuning van 

het Gemengd koor.

Thema: “Vader-Zoon-Geest”.

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor.

Welkom in de viering.

*Helaas is er dit jaar geen “Kunst- 

en Tuinroute”. Hopelijk weer vol-

gend jaar.

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, zondag 30 mei

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. A. Vriend te Workum

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer

 Organist: Dhr. Heye Wubs

Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

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

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  Arno van Engelenburg

De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 

https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Nieuws of tips?

Mail naar:
info@andijker.nl

Heeft u wel eens gehoord van het orkest en zanggroep 
‘Rondom het Bokkepadje’? 

Nee? Wij ook niet. Maar het is echt waar! 
Ze brachten een serenade op ons 50-jarig huwelijk.

We zijn verrast met vele kaarten, lieve woorden, 
bloemen en attenties. Iedereen hartelijk bedankt!

We genieten en herdenken.

Lieve groeten van Piet en Trienke Mantel

Lieve mensen, 
waar wij op 7 mei jl. ons 50-jarig jubileum niet konden vieren als 
anders, mochten we ervaren hoe mensen om ons heen er toch 
een dag van maakten met een Gouden rand!

Hartelijk dank hier voor!

    Homme en Lida Pasterkamp

Het warme medeleven, de talloze kaarten, de prachtige bloemen 
en alle hulp, in welke vorm dan ook, 

bij het afscheid van onze lieve 

Janneke

heeft ons heel goed gedaan. 
We hebben dit alles als zeer troostrijk ervaren. 

Bedankt!

Peter de Wit
Rolf, Heleen, Liesbeth en Hein Keur

Mei 2021

Overweldigend zoveel kaarten bloemen en felicitaties 
voor ons gouden jubileum. 
We zijn heel dankbaar voor deze prachtige dag. 

    Wim en Tiny Ruiter 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de steun, 
uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden 

van mijn man, onze (schoon)vader en opa, 

Wout Mantel

Uw medeleven, persoonlijk of in de vorm van kaarten 
of bloemen, was voor ons een grote troost.

Dit zal altijd een dankbare herinnering blijven.

A. Mantel-Heemsbergen, kinderen en kleinkinderen

Andijk, mei 2021

23 mei 2019                   23 mei 2021  
Peter Nijman

3-9-1956
Alweer twee jaar.......

In liefdevolle herinnering in ons hart
Wilma, Marc, Leonie, Moniek

Ella, Ed, Lisa
Lincoln, Lieke, Julia, Eva, Iris, Hannah

De Koninklijke EHBO verenging afdeling Andijk wil alle kinderen van 
groep 8 van basisschool De Idenburg feliciteren. Want ondanks deze 

corona tijd zijn de leerlingen 14 april jl. met verschillende tussenperi-
odes en aangepaste lessen toch geslaagd voor het Jeugd EHBO! Hun 

oorkonde hebben ze ondertussen al ontvangen! Foto aangeleverd

EHBO - Idenburg
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ALS JE DE DEUR DICHT TREKT VAN EEN 
HUURWONING HOOR JE PLONS

Dit is een uitspraak van zijn vader die de zoon nooit vergeten zal. 
Toen de zoon, inmiddels heel wat jaren geleden, een huis wilde gaan 
huren, stimuleerde zijn vader hem om nog een tijdje door te sparen 
en een woning te kopen. Hij noemt dit “zijn beste financiële beslis-
sing ooit. Ik heb daar de rest van mijn leven profijt van gehad en nog 
steeds. Als je een woning koopt bent je aan jezelf aan het bouwen.” 
Het lastige voor jongeren die op dit moment graag een huis willen 
kopen, is dat ze er maar moeilijk tussen komen. De huizenprijzen zijn 
hoog en wordt ook nog eens flink overboden. Daarentegen zijn de 
maandlasten laag, dus per saldo is er niet zoveel verschil met bijvoor-
beeld 15 jaar geleden. Toen waren de huizenprijzen lager, maar was 
de rente hoger. Helaas ziet het er op korte termijn niet naar uit dat 
het woningaanbod snel zal stijgen en er minder druk op de prijzen 
zal komen. Voordeel voor starters (tot 35 jaar) is dat zij vanaf 1 janu-
ari geen overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een huis. 
Sinds 1 april geldt dit alleen voor huizen onder de € 400.000.

Nationale hypotheekgarantie (NHG)
De NHG-kostengrens is per 1 januari 2021: € 325.000. Als er ener-
giebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% 
hoger: € 344.500.

Familielening
Wanneer jongeren net iets te kort komen voor de aankoop van een 
nieuwe woning, dan zien we in de praktijk dikwijls dat er via een fa-
milielid een kleine aanvullende lening wordt afgesloten. Dit kan soms 
net het verschil maken dat iemand wel een woning kan kopen. 

Wij hopen, net als velen, dat de marktomstandigheden zich verande-
ren, zodat het voor veel meer jongeren mogelijk is om een huis te 
kopen. Het enige advies dat we kun-
nen geven is: Begin al op jonge leeftijd 
met sparen! 

Mantel & Voors Notarissen en Media-
tors – Andijk 0228-592224 / Benning-
broek 0229-591264

André Meester

Liander en infrastructuur

Afgelopen dinsdag hield Li-
ander i.s.m. de gemeente 
Medemblik een Webinar 

over de mogelijk- en de on-
mogelijkheden van de infra-
structuur in onze omgeving. 

Wat is er aan de hand? 
Vanaf Enkhuizen tot het 

WFO terrein staat het elek-
triciteitsnet op rood. Met 

andere woorden er kan niets 
meer bij. 

Dit betekent dat initiatieven 
van zonnepanelen/-parken 
in de wacht worden gezet.  
Een voorbeeld: het nieuwe 
dak van de oude tuinbouw-
veiling ligt helemaal vol met 
zonnepanelen, waarvan de 
helft niet op het net aange-
sloten kan worden.  Ook de 
pieken en dalen die zonne-

panelen veroorzaken versto-
ren het net, we kunnen de 

stroom immers niet opslaan. 
Zodoende heeft Liander af-

spraken met de glastuin-
bouw bedrijven in onze om-
geving om bij pieken de ver-
lichting aan te zetten om de 
piek van het net af te halen. 
Zo ook bij plotseling tekort 

kan Liander een beroep 
doen op de warmte kracht 

koppeling installaties van de 
tuinders om de spanning op 
het net weer te normalise-

ren.
Voor deze diensten worden 

de tuinders royaal be-
taald…. Van de ene kant 

wordt zgn. Co2 afgevangen.. 
en aan de andere kant wordt 
de gaskraan open gezet om 
de spanning op het net weer 

te normaliseren wat Co2 
kost….Dit betalen de bur-
gers uiteraard.  Liander is 

druk bezig om de infrastruc-
tuur te optimaliseren maar 
heeft daar niet voldoende 

personeel voor. Het kan dus 
nog jaren duren voordat de 

infra weer op orde is.
Een tip voor de  jonge inwo-
ners; Liander heeft een op-
leiding in het bedrijf waar je 

binnen drie tot vijf jaar 
wordt opgeleid tot elektro-
technicus, met gratis rijbe-

wijs en salaris! 

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Bas de Wit

Rectificatie:
Naar aanleiding van de column 
van Bas de Wit van 19 mei 2021 
heeft een vertegenwoordiger van 
de ChristenUnie aangegeven dat 
niet de CU, maar een andere or-
ganisatie tijdens het paasweekend 
bij het winkelcentrum heeft ge-
staan. De tekst in de column is op 
dit punt dus onjuist. 

Groet, Bas de Wit

Vroeger had ieder zijn eigen moestuin bij huis en alles was net-
jes aan geharkt. Ook hadden de meesten een schuit achter hun 
huis liggen (zie links). Heel in de verte zien we het Betonpad. 

De nieuwe kerk is nog niet gebouwd. 
Nu is het bruggetje weg, de sloten zijn gedempt en naast de 

weg is een speelplaats gemaakt.  
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

 
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

 
Wist u dat...

… Eline -9 jaar- haar lange haren heeft af laten knippen 
om te doneren aan Stichting Haarwensen?

… er nog exemplaren van het jubileumnummer 
100 jaar de Andijker bij ons kantoor voor u klaar liggen? 

… berichten van gevonden en verloren voorwerpen gratis worden 
geplaatst, u berichten kunt mailen naar info@andijker.nl?

… de redactie op zoek is naar oude kermisfoto’s van Andijk, 
Bovenkarspel, Grootebroek Hoogkarspel en Lutjebroek?
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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

Er zullen maar weinig mensen zijn die 
Bakker dé Houthandel niet kennen. Al 
sinds jaar en dag is deze hout-, bouw- en 
woonwinkel een begrip in de regio. En 
waar met name de bekendheid onder con-
sumenten groot is, is de zakelijke markt 
(nog) niet altijd op de hoogte van wat Bak-
ker dé Houthandel kan bieden. Dirk 
Ploegstra, algemeen directeur bij Bakker 
dé Houthandel, is dan ook vastberaden om 
meer aandacht te gaan vestigen op de za-
kelijke markt. Dirk Ploegstra vertelt over 
de plannen voor de komende tijd.

De nuchtere organisatie, maar bovenal 
met menselijke maat
“Wie Bakker dé Houthandel roept, zegt 
een gezellige, nuchtere organisatie met 
een breed en volledig assortiment. Bij ons 
kom je langs voor goede producten maar 
ook juist voor, zoals wij dat noemen, de 
menselijke maat. Wij kennen onze klanten 
en doen tussen alle werkzaamheden door 
gewoon gezellig een kopje koffie met hen. 
En waar de consumenten ons daarvoor 
dan ook kunnen vinden, zijn we binnen de 
zakelijke markt wat van de radar verdwe-
nen. De hoogste tijd dus voor een gerichte 
campagne.”, aldus Dirk Ploegstra.

Vernieuwingen gestart
“Wie de afgelopen tijd bij Bakker dé Hout-
handel is langsgekomen, zal al het een en 
ander zijn opgevallen. We zijn druk bezig 
met een aantal vernieuwingen binnen het 
bedrijf. Zo hebben we sinds kort een ver-
nieuwde bouwshop, showtuin, ontvangst-
ruimte en wordt onze huisstijl aangepakt. 
Dit alles om zowel de professionele parti-
culier als de zakelijke markt beter te kun-

nen bedienen. We zijn voorlopig nog niet 
klaar, maar in kleine stappen zal er een 
frisse wind gaan waaien binnen Bakker dé 
Houthandel. Ook zichtbare vernieuwing 
maakt hier onderdeel van uit. Meer 
nieuws daarover volgt nog!”

Eind dit jaar start van een gerichte 
campagne
“In het laatste kwartaal van dit jaar starten 
we met een gerichte campagne op de zake-
lijke markt. Aannemers, hoveniers en 
ZZP’ers kunnen dan ook wellicht iets van 

ons op de deurmat zien vallen. Ook heb-
ben we plannen om een gerichte klant dag 
te organiseren voor de zakelijke doel-
groep. Met de huidige coronamaatregelen 
nog even een uitdaging, maar we kijken 
uiteraard vooruit!”

Aannemer, hovenier en ZZP’er: 
voel je welkom
“Onze identiteit onderscheidt ons echt van 
andere bedrijven in onze branche. Bij ons 
kom je echt voor de persoonlijke benade-
ring. Ik zou dan ook zeggen: aannemers, 

hoveniers en ZZP’ers, komt het zien! En 
wie op vrijdagmiddag komt, pakt wellicht 
nog iets lekkers van de lunch mee.”
Consumenten en zakelijke klanten zijn 
weer van harte welkom op het terrein van 
Bakker dé Houthandel. De openingstijden 
zijn als volgt: maandag t/m vrijdag van 
08:00-18:00, op zaterdag van 08:00-17:00. 

Bestelling afhalen? 
Profiteer nu tijdelijk van 5% click & collect 
korting! Bekijk de webshop op bakkerde-
houthandel.nl.

Bakker dé Houthandel bezig met zakelijke transitie

Reinier en Daan laden de auto met materialen. Foto aangeleverd
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

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

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café
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  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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1e van links is Trijntje Kostelijk, de vrouw van Evert en de 4e van 
links is de oudste dochter Tine Gorter 

(vervolg van de voorpagina)

‘Zwarte Piet’
Als vader Bruin thuis kwam zag 
hij eruit als zwarte Piet. Marion 
weet het nog goed: “Wij mochten 
hem niet aanraken voordat hij 
eerst de gitzwarte kleren buiten 
uitgetrokken had en onder de 
douche was geweest. Hij werkte 
hard en dat zes dagen per week.” 
Erik gaat verder: “Onze moeder 
was tijdens haar jeugd in haar 
doen en laten een halve knul. Zij 
was zo’n meisje dat op de rand 
van het dak van de school liep. Ze 
had graag onderwijzeres willen 
worden. Maar zo werkte dat 
toentertijd niet. Het oudste kind 
leerde een beroep. Dus in dit ge-
val werd tante Tine verpleegster 

in Rotterdam. Geld bepaalde de 
toekomst van de rest van het ge-
zin. Studeren zat er dus niet voor 
iedereen in.”

Administratie
“Onze moeder was een slimme 
meid. Ze behaalde haar midden-
standsdiploma, ook nog een typ-
diploma en ze heeft ook nog op 
Engelse les gezeten. Ze deed in 
eerste instantie de administratie 
van de brandstoffen en hanteerde 
een duidelijk en overzichtelijk 
systeem. Zo’n stalen kaartenbak 
met daarin de gegevens van 
300/400 gezinnen.” Erik weet nog 
goed dat hij als jongen van een 
jaar of tien de telefoon eens op-
nam, omdat er niemand anders 
thuis was. “Piet Groot belde en ik 
noteerde zijn naam en de bestel-
ling. Supertrots was ik. Dat had ik 

toch maar even gedaan.” Erik ziet 
het gezicht van vader en moeder 
nog voor zich. “Welke Piet 
Groot?’ vroegen ze me. Nou, daar 
had ik geen idee van. Er zijn heel 
wat belletjes gepleegd, voordat de 
juiste Piet gevonden was en vader 
de bestelling eindelijk kon afleve-
ren. Ik geloof dat ik daarna nooit 
meer een bestelling heb opgeno-
men,” lacht hij hartelijk.

Bijnamen
De aanduiding ‘ientje van de kô-
leboer’ hebben ze nooit erg ge-
vonden, geven Erik en Marion 
aan. “Er waren in die tijd veel bij-
namen op Andijk en die waren 
meestal om aan te duiden wie je 
was. Er waren zoveel mensen met 
dezelfde naam dat een bijnaam 
hielp ‘om het wat duidelijker’ te 
maken. De lijst met bijnamen die 

Erik in zijn bezit heeft bevat er 
wel 950! Er waren acht mensen 
met de naam J. Groot en negen 
mensen met de naam P. Groot, 
om maar te zwijgen van mensen 
met de naam J. Vriend! “Iets op-
schrijven voor Piet ‘Potgrond’ 
kon je nog wel zeggen. Maar veel 
bijnamen waren niet gebaseerd 
op iemands beroep maar op min-
dere kanten van het uiterlijk óf 
innerlijk. Hoewel niet lelijk be-
doeld waren veel bijnamen ook 
niet echt vriendelijk!”

Grafische wereld
Een aantal kinderen van opa en 
oma Gorter hebben toch iets van 
het uitgeversbloed meegekregen. 
Jaap werkte als reclametekenaar 
en Cor en Klaas begonnen een 

boekhandel. Dick deed dat ook, 
maar schreef daarnaast ook zelf 
diverse boeken. Alleen Louw 
ging iets buiten de grafische we-
reld doen, hij werd matroos op de 
‘grote vaart’. De meiden, die had-
den weinig keus. Tine als oudste, 
werd verpleegster en Maartje 
werd dus huisvrouw en deed de 
administratie voor haar man de 
‘kôleboer’. Vele jaren later werden 
ze samen eigenaar van de winkel 
aan de Middenweg. Het allerliefst 
was ze juf geworden.”

“En nu staan we samen in een 
voor ons heel bijzondere krant,” 
aldus broer en zus Brouwer. 
“Deze Andijker zal net als de ju-
bileumeditie weer tot in Canada 
door velen gelezen worden.”

Trijntje Kostelijk - Vroegop, de 
moeder van Trijntje Kostelijk, de 

vrouw van Evert Gorter. 

Veiling Cultura gaat pakketten verkopen ten behoeve van 
de sport- en culturele verenigingen in Andijk.
Wij hebben een vijftal pakketten met ieder hun eigen 
thema samengesteld. Deze pakketten kunt u bij ons be-
stellen.
De pakketten lopen op in waarde van 25 euro tot 100 
euro. U kunt dus zelf bepalen hoeveel u uit wilt geven om 

alle verenigingen te steunen, net zoals u zou doen op de 
veilingavond. De pakketten zullen we op zaterdag 12 juni 
persoonlijk bij u bezorgen.
 
Ga snel naar onze website: www.veilingcultura.nl.
U kunt uw pakket ook via whatsapp bestellen, geef door 
welk pakket u wilt bestellen, uw naam en uw adres en dan 

zorgen wij ervoor dat u het pakket op zaterdag 12 juni in 
huis hebt.

De nummers waarop u dat kunt doen zijn: 06-13 22 70 82, 
06-12 99 40 75.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze ook stellen via de 
bovengenoemde nummers. 

Alternatieve veiling Cultura, met juiste rekeningnummer!

Is er geen pakket van uw gading, 
maar wilt u ons wel financieel steunen 
dan kunt u dat doen op het volgende 

rekeningnummer:

Stichting gemeenschapsveiling Cultura: 

NL 29 RABO 0302 4058 60 

Uw bijdrage is van harte welkom.
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Veiling Cultura

Support het Nederlands Elftal tijdens het Ek en 
haal dit leuke pakket in huis! Allerlei leuke ver-

siering voor in en om je huis en voor jezelf. 
Daarnaast wat lekkers te eten en te drinken 

waaronder
Heerlijke spiesjes en balletjes die in de oven 

even opgewarmd moeten worden. Hup Holland 
hup! 

Het Nederlands 
elftal speelt op 
zondag 13 juni 

hun eerste wed-
strijd, dus bestel-

len maar!

Inhoud van het 
pakket staat 

garant voor een 
mooie start van 

een gezellig 
samen zijn. 

Taart voor 12 
personen, koffie, 

suiker en melksticks, koffiemokjes, 
likeurglaasjes en een koffielikeurtje

Een mooi 
opgemaakte pot 
voor in de tuin, 

geef uw tuin 
kleur met 

verschillende 
gezellige 
bloeiende 

planten, een 
prachtig cadeau 
voor uzelf, of 

voor een ander. 

Tip: Vaderdag is 20 juni

 Een bon voor 
naar de bios met 
daarbij wat drin-
ken, popcorn en 

chocoladenootjes, 
verzekerd voor 

weer een avondje 
“ouderwets “ 
naar de film

Een heerlijk 
pakket met een 
varkensrollade 
van ongeveer 

1kg, 3 kogelbief-
stukken en 900 
gram varkens-

haas, 

daarbij nog een 
stukje heerlijke 

kaas.

Pakket 1: EK voetbalpakket
Prijs 50 euro

Pakket 4: Taart, koffie en teut pakket
Prijs 75 euro

Pakket 2: Opgemaakte pot voor tuin
Prijs 50 euro

Pakket 5: Filmpakket
Prijs 25 euro

Pakket 3: Vlees en Kaaspakket
Prijs 100 euro

Per abuis stond vorige week niet het juiste rekeningnummer in de Andijker.

 Tine Gorter, de oudste dochter van Evert en Trijntje, 3e van links  
is haar broer Cor Gorter, de rest zijn werknemers en  

onderduikers waarvan geen namen bekend zijn.
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Oud papier:  Zaterdag 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 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 7 september,  
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 28 mei, 

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

De vereniging ‘Vrienden van het 
aangespannen paard Noord-
Holland’ is blij dat de gezellig-
heidsrit zaterdag 29 mei door 
Drechterland door kan gaan. Vo-
rig jaar werd het bestuur overge-
nomen en de nieuwe bestuursle-
den werden door het coronavirus 
meteen gedwarsboomd in hun 
plannen. “Gelukkig kan en mag 
er langzaam maar zeker weer wat 
meer. De gezelligheidsrit kan 
dan- onder voorwaarden welis-
waar- gelukkig gewoon door-
gaan.”

“Op een koets of kar zitten dit 
jaar alleen gezinnen/huishou-
dens. Op het terrein bij vertrek 
en aankomst als ook bij de stops 
blijft iedereen bij zijn eigen aan-
spanning. Dat is jammer, want 
het contact tussen de liefhebbers 
van deze hobby maakt het juist 
altijd extra gezellig. Echter het 
virus moeten we serieus nemen 
en de regels moeten we met el-
kaar gewoon nog even volhouden 
en handhaven,” vertelt Henni 
Smit over de plannen.

Nieuw bestuur
Henni is als secretaris bij het be-
stuur betrokken. Samen met 
voorzitter Jaap Lap en penning-
meester Peter Hoffer en nog drie 
algemene bestuursleden (Mari-
anne Wijdenes, Ellen Wijdenes 
en Frans van der Blonk) zetten zij 
de vereniging voort. “Wij zetten 
ons in voor het behoud van au-
thentiek gerei en of replica’s daar-
van. We organiseren in principe 

driemaal per jaar een ringsteek-
evenement en ook meerdere ke-
ren een gezelschapsrit.”

Ringsteken
Wie deel wil nemen aan of wil 
komen kijken naar het ringsteken 
moet nog even geduld hebben. 
Dit is gekoppeld aan evenemen-
ten zoals de Ponydag in Hoorn, 
de feestweek in Beverwijk of Alk-
maars Ontzet. Evenementen lig-
gen momenteel allemaal nog stil. 
“Tijdens het ringsteken kan men 
deelnemen in een authentieke 
koets. Eventueel een replica of 
prestatiekoets kan ook. Maar 
moderne wagens met luchtban-
den worden hierbij (vooralsnog) 
niet toegestaan.”

Gezelschapsritten
Vorig jaar waren de ritten ge-
pland op Texel, door de Beemster 

en Wognum. Dit jaar gaat de eer-
ste rit door Drechterland. Vanuit 
Venhuizen via omliggende dor-
pen als Hem en Wijdenes en via 
Oosterleek ook weer terug naar 
Venhuizen. Een rit van ongeveer 
24 kilometer.  De start is rond 
10.15 uur vanaf de Oostergouw. 
Deelname aan deze rit is voor een 
beperkt aantal aanspanningen 
toegestaan die verplicht vooraf 
hebben aangemeld bij de vereni-
ging en voor dit jaar is deze rit 
helemaal vol geboekt. Opgeven 
voor deelname kan dus niet meer 
deze rit!

Langs de weg
Het kijken naar de aanspannin-
gen kan langs de weg. Op de plek 
van vertrek en tijdens de stop 
voor de lunch kan niemand langs 
komen. “We moeten het voor ie-
dereen veilig houden en dit jaar 
kan men dus alleen langs de rou-
te een plekje zoeken om te kijken 
naar deze prachtige combinaties.”

Donaties en lidmaatschap
Wie de vereniging een warm hart 
toedraagt kan lid of donateur 
worden. De kosten hiervan zijn 
30,- euro per jaar. Voor meer in-
formatie kunt u contact opne-
men via de website www.vapnh.
nl, de facebookpagina: Vrienden 
van het Aangespannen Paard, 
Noord-Holland, of mailen aan 
Henni Smit via e-mailadres vap-
noordholland@gmail.com.

Vrienden van het aangespannen paard organiseren gezelligheidsrit 
door Drechterland. Tekst OdB. Foto aangeleverd.

Gezelligheidsrit door Drechterland

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Het Nederlands Stoommachine-
museum berichtte in het afgelo-
pen jaar geregeld over de laatste 
kolengestookte emmerbagger-
molen van Nederland. Deze bag-
germolen van de firma Krikke uit 
Heerenveen werd na een halve 
eeuw baggeren in 1991 uit de 
vaart genomen. In 2005 kwam de 
‘Vooruit’ met baggerbak in de 
museumhaven van het Stoom-
machinemuseum te liggen. 

Gerestaureerd
Er werd sindsdien geschuurd, ge-
schilderd, gelast, de ketel en ma-
chines werden schoongemaakt, 
gereviseerd, gerestaureerd en op 
veiligheid gekeurd. Dankzij de 
grote inzet van vrijwilligers werd 
de ‘Vooruit’ niet alleen behou-
den, maar zelfs weer onder stoom 
gebracht. In 2009 was het zover: 
de ketel werd opgestookt en lang-
zaam kwamen de emmers die op 
tal van locaties in Nederland bag-
ger van de waterbodem hadden 
geschept, na 18 jaar weer knar-
send in beweging. Sindsdien is op 
stoomdagen de baggermolen van 
buiten, van binnen én in bewe-
ging te bewonderen. 

Onderwaterschip
Op 4 juni 2020 werd de ‘Vooruit’ 
voor een grondige restauratie van 
o.a. het onderwaterschip uit de 
museumhaven getild. Door coro-
namaatregelen werd dit niet het 
publieksevenement dat het NSM 
voor ogen had. Slechts een hand-
jevol mensen kon het lichten van 
de baggermolen bijwonen. Terug 
in de museumhaven konden be-
zoekers helaas nog niet beneden-
deks ontvangen worden, om be-
smetting van publiek en vrijwilli-
gers in de krappe ruimten en 

doorgangen te voorkomen. 

Dit betekende niet ‘einde verhaal 
bezoek baggermolen’, maar het 
begin van een nieuw, virtueel 
hoofdstuk. Een corona-gerela-
teerde subsidie van de Samen-
werkende Maritieme Fondsen 
stelde de vrijwilligers van de bag-
germolenploeg namelijk in 
staat om samen met Omni VR uit 
Reeuwijk vier virtuele producten 
voor verschillende doelgroepen 
te ontwikkelen waarin de ver-
worven kennis werd geborgd. 

Virtuele presentaties
Drie virtuele presentaties van de 
baggermolen zijn te vinden op de 
webpagina ‘NSM Virtueel’. Naast 
de 360° video en de virtuele tour 
is er voor kinderen een tour met 
opdrachten gemaakt. Presentatie 
vier is een e-learningmodule over 
de bediening van de baggermo-
len. Deze is uitsluitend voor (as-
pirant-) vrijwilligers van het 
NSM met een wachtwoord toe-
gankelijk. 

Met dank aan de Samenwerkende 
Maritieme Fondsen, Omni VR en 
álle vrijwilligers en medewerkers 
van het NSM en bedrijven die 
zich in het verleden voor de 
‘Vooruit’ hebben ingezet, presen-
teert het NSM met trots de ‘Voor-
uit’ virtueel. Maar niets is leuker 
dan het museum in het echt te 
bezoeken en de machines met ei-
gen ogen in werking te zien! Vanaf 
9 juni is het zover. Musea mogen 
de deuren weer openen, u bent 
van harte welkom.
Stoommachinemuseum, Ooster-
dijk 4, 1671 HJ Medemblik. 
T: 0227 544732 
www.stoommachinemuseum.nl 

Dankzij vrijwillgers werd de ‘Vooruit’ behouden. Foto aangeleverd

Baggermolen ‘Vooruit’ Virtueel 
van buiten en van binnen!
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Doe mee met de Buitenspeeldag op woensdag 9 juni. Foto aangeleverd

Bij menigeen steken de vakantiekriebels de kop 
op en worden plannen gesmeed voor de komen-
de zomer. Ook in onze eigen regio is genoeg te 
beleven, te bezoeken en is het heerlijk vertoeven. 
Wordt eens toerist in de eigen regio en verbaas u 
over hoe mooi West-Friesland is!

Bent u een kampeerder? Of verblijft u liever in een 
Bed&Breakfast, een hotel of een stacaravan? Onze 
regio biedt vele mogelijkheden. Van camping de 
Gouwe Stek in Bovenkarspel en de boerderijcam-
pings in o.a. Venhuizen, Schellinkhout en Wijdenes 
tot aan de vakantiewoningen op Het Grootslag in 
Andijk en leuke hotels in o.a. Enkhuizen en Hoorn.

Boerengastvrijheid 
Kamperen op campings is superleuk. Voor alle leef-
tijden, voor gezinnen en zeker met jonge kinderen. 
Heeft u wel eens een boerderijcamping geprobeerd? 
Daar zijn natuurlijk de dieren, maar vaak ook skel-
ters, een trampoline, zandbak en nog veel meer. Als 
het weer een beetje meewerkt kun je je hier heerlijk 
vermaken. 

Museum of speeltuin 
Vanaf het vakantieadres kunt u een bezoek brengen 
aan Sprookjeswonderland of het Zuiderzeemuse-
um, de oude binnenstad van de VOC steden Hoorn 
en Enkhuizen bezoeken of juist lekker de rust op-
zoeken aan of op het IJsselmeer. Medemblik biedt 
naast de rit met de stoomtrein ook het Bakkerijmu-
seum en op vele plekken is voldoende speelruimte 
voor de jongste toeristjes. 

U kunt op diverse plekken een (fluister)boot huren 
en de regio vanaf de waterkant bekijken.

Een heerlijke stop
Of u een picknickmand meeneemt tijdens uw tripje 
of liever in een restaurantje aanschuift is natuurlijk 
helemaal uw eigen keus. Maar er is voldoende mo-

Heerlijk om toerist in eigen regio te zijn

Houd jij er ook zo van om lekker buiten te 
spelen? Of ben je benieuwd welke spelle-
tjes je nog meer kunt doen? Doe dan mee 
met de Buitenspeeldag op woensdag 9 juni, 
voor kinderen uit groepen 3 tot en met 8. 
Team Sportservice en lokale verenigingen 
organiseren in jouw gemeente verschillen-
de buitenspelletjes zoals; een knikkertoer-
nooi, kingen, blikkie trap, levend stratego 
en eitje leggen. Doe jij ook gezellig mee? 

De Buitenspeeldag 2021! 
De Buitenspeeldag is een initiatief van Jan-
tje Beton & Nickelodeon. Het is dé middag 
waarop we vieren wat zo belangrijk is: 
spelen! Het belooft weer een te gekke edi-
tie te worden. Marco de Vent, bewegings-
consulent Team Sportservice en organisa-
tie: ‘Buitenspelen is niet meer zo vanzelf-
sprekend als vroeger. Terwijl het juist goed 

is voor de gezondheid, het voorkomt 
overgewicht en het verlaagt het stressni-
veau. Dat is niet het enige, kinderen die 
regelmatig buitenspelen eten en slapen 
ook beter. Wij kijken er naar uit om samen 
met de kinderen een leuke dag te beleven!’

Aanmelden
Ben jij nieuwsgierig naar de activiteiten? 
Kijk dan snel op www.noordhollandactief.
nl voor al het aanbod in jouw gemeente. 
Inschrijven kan vanaf 25 mei tot en met 7 
juni. Er is een beperkt aantal plaatsen, vol 
is vol. 

Meer info? 
Voor vragen of meer informatie kun je 
contact opnemen met Team Sportservice, 
tel: 0229 28 77 00 of mail naar westfries-
land@teamsportservice.nl

Kom spelen tijdens de Buitenspeeldag 2021!
De politie Noord-Holland heeft in sa-
menwerking met de gemeente Medem-
blik en de douane een onderzoek inge-
steld in drie units in een loods van een 
automobielbedrijf aan de Dijkweg. Ze 
hebben zich daarbij laten vergezellen 
door specialisten van de forensische 
opsporing, het landelijk informatiecen-
trum voertuigcriminaliteit en de Omge-
vingsdienst Noord-Holland Noord. Het 
onderzoek was aanleiding om de lood-
sen onmiddellijk te sluiten op last van 
burgemeester Frank Streng van de ge-
meente Medemblik, waar Andijk onder 
valt.
 

De gemeente Medemblik, politie, partners 
en ondernemers uit de gemeente Medem-
blik, streven naar een vitaal industrieter-
rein en havens in Medemblik. Het thema 
ondermijning heeft vanuit de gemeente en 
politie bijzondere aandacht. Burgemeester 
Streng laat dan ook weten zeer positief te 
zijn over deze constructieve samenwer-
king met concreet resultaat.
Al een langere periode monitort de politie 
verdachte panden die zijn gevestigd op het 
industrieterrein in  Medemblik. Dit heeft 
te maken met het feit dat zowel bij politie 
als gemeente meerdere signalen zijn bin-
nengekomen op gebied van onder andere 
georganiseerde hennepteelt, veel voorko-
mende criminaliteit, criminele netwerken 
en ongeregeldheden op de industrieterrei-
nen van Medemblik. Deze signalen waren 
de aanleiding voor het onderzoek. 
 
In de loods werden diverse onderdelen 
aangetroffen die afkomstig waren van ge-
stolen voertuigen. Onder meer motor-
blokken en onderdelen van minimaal vijf 
gestolen campers en busjes. Enkele onder-
delen waren al op een andere auto gemon-
teerd. De politie is nog wel op zoek naar de 
eigenaar van een camper waar het keuken-
blok in was gemonteerd. Verder werden in 
de loods drie gestolen boten aangetroffen, 
die herleid kunnen worden naar een gedu-
peerde eigenaar of verzekeringsmaat-
schappij. Ook is een grote hoeveelheid ge-

reedschap inbeslaggenomen wat gedeelte-
lijk kan worden teruggebracht naar een 
inbraak uit een bestelbusje in West-Fries-
land. Maar ook een gedeelte niet, de poli-
tie is op zoek naar de eigenaar van een ge-
deelte van het gereedschap op foto 3 en de 
rechtmatige eigenaar van het apparaat op 
foto 4.
Ter vereffening van de schade is beslag 
gelegd op andere waardevolle voorwerpen 
uit de loods, waaronder meerdere voertui-
gen (foto in aanhef ) en twee waterscoo-

ters. Inmiddels is één verdachte aangehou-
den in dit onderzoek, een 32-jarige man 
uit de gemeente Koggenland.
 
Als u ontvreemde goederen herkent of 
anderszins informatie heeft over het on-
derzoek kunt u zich in verbinding stellen 
met de politie via 0900-8844. Dat kan ook 
anoniem, bel dan 0800-7000.
Meldingen en tips van burgers zijn vaak 
onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. 
Die informatie kan zelfs de start van een 
onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende 
puzzelstukje waarmee een zaak kan wor-
den opgelost. Regelmatig worden verdach-
ten aangehouden dankzij meldingen van 
alerte burgers. Heeft u vermoedens dat 
iets niet klopt bij u in de buurt? Of con-
crete signalen die wijzen op criminaliteit? 
Meld ze! 

Veel gestolen materiaal in loods Andijk

Foto's: aangeleverd

Onderdeel van een camper

gelijkheid om zonder honger de 
hele dag weg te blijven. 

Regiomarkt
Bijna elke dorp heeft een weke-
lijkse markt met verse groenten, 
fruit en vis. Verder vindt u daar 
kleding en leuke hebbedingetjes. 
Daarnaast zijn er in de regio veel 
themamarkten gedurende de len-
te- en zomerperiode, die echt een 
bezoekje waard zijn. Over al deze 
evenementen leest u in De Andij-
ker of op andijker.nl. 

Heeft u een evenement te mel-
den? Laat het ons weten op info@
andijker.nl.

De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

De hond van Burger.
Jan Burger was gelukkig getrouwd en best tevreden met 
zijn bestaan toen zijn vrouw op een avond meedeelde dat 
ze een hondje wilde. En niet zomaar een hond, maar een 
uit het asiel. Daar bleken verschillende honden smachtend 
op een baasje te wachten, had ze gelezen. En zo gebeurde 
het dat Jan op een middag van de bouw achter zijn huis 
kwam en een mager scharminkel ontmoette die  bibberend 
bij zijn vrouw op schoot sprong toen hij Jan binnen zag 
komen. Volgens zijn vrouw  moest het hondje nog wen-
nen, maar Jan vond er de volgende dagen weinig aan. Het 
beest plaste tegen de tafelpoot en legde een drol op de mat 
van de achterdeur waar Jan bij binnenkomst weer op 
trapte. Nee in tegenstelling tot zijn vrouw vond hij het 
geen succes.

Op een middag zag hij zijn vrouw in paniek het land op-

rennen al roepend dat hij meteen naar huis moest komen. 
Er was iets met het hondje…… Het beestje had een stukje 
vlees gekregen met daarin een stukje bot. Het vlees zat in 
zijn maag, maar het bot was blijven steken in zijn keel. 
Zuchtend pakte Jan de brommer en met zijn vrouw ach-
terop, die het hondje vasthield, reden ze naar de dierenarts 
in Enkhuizen. De arts bekeek de keel en zag het bot duide-
lijk zitten. “Dat gaan we even weghalen”, sprak hij ferm en 
begon de instrumenten daarvoor klaar te leggen. Het 
hondje zat bibberend op de tafel en vrouw Burger hield 
hem vast en sprak geruststellende woordjes. Plotseling zei 
het hondje : “Wak “, en spuugde het bot uit. Het werd een 
vieze smeerboel daar op de grond, maar de assistente 
ruimde alles netjes op. Opgelucht wilde Jan weer naar zijn 
brommer gaan, maar de arts vertelde hem dat er nog een 
kleinigheid was : hij  moest wel het consult betalen….. 
Zuchtend trok Jan zijn portemonnee en samen sukkelden 
ze tegen wind weer naar huis.   
                                
Tussen de hond en Jan is het nooit meer goed gekomen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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