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Met zijn 88 jaar is meneer Har-
ryvan waarschijnlijk ‘de straat-
oudste’ in de Notaris Steenpoort-
erstraat. Maar hier vindt u geen 
‘oude knar’ achter de geraniums. 
Meneer Harryvan, beter bekend 
als meester Harryvan, zit vol ver-
halen en staat volop in het leven.
Dit keer spreken we hem over 
hoe hij in Andijk belandde vanuit 
Amsterdam en over zijn werk op 
de Westerschool. Natuurlijk gaat 
niet alles in de krant passen, want 
elke stukje verhaal roept meteen 
weer nieuwe anekdotes op. Mis-
schien is dit wel deel 1 van meer-
dere delen!

Vroeger was alles anders
De jonge Harryvan deed de lera-
renopleiding in Amsterdam . De 
regeling was toen nog zo dat als 
je een eerste diploma haalde, je 
meteen in verplichte militaire 
dienst moest. “Niet dat ik daar 
zin in had en ik heb geprobeerd 
er onderuit te komen. Toch heb 
ik een prachtige tijd gehad en veel 
geleerd waar ik later in mijn leven 
en tijdens mijn werk ook veel aan 
heb gehad. Achteraf geen spijt 
dus.”

Plattelands wens
Inmiddels getrouwd en met kin-
deren wilden hij en zijn vrouw de 
stad Amsterdam uit en wilden 
meer richting het platteland. An-
dijk zocht een Hoofd der Lagere 
School en hij solliciteerde. “Dat 
deed ik op bijzondere wijze, zeker 
als we het vergelijken met hoe 
men tegenwoordig solliciteert. 
Ten eerste deed ik dat met een 
keurige handgeschreven brief op 
papier en per post! Ik solliciteer-
de ook niet alleen, maar met mijn 
vrouw die onderwijzeres was, sa-
men.”

Aangenomen en kennismaken
Om een lang verhaal kort te ma-

ken: ze kregen de baan. Geen on-
persoonlijke e-mail, maar een 
heuse uitnodiging bij het Raad-
huis en een rondrit door het dorp 
ter kennismaking. Samen met de 
burgemeester in het autootje, een 
Kevertje, langs PWN en een tul-
penkas, kennismaken met de 
voorzitter en de ouderraad. “Het 
was die dag bewolkt, grijs en nat. 
Andijk liet zich van een grijze 
kant zien,” weet Harryvan nog 
goed. ‘de burgemeester veront-
schuldigde zich min of meer. Hij 
zei; ‘Harryvan, het is hier niet al-
tijd zulk weer!”

Meestershuis
Zoals toen gewoon was, kreeg de 
hoofdmeester intrek in het Mees-
tershuis. De woning was nog niet 
klaar voor bewoning, maar tim-
merlui van de gemeente werden 
aan het werk gezet. De school 
was ook anders dan we tegen-

woordig kennen, deze werd bij-
voorbeeld nog olie gestookt ver-
warmd. De tank stond in de fiet-
senstalling. “Het was voor mij en 
mijn vrouw belangrijk dat we snel 
aan de slag konden, met elkaar. 
Dus met het team van leerkrach-
ten, maar ook met de ouders van 
de school. Na slechts een weekje 
lesgeven op Andijk hield ik de 
eerste bijeenkomst voor allen.”

Wonen op Andijk
“Wij woonden met ons gezin op 
Andijk naar volle tevredenheid. 
Het weer was vaker mooi dan 
grijs, dus de burgemeester kreeg 
gelijk. Vele kinderen leerde ik 
kennen als leerlingen en zag ik 
daarna uitgroeien tot enthousi-
aste jong volwassenen die gingen 
studeren in de stad. Ook zag ik ze 
weer terug verhuizen en hun ei-
gen gezin starten op het landelij-
ke Andijk.”

Wisselingen en veranderingen
“Het onderwijs van toen is heel 
anders dan nu. Toch waren in 
mijn periode de twee grootste 
veranderingen de verhuizing 
naar het nieuwe schoolgebouw 
en later de fusie met de Spring-
plank tot wat nu de Piramide 
heet.” Meester Harryvan kan zich 
van die periode nog goed herin-
neren de vele gespreken waarbij 
het college en de directeur niet 
altijd op één lijn zaten, maar er 

toch altijd werd geknokt voor een 
goede oplossing voor de leerlin-
gen.

Mooiste herinneringen
”De mooiste herinneringen zijn 
denk ik voor zowel mijzelf als de 
leerlingen van toen: de school-
reisjes en het cabaret dat we met 
elkaar op de planken zetten. De 
onderwerpen werden door de 
leerlingen zelf aangedragen, het 
plan door de klas bedacht en ver-
volgens met wat hulp van mij op 
papier gezet. Een unieke musical 
of cabaretvoorstelling werd op 
die manier geschreven en gere-
gisseerd: actuele onderwerpen 
die zij in hun afsluitende jaar be-
leefden. 
“Wellicht dat iemand nog kan 
vertellen over het korte inter-
mezzo waarbij de beroemde 
woorden ’18 drollen per strek-
kende meter’ werd uitgespro-
ken?? Ook aan de muziek en 
zanglessen zullen leuke herinne-
ringen kleven.” Meester Harry-
van en ik sluiten af voor deze 
keer, maar dat hier nog veel meer 
leuke verhalen zijn lijkt mij dui-
delijk. Vraag hem er maar eens 
naar. Of u leest ze wellicht bin-
nenkort in de Andijker. De redac-
tie wacht vol spanning jullie reac-
ties af.”

Meester Harryvan zit boordevol verhalen

Hans Harryvan zit nog vol verhalen. Tekst en foto: OdB/De Andijker

Wie kent die verhalen
De Andijker is benieuwd naar deze verhalen, maar het zou 
leuk zijn als oud leerlingen van de Westerschool, die nog op 
Andijk wonen, daar verhaal over zouden willen doen. 

U mag ons mailen op info@andijker.nl 
o.v.v. Harryvan vervolg. We helpen uiteraard 
met het schrijven van de tekst als u dan wilt. 

We zijn benieuwd wie zich meldt!

Tussen  30 januari t/m 4 februari 
zijn enthousiaste en vrijwillige 
collectanten voor de Hersen-
stichting bij u langs geweest. De 
totale opbrengst van de collecte 
van de Hersenstichting voor An-
dijk is € 670,50! Hartelijke dank 
aan iedereen die gedoneerd 
heeft! Het geld is ingezameld 
voor meer onderzoek en betere 
behandeling van mensen met een 
hersenaandoening. 

Een hersenaandoening zet je le-
ven op z’n kop. Helaas is dat al bij 
meer dan 4 miljoen Nederlanders 
het geval. Denk bijvoorbeeld aan 
dementie, Parkinson, een be-
roerte, een depressie of hersen-
letsel door een ongeluk. En als we 
niets doen, wordt dit aantal al-
leen nog maar groter. 

De Hersenstichting zet daarom 
alles op alles voor gezonde herse-
nen voor iedereen. 

Heel hartelijk dank voor uw do-
natie

Opbrengst collecte Hersenstichting
Verloren: Eastpak schooltas
Milan zijn zwarte Eastpak schooltas zondag 5 feb is meege-
nomen bij het pannaveld. (Kuyperschool) 

In zijn tas zaten schoolboeken, een blauwe air-up drinkfles 
een voetbalpakje en een puffer voor zijn longen. Voor ons 
heel waardevolle spullen. 

Als iemand per ongeluk zijn tas heeft meegenomen dan ho-
ren wij dit graag via tel nummer 06-46 33 22 95

www.andijker.nl
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FAMILIEBERICHTEN FAMILIEBERICHTENMARIA 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

Vrijdag 17 februari 18.30 uur: 
in verzorgingshuis St. Jozef in 
Wervershoof:
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril met Middenkoor.

Zondag 19 februari 10.00 uur: 
in Wervershoof:
Eucharistieviering door pastores 
J. van Dril en J. Correa met Da-
meskoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.

Dinsdag 21 februari 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in onze 
dagkerk. 
Woensdag 22 februari 19.30 
uur: in de Inzet in Wervershoof: 
Aswoensdagviering door pastor 
J. Correa met Herenkoor. 

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

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Tekst en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

06 83 95 18 92
info@alineuitvaartbegeleiding.nl | alineuitvaartbegeleiding.nl

“AFSCHEID OP UW MANIER”
Voor het melden van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar. 
Neem gerust contact op voor informatie of bij vragen. 

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en  
bloemen die ik heb ontvangen voor mijn 102e verjaardag. 

Een extra bedankje  voor de buurt voor het uitsteken van de vlag 
speciaal voor mij. Ik vond het allemaal heel lief en bijzonder.

    Mevr. Bakker-Laan

Voor al uw blijken van belangstelling en 
medeleven die wij mochten ontvangen

na het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder, oma en mijn levenspartner 

Nel Boonstra - Feenstra
willen wij u hartelijk danken.
Het deed ons goed om te zien dat zovelen met ons hebben 
meegeleefd.

Cor Tool en familie Boonstra

Andijk, februari 2023

“ ’t Is mooi weest ”
                             Piet

Nog maar kort na het overlijden van onze lieve (schoon)moeder en oma 
moeten we nu afscheid nemen van onze lieve (schoon)vader en opa

Correspondentieadres:
Amaryllislaan 26
1616 XC Hoogkarspel

Piet is thuis, Kleingouw 120 te Andijk. 
Daar ben je welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren 
op zaterdag 18 februari tussen 15.30 en 16.30 uur.

Op maandag 20 februari om 13.00 uur is het afscheid 
in het crematorium Schagen, Haringhuizerweg 3 te Schagen. 

Dank aan eenieder die zorg en aandacht aan Piet heeft gegeven.
In het bijzonder aan het thuiszorgteam Omring Andijk, 

aan Simone, praktijkondersteuner van Huisartsenpraktijk 
De Blokkendoos en aan het team van Hospice Dignitas.

Ruud en Danielle
    Jens
    Finja 
Mariska en Bart
    Mattheo
    Zerena

Piet Sas
Echtgenoot van Gerie Sas-Leeuw, overleden 3 november 2022

Andijk, 22 mei 1936                        Hoorn, 13 februari 2023 Kerkdiensten, zondag 19 februari

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur Ds. J. Verschoof te Leimuiden. 
 M.m.v. The Young Spirit Singers uit Dirkshorn

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen

09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur  ds. G. Heijkamp

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

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
Organist: Andrew Orme

De dienst bekijken kan via: kerkdienstgemist.nl

Inloop op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Frank van den Akker

Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
Geen viering in Andijk, wel in Wervershoof

De Bovenzaal 
Dijkweg 178, Andijk

19.00 uur Jacques Brunt

Studie na luisteren?  kijk op www.bovenzaal.eu 

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

10.00 uur Simon van Groningen

Evangeliegemeente de Pionier
Beneden in de Schoof, Bisschop Grentplantsoen in Wervershoof 

10.30 uur Adrie Peereboom, Eredienst
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WEL OF GEEN HUWELIJKSVOORWAARDEN?

Als je voor het aangaan van een huwelijk (lees ook geregistreerd 
partnerschap) geen huwelijksvoorwaarden bij de notaris maakt, dan 
geldt het wettelijk systeem: de beperkte gemeenschap van goederen. 
Kort gezegd is dit een soort huwelijksvermogensrecht, waarbij alle 
bezittingen en schulden die men tijdens het huwelijk verkrijgt of 
aangaat, automatisch gemeenschappelijk worden. Eigenlijk net zoals 
we de vroegere algehele gemeenschap van goederen kenden. Tegen-
woordig vallen wel erfenissen en schenkingen buiten de gemeen-
schap. Wat de echtgenoten voor hun huwelijk hadden, blijft van ieder 
van hen. 

Voorbeeld:
Jan en Carla (fictieve namen) hebben trouwplannen. Jan heeft zijn 
huis verkocht en heeft een mooie verkoopopbrengst ontvangen. Ze 
gaan in het huis van Carla wonen. Hoe zouden hun huwelijksvoor-
waarden eruit kunnen zien? In de akte kunnen allerlei zaken op vele 
manieren regelen. Het is dus meer de vraag wat hun wens is. Jan en 
Carla wilden het zo dat de woning van Carla en haar hypotheek van 
hen gemeenschappelijk werden, alsmede de verkoopopbrengst van 
Jan’s verkochte woning. Dit gaf voor hen het gevoel van een gelijk-
heid. Er was nog wel een verschil tussen de verkoopopbrengst van 
Jan en de overwaarde van Carla’s woning op het moment van samen-
wonen. Dit is in overleg ook vastgelegd in de huwelijksvoorwaarden. 
Verder heeft Jan een eigen bedrijf en bouwt geen pensioen op. Carla 
is in loondienst en bouwt wel pensioen op. Daarom hebben ze vast-
gelegd dat wij de Wet Verevening Pensioenrechten uitsluiten. Dit 
betekent dat in een het geval van 
een scheiding, waar zij uiteraard 
niet vanuit gaan, de opgebouwde 
pensioenrechten tijdens het huwe-
lijk, niet gedeeld hoeven te wor-
den.

Mantel&Voors Notarissen 
en Mediators 
Andijk 0228-592224 
Benningbroek 0229-
591264. 

Silva Visser

Column ramp

Als je voor deze week de 
beurt hebt voor de co-

lumn, kan je bijna niet om 
de ramp van Turkije en Sy-

rië heen. Met tranen in 
mijn ogen kijk ik naar de 

beelden van de ravage 
maar ook naar de beelden 
van overleving. Mensen 

die na heel veel uren toch 
nog onder het puin wor-

den gehaald. Geweldig, en 
ook te horen dat Neder-

land hier een mooie bijdra-
ge aan heeft geleverd. De 
wereld is niet alleen ge-
schokt maar de wereld 

heeft ook deze bevingen 
tot stand gebracht. Tegen 
zo’n natuurgeweld is niets 
en niemand bestand. Ja, er 
had anders gebouwd moe-
ten worden en ja, dit was 

voorspelbaar en ja de rege-
ringen hebben hun rol en 

verantwoording niet geno-
men en ja, we hadden 

moeten luisteren naar de 
waarschuwingen……En 

tja, je zou er maar geboren 
zijn, dan gaan al deze con-
stateringen je niet helpen 
tegen het grote immense 

verdriet waar je in zit. Dan 
is je leven ook verwoest en 

moet je hier een weg in 
zien te vinden.  

De reddingslijnen zijn ge-
opend en er is veel geld ge-
stort om de hulp ter plekke 
te leveren. Een druppel op 
de gloeiende plaat. Maar 
toch een druppel en alles 

helpt. 
Maar na deze ravage en 

deze ellende en als het stof 
is neergedwarreld, zitten 
mensen nog steeds in een 
burgeroorlog en worden 
nog steeds rakketten ter 

verwoesting gestuurd. Hoe 
fijn zou het zijn als we de 
zorg, medeleven, betrok-
kenheid en menselijkheid 
weten vast te houden om 
een stap te maken in een 

eerlijke en vredige wereld. 
Niet alleen nu maar ook in 
de toekomst om een ieder 
een gelukkige plek op de 
aarde te kunnen geven. 
Ook dat is rentmeester-

schap.

Silva Visser 
christenunie.medemblik@

gmail.com

Wij zijn voor onze tuinplanten kwekerij op zoek naar:

SCHOLIEREN
 Ben jij 14 jaar of ouder?
 Wil je in de VOORJAARSVAKANTIE al werken?
 Houd je van afwisselend werk in de buitenlucht?
 Ben je beschikbaar in de vakanties en op de zaterdagen?

Stuur dan vóór 20 februari een mailtje met je gegevens 
naar info@kwekerij-deweet.nl

Bas Pasterkamp
Tel: 0614159121

www.kwekerij-deweet.nl

Vacature

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

Vorige week is in het Dijkmaga-
zijn het nieuwe jaarboek van 
Stichting Oud Andijk gepresen-
teerd. Het eerste exemplaar werd 
overhandigd aan Alie Laan, echt-
genote van de vorig jaar overle-
den Frans Laan. Frans was be-
stuurlijk en als vrijwilliger jaren-
lang zeer nauw betrokken bij 

Stichting Oud Andijk. De dona-
teurs kunnen het jaarboekje een 
dezer dagen in de bus verwach-
ten. Eigenlijk hoort deze Andij-
ker informatiebron op iedere ta-
fel in Andijk te liggen en dat kan! 
Meld je aan op donateurs@stich-
ting-oudandijk.nl en het jaar-
boekje wordt bij u thuisbezorgd. 

De overhandiging van het nieuwe jaarboek aan Alie Laan door de 
voorzitter van Stichting Oud Andijk, Jos Kuin. Foto: Baukje Kuin

Stichting Oud Andijk 
presenteert nieuwe jaarboek

Horn 26 was het woonhuis van Jan Speets en Aafje Dijkman.
Later werd het bewoond door het gezin van Fok Schenk en 

Martje Bakker. Ze noemden hun huis “Nij Libben” (nieuw Le-
ven) en zetten in de hoek van de tuin een sparreboom. Het 

pand is gesloopt, alleen de sparreboom is gebleven en torent 
boven de huizen uit.

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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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

* complete tuinen
* beplanting
* beregening
* tuinonderhoud
* verlichting en kerstverlichting
* tuinhuizen/overkappingen en schuttingen

WALSTRA
         U
         I
 &ONDERHOUD

06 43 46 49 89 / 06 14 24 01 04
Herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Bij ons kunt u terecht voor al uw:

De geheimen van de bomen. Wat gebeurt er binnen in de bomen? 
We gaan eerst vooral gezellig boomknutselen. Een stukje zelfge-
maakte natuur voor in jullie eigen huis. Hoe jullie dat gaan maken, 
blijft nog even een verrassing. 
Daarna een heerlijke buitenactiviteit. Leuk en spannend bomenveld-
werk. Wat dat is? We gaan onder andere ontdekken wat er in de win-
ter allemaal gebeurt binnenin een boom. Kan je dat horen en zien?
  
DATUM: 1 maart, THEMA: De geheimen van de bomen: een edu-
catieve natuur-knutselmiddag 
VOOR WIE: kinderen 6-10 jaar 
LOCATIE: Terpzaal, IVN Streekbos Paviljoen, Veilingweg 21a, 
1611BN Bovenkarspel, TIJD: 13.30 uur 
INFO en AANMELDEN: Ria van Duin  ria1@ivn-westfriesland.nl 
BIJDRAGE: € 2,50 per deelnemer 
INFO: 06-24430197 

Van 9 t/m 16 januari 2023 heeft IVN-lid Hans 
Verhoeven met BirdingBreaks een vogelreis ge-
maakt naar de Algarve in Portugal. Hans heeft 
daar de zoutpannen, diverse riviermondingen en 
ook verschillende punten langs de kust bezocht. 
Hans heeft tijdens deze reis prachtige natuurfo-
to’s gemaakt van de gespotte vogels o.a. van de 
trappen en de zandhoeders. Aan de hand van de 
foto’s houdt Hans een lezing en laat hij de belang-
stellenden meegenieten van de gemaakte reis 
naar de Algarve.
 
VOOR WIE: volwassenen, DATUM: 8 maart
LOCATIE:  IVN Streekbos Paviljoen, Veilingweg 
21a, 1611BN Bovenkarspel, TIJD:  20.00 - 22.00 
uur , AANMELDEN: vóór 5 maart. hans@ivn-
westfriesland.nl , INFO:  06 244 301 97 
BIJDRAGE: € 10,- incl koffie/thee – 
Graag gepast betalen

Wat gebeurt er binnenin een boom? Foto aangeleverd

Blauwe Ekster. Foto: Hans Verhoeven

Knutselen en een (bomen) 
ontdekkingsreis in het Streekbos

Een vogelreis naar 
de Algarve

De Andijker publiceert 
regelmatig de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijpker. 

Winters van vroeger 3.
In de smederij was het nog redelijk warm en tot 
mijn verbazing in de wc ook. Om bevriezing te 
voorkomen had mijn vader een klein olielampje 
in de wc gezet zodat het daar, zeker vergeleken 
met buiten, lekker warm was en er niets kon be-
vriezen. In de keuken werd gekookt en daar was 
het aangenaam, maar pas echt lekker warm werd 
je in de kamer, waar een kolenkachel stond. De 
hele familie zat er omheen en het was het beste 
plekje van het huis. Het was inmiddels vijf uur en 
ik kon nog wel een uur aan mijn huiswerk voor we 
gingen eten. De volgende dag hadden we weer 
huiswerk voor vijf vakken op. Gelukkig mocht ik 
het straalkacheltje mee naar mijn kamer, omdat 
het zo vroor. Ik zette het voor mijn voeten en be-
gon te leren. Het voordeel was dat je warme voe-
ten kreeg, het nadeel dat het aan de rugkant nog 
net zo koud bleef en dat die kacheltjes behoorlijk 
stonken door die gloeidraad. Al die dingen maak-
ten wel dat je niet je tijd verlummelde, je werkte 
zo snel mogelijk door. Na het warme eten nog 
even drie kwartier de rest nakijken om te zien of 
je alles wel echt kende. Er stond nog een proef-
werk Frans te wachten de volgende dag. En dan 
nog een uurtje in de kamer, verzameld rond de 
kachel en op de radio was vaak een mooi hoor-
spel. Om negen uur naar bed, want de volgende 
morgen  om zeven uur stond je weer met je blote 
voeten op het koude zeil……Daar hadden ze in 
die tijd ook nog een liedje over gemaakt.

Verhalen van oud Andijker 
Jan Pijpker
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
06 13 41 62 40 • www.omc-andijk.nl

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

0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

06 53 92 18 85 • michel@indehaak.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 
06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • 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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

06-18 96 65 39 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Joh. Poststraat 40, 1624 CD Hoorn

06-37 31 41 48 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

06 21 82 30 00 • www.deenisdeanderniet.nl

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

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06 57 24 57 25 • www.amrita.nu

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

06 25 11 69 16 • koopmanoefentherapie.nl

Podozorg-podoloog
Podozorg Wervershoof • www.podozorg-wervershoof.nl    

06-16 68 85 39 • Keizerskroon 1 Andijk

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Tuin en Onderhoud
Walstra Tuin & Onderhoud

06 43 46 49 89 • herriet@walstratuinenonderhoud.nl

Tuin en Parkmachines
Manshanden Trekkers & Werktuigen • Industrieweg 7 Andijk

0228 - 59 74 10 • www.manshandentw.nl

Verhuur/verkoop bouwmaterialen
Allround Service Andijk • 06 15 94 03 45

allroundserviceandijk@gmail.com • Handelsweg 29c Andijk

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • 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

of bel: 59 36 05

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

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

Wervershoof
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Advertorial

Technisch dienstverlener Hoppenbrouwers Techniek 
heeft in de komende jaren meerdere mooie installatie-

projecten in West-Friesland. Zij verzorgen daar de elek-
trotechnische werkzaamheden voor diverse drinkwater-

bedrijven en waterschappen. Om het uitvoerende team 
te versterken, zoekt het bedrijf nu elektromonteurs in de 
regio die een nieuwe uitdaging aan willen gaan.

Vacatures in Andijk
Eén van de projecten is bij een drinkwaterzuiveringsin-
stallatie in Andijk. In deze toffe omgeving kunnen elek-
tromonteurs, van beginnend tot leidinggevend, werken 
aan complexe installaties. Zij gaan aan het werk onder 
de vlag van Hoppenbrouwers Techniek Utrecht, maar 
werken gewoon in de buurt. Hiermee worden de reisaf-
standen zeer beperkt.

Ook elektrotechnici die liever alleen in de (luxe) wo-
ningbouw of utiliteit willen werken, zijn ook van harte 
welkom om eens kennis te maken. In de omgeving van 
Amsterdam zijn er genoeg uitdagende projecten die 
vanuit de vestiging in Haarlem verzorgd worden. 

Over Hoppenbrouwers Techniek
Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek is de techni-
sche dienstverlener die van A tot Z ontzorgt. Het bedrijf 
begon iets meer dan 100 jaar geleden als éénmanszaak 
in Udenhout. Nu ontwerpt, installeert en onderhoudt 
Hoppenbrouwers vanuit 20 vestigingen in Nederland 
elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties 
voor bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen 
en particulieren. De ruim 1650 medewerkers staan op 
één binnen het bedrijf; tevreden medewerkers zorgen 
tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier helpen zij 
de ambitie van Hoppenbrouwers waar te maken: de 
beste en meest duurzame technisch dienstverlener van 
Nederland worden.

Interesse? 
Kom vrijblijvend kennismaken via 
werkenbijhoppenbrouwers.nl/kennismaken!

In de komende jaren heeft Hoppenbrouwers Techniek meerdere mooie installatieprojecten in West-Friesland. Foto's aangeleverd

Hoppenbrouwers Techniek 
zoekt elektromonteurs in West-Friesland

De ruim 1650 medewerkers staan op één binnen het bedrijf.
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• Ophaaldagen afvalbakken: kijk op hvcgroep.nl of in de app!

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• Ko�  edrinken in Buurthuiskamer Sarto, Bangert 4.
Maandag en vrijdag 10 tot 12 uur

• Ko�  eochtend voor ouders/verzorgers met kinderen in Huiska-
mer van Andijk, Sportlaan 1A. Iedere woensdag, 9:30 - 11:00 uur. 

• KBO/SBA, Elke woensdag Soos in Sarto. Jeu de Boules, biljarten 
en mooi zitten. Ook donderdagmiddag Jeu de boules.

FEBRUARI
Woensdag 15 februari  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
• Vrouwen van Nu-West. Jaarvergadering, na de pauze Ella Mole-

naar, Schrijfster, over haar poezen boekjes. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 17 februari 
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 februari
• Oud papier
• Tulpenactie Moldavië bij Beldershof
Zondag 19 februari
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 21  februari        
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Eendagsbestuur
Zondag 26 februari
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

MAART
Woensdag 1 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Vrijdag 3 maart
• PCOB jaarvergadering met optreden dhr. Fred Snip met zijn 

presentatie ‘ Rode Zakdoeken’ . Dorpshuis Centrum, 14.30 uur.
Zaterdag 4 maart
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Zondag 5 maart
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Dinsdag 7 maart
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Vrijdag 10 maart
• Veiling Sarto
Dinsdag 14 maart
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Gezamelijke avond met 

Andijk -West, 19.45 uur Dorpshuis    
Woensdag 15 maart  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto   
Vrijdag 17 maart
• Klaverjassen Sporting Andijk. Inloop 19.00 uur, start 19.30 uur.
Zaterdag 18 maart
• Oud papier
Zondag 19 maart
• Country middag, vrij dansen, Dorpshuis Sarto, 13.30 uur
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 21 maart            
• KVG, Sarto 20.00 uur.  Workshop Macramé o.l.v. Marga Harlaar
Zondag 26 maart
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Sarto Andijk: The Very Sixties. Aanvang 15.00 uur
Woensdag 29 maart  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto

APRIL
Zaterdag 1 april
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
• Oud papier
Dinsdag 4 april
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Dinsdag 11 april 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Doe Avond Keramiek met Bets, 

19.45 Dorpshuis
Woensdag 12 april  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 15 april
• Oud papier
Zondag 16 april
• Koppel Biljarten, Eetcafé Sels. Aanvang 14.00 uur.
Dinsdag 18 april               
• KVG, Sarto 20.00 uur. Muziek!! Met duo Zuss.
Woensdag 19 april
• Vrouwen van Nu-West. Dhr Klaas Wilting over zijn leven bij de 

politie in Amsterdam. 20.00 uur, Cultura
Woensdag 26 april  
• KBO Bingo en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 29 april
• Oud papier
Zondag 30 april
• Tulpenwandeltocht

MEI
Dinsdag 2 mei
• KVG kaartavond, 19.45 Sarto
Zaterdag 16 mei
• Opruimactie  van 8:45 – 11:15  door Andoik Skoôn. Start IJsbaan
Zondag 7 mei
• The New Hurricanes. Sarto, aanvang 15.30 uur
Dinsdag 9 mei 
• Vrouwen van Nu Andijk - Oost, Theemiddag bij de Libel
Woensdag 10 mei  
• KBO Klaverjassen en jeu de boules. 13.30 uur Sarto
Zaterdag 13 mei
• Oud papier
Dinsdag 16 mei                
• KVG, Sarto 10.00 uur. Escape Enkhuizen, met eigen vervoer.
Woensdag 17 mei

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

Jezelf blijven ontwikkelen 
binnen een familiebedrijf?
Kom samen met ons jouw 
pad ontdekken en bekijk 
de vacatures op de 
website. 

Met plezier je eigen 
pad ontdekken 

werkenbijberendbotje.nl 
of 088-2337000

Te koop gevraagd: 
personen- en bedrijfsauto’s

 

Vrijwaring direct geregeld bij ons op kantoor. 
RDW erkend

Barry Ligthart 06 5168 1447

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Voel in februari 
de extra verbinding

Bij aankoop 
van sieraden in 
onze winkel een 

liefdevolle 
verrassing 

cadeau

 

Wist u dat...
... er op 15 april het kampi-

oenschap badminton voor de 
basisscholen plaats vindt?

... het nieuwe Sorghvliet heel 
blij zou zijn met uw Artis 

zegels?

... u ze in brievenbus nr. 10 
van het nieuwe Sorghvliet 

mag deponeren?

... aanstaande zaterdag de 
Tulpenactie Moldavië bij 
Beldershof plaatsvindt?

... Schilderclub Andijk nog 
een paar plekken beschik-
baar heeft op de dinsdag-

avond om 19.30 uur in 
dorpshuis Centrum?

... het persbericht over Dub 
de Vries vorige week helaas 
een verouderde versie was?

... we daar door een opletten-
de lezer op gewezen werden, 

waarvoor dank.

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Het Nederlands Stoommachi-
nemuseum, gevestigd in het 
voormalig stoomgemaal Vier 
Noorder Koggen, opent zater-
dag 18 februari bij aanvang van 
de voorjaarsvakantie weer de 
deuren voor het publiek. 

Van zaterdag 18 februari tot met 
zondag 5 maart wordt het vuur in 
de ketel opgestookt en kun je de 
imposante collectie stoommachi-
nes in werking zien. Wil je weten 
hoe de stoommachines werken 
en wat stoom betekend heeft? 
Vraag het onze machinisten en 
rondleiders, ze leggen het je 
graag uit. 

Workshop schilderen 26 februari 
Ben je graag creatief bezig en 
houd je van schilderen? Kom dan 
zondag 26 februari naar het mu-
seum en laat je inspireren door 

de schilderijen van Vera Frede-
riks met stillevens van stoomma-
chines. Wij zorgen voor kwasten, 
verf en paneeltjes. Ga lekker aan 
de slag en maak je eigen originele 
kunstwerk. Creatief begeleidster 
Birgit Fortgens helpt je graag op 
weg met raad en daad. 

Zelf stoom maken
Miniatuurstoommachines staan 
klaar om zelf stoom te maken en 
te ontdekken wat stoomkracht 
doet. Met de leuke speurtocht en 
zoekopdrachten kun je het mu-
seum verkennen. Help je de sto-
ker het vuur in de ketel brandend 
te houden, dan verdien je het 
‘hulpstokersdiploma’. Is de smid 
aanwezig in de oude smederij van 
het gemaal, dan kun je ook een 
‘smeeddiploma’ verdienen. 

www.stoommachinemuseum.nl 

De deuren gaan 18 februari open voor publiek. Foto aangeleverd

Start Stoomseizoen 
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Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894

Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

Bezoek de Fruitkwekerij
Bij ’t Keetje kunt u vers fruit kopen, zoals appels, peren en bramen.

Het is ook mogelijk om bij ons een appelboom of perenboom te kopen. 

Kom eens bij ons langs!

Snoeicursus
DATUM  Zaterdag 4 of 11 maart

TIJD  09.30-12.00 uur
KOSTEN  € 20,-

Inclusief koffie met iets lekkers en een 
klein boekje met snoei informatie.

OPGEVEN?
Mail naar info@hetkeetje.nl

Fruitkwekerij     Zorgboerderij

Mail naar 

HETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NL
Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes          Kinderfeestjes          Kinderfeestjes     Educatie

HETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NLHETKEETJE.NL

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag  22 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  1 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  8 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  15 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Donderdag  22 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur

• Woensdag  29 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

Op dinsdag 7 maart biedt Omring een gratis workshop 
valpreventie aan. Ook als u ouder wordt, wilt u zelfstandig 
de dagelijkse dingen kunnen blijven doen.  Juist daarom is 

Workshop valpreventie
In Balans

088 - 206 79 99 omring.nl/workshop-valpreventie

 

Meld u snel aan via de website of telefoon!

 wokshop met

tips en info

rondom 

valpreventie
Datum:

Tijd:

Adres:

7 maart 2023

10.00 - 12:00 uur

Omringlocatie Overvest

Lijsterbesstraat 4, Enkhuizen

Gratis 

Aandacht voor Valpreventie
het belangrijk dat u zich veilig en vertrouwd 
voelt met uw lichaam.  Dat betekent stevig 
op uw benen staan en echt op ze kunnen 
vertrouwen. 
Denk daarbij niet alleen aan de persoonlijke 
factoren maar ook omgevingsfactoren die 
een rol kunnen spelen bij val incidenten.

Het risico van vallen
Ouderen wonen langer zelfstandig thuis. 
Maar wist u dat 65-plussers gemiddeld drie 
keer per jaar vallen? Vallen is de meest voor-
komende oorzaak van ernstig letsel bij ou-
deren. Een val kan zeer ingrijpende gevol-
gen hebben voor de gezondheid en zelfstan-
digheid. Tijdens de workshop bespreken we 
welke risico’s er zijn en waar we zelf invloed 
op hebben.

Datum en locatie Workshop
7 maart 2023, Tijd: 10.00 – 12.00 uur 
Locatie  Overvest, Lijsterbesstraat 4 in 
Enkhuizen. Kosten: Gratis 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.omring.nl/
workshop-valpreventie-balans of door te 
bellen naar onze klantenservice via 088 - 
206 79 99. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 
februari 2023.

“Op mijn vierde jaar begon 
ik met stotteren en in mijn 
jeugd ben ik werkelijk waar 
geen enkel meisje/vrouw te-
gengekomen die ook stot-
tert. Is stotteren bij meisjes/
vrouwen dan zo bijzonder?”

“Ik heb hier wat onderzoek 
naar gedaan en las op de site 
van stotteren.nl dat er we-
reldwijd meer mannen dan 
vrouwen stotteren, in een 
verhouding van 4:1. Dus dat 
er minder vrouwen zijn die 
stotteren is een feit. Het 
blijkt dat meisjes in hun kin-
dertijd eerder herstellen van 
stotteren dan jongens, maar 
dat de reden hiervan rede-
lijk onbekend is. Mogelijk 
heeft het te maken met de 
snellere ontwikkeling van 
meisjes.”

Waar zijn ze?
Waar zijn die vrouwen met 

stotteren dan? Is het mis-
schien zo dat een man die 
stottert maatschappelijk 
meer geaccepteerd wordt? 
Speelt onzekerheid een gro-
tere rol bij vrouwen dan bij 
mannen? Is het ‘gewoner’ als 
een man stottert, omdat het 
nu eenmaal vaker voor-
komt? 

Stottercafé Marilyn
“Mooie vragen om samen te 
onderzoeken met een groep 
vrouwen met stotteren. Sa-
men met logopedist/stotter-
therapeut Ilanda de Dood is 
het plan ontstaan om Stot-
tercafé Marilyn op te rich-
ten, speciaal voor vrouwen. 
Het stottercafé is vernoemd 
naar de wereldberoemde ac-
trice/zangeres Marilyn 
Monroe, die ook stotterde. 

Welkom
De avond vindt plaats op 16 
maart 2023 in Grand Café 
Klunder, Canadaplein 2, 
1811 KZ Alkmaar en duurt 
van 19:30 uur tot 22:00 uur. 
Aanmelden kan via stotter-
cafemarilyn@gmail.com. 
We hopen op veel aanmel-
dingen en een leuke avond!

Groeten Annemiek

Ga mee en kom naar 
het Stottercafé

Geheim spel
Marja leidt een rustig leven: wo-
nend in een luxe wijk, genietend 
van haar man en drie kinderen en 
met een fijne baan als verpleeg-
kundige. Ook de onrust die in 
haar luxe wijkje heerst, weet de 
rust van deze zelfstandige vrouw 

niet te verstoren. Totdat ze een 
uitnodiging ontvangt voor een 
online spelletje, die zij nietsver-
moedend accepteert. Passie voor 
het spel slaat al snel om in een 
broeierige verliefdheid. Maar, is 
haar spelpartner wel wie hij zegt 
te zijn? Deze spetterende roman 

wordt sinds vrijdag 3 februari 
uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.
 
Over de auteur
Tiny Mazereeuw is geboren en 
getogen in Andijk. 
www.tinymazereeuw.nl

Het nieuwe boek van Tiny Mazereeuw is verschenen


