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10 jaar Huttendorp Andijk en dat vieren we!

Dit jaar alweer het 10de Huttendorp Andijk (22, 23 & 24 augustus) en wederom een recordaantal inschrijvingen. Meer dan 300
kinderen gaan dit jaar weer bouwen, spelen, knutselen, kortom
plezier maken. De vele vrijwilligers en sponsors maken het weer
mogelijk om van Huttendorp
Andijk een succes te maken.

Ons thema is dit jaar “Feest”, de
confetti en slingers staan al klaar.
Voor dit 10de jaar huttendorp halen we alles uit de kast om er ook
echt een feest van te maken op de
voormalige Asonia sportvelden.
Het thema zal ervoor zorgen dat
het hele terrein er feestelijk uit
gaat komen te zien met mooi versierde hutten.

deelnemers (groep 7 en 8) is de
‘slaap’nacht. Voordat we daaraantoe zijn komen eerst alle kinderen en vrijwilligers bij elkaar om
lekker patat te eten. Daarna volgt
de open avond en natuurlijk ook
weer verrassende acts op het
Huttendorp Andijk podium. Dit
jaar wordt er ook extra aandacht
gegeven aan dit podium om ook
deze extra feestelijk te maken.

22, 23 en 24 augustus alweer het 10e Huttendorp. Foto aangeleverd
Naast huttenbouwen met de pallets, moeten de bouwwerken er
natuurlijk ook top uitzien. Voor
decoratie wordt er weer vakwerk
geleverd door de mannen in de

de sleutel tot bezit
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Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk
www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44

zaaghoek. En voor de ‘finishing
touch’ zorgen de vrijwilligers in
het naaiatelier voor vlaggen, gordijnen en wat er maar bedacht
wordt door de kinderen. Natuurlijk wordt er niet alleen maar gebouwd! De kinderen kunnen bijvoorbeeld ook knutselen, waterspellen doen, glijden en voetballen op ons pannaveld.
En onze fanatieke catering afdeling zorgt voor de inwendige
mens. Lekker (gezond) snoepen,
pannenkoeken eten en natuurlijk
limonade drinken.
Een hoogtepunt voor de oudste

GRATIS ZOMERINLOOP
Mr. A.W.M. Overtoom
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
Bellen voor een
afspraak!

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

Als alle ouders en de jongere
deelnemers naar huis gaan,
wordt het kampvuur ontstoken
en beginnen we aan het nachtspel. Na een meestal onrustige
maar vooral gezellige nacht, komen ook de andere kinderen
weer en gaan we nog heerlijk een
ochtend spelen.
Wij hebben er heel veel zin in!
Komt u ook naar onze open
avond om te kijken wat de kinderen hebben gebouwd? Daarnaast
natuurlijk ook de optredens op
het Huttendorp podium en er
zijn weer heerlijke ijsjes te koop.
Vrijdag 23 augustus van 19.00
– 21.00 uur bent u van harte welkom op ons terrein aan de Sportlaan in Andijk.

Op zaterdagmiddag 24 augustus
bent u ook van harte welkom om
mee te helpen afbreken en kunt u
pallets ophalen om zelf wat mee
te bouwen of als stookhout.
Graag even een mail naar info@
huttendorpandijk.nl
www.huttendorpandijk.nl

Het is zover; het boek ‘Andijk in de 20e eeuw’ is te koop!

Na twee jaar wekelijks, en soms
zelfs twee keer per week, de
koppen bij elkaar te hebben
gestoken is het moment daar.
Het boek ‘Andijk in de 20e
eeuw’ ligt klaar om verkocht te
worden. Jacco Mantel en Dirk
Spijker zijn trots op het eindresultaat en blij dat de boeken
binnen zijn. ‘Nu nog verkopen,
maar dat komt wel goed!’.

Ontstaan
Jacco verzamelde al een aantal
jaren onder andere ansichtkaarten en foto’s van Andijk en is
maar gewoon begonnen terwijl
hij lang niet alles wist. Mensen
zeiden wel vaker dat hij er eens
een boek van moest maken. ‘Er
waren al wel boeken maar er is
nog wel meer dan wat er in die
boeken staat.’ Jacco wist dat Dirk
een hoop over de historie van
Andijk wist en hij kwam Dirk
een keer op de dijk tegen. ‘We
raakten aan de praat en dit boek
is het resultaat!’ ‘
Samenwerking
De mannen vullen elkaar goed
aan. Waar Jacco de verzamelaar
is, is Dirk degene met de kennis.
‘We hebben het echt met z’n

ten die aan de weg stonden. We
hebben de kaart geruild voor een
zak. Ik heb toen een bordje opgehangen met ‘ansichtkaarten te
ruil voor piepers’ maar er is nooit
meer zo’n ruil geweest’, lacht Jacco.
Verzamelen
Dirk en Jacco gaan door met verzamelen. Mocht u dus nog mooie
foto’s en dergelijke hebben zien
ze deze graag. ‘We gaan geen
boek meer maken hoor, dat mag
de volgende generatie doen’, lachen de mannen. Wel willen ze
zelf graag hun medewerking verlenen door informatie te geven
aan mensen die hierom vragen.

Jacco en Dirk, trots op het eindresultaat. Foto: Koos Dol/De Andijker
tweeën gedaan, dat is beter dan
alleen, maar ook beter dan met
z’n vijven. Alleen zie je bepaalde
dingen niet en nu kan je elkaar
aanvullen en corrigeren’, aldus
Dirk. Daarnaast weet Jacco meer
van Andijk Oost en Dirk meer
van Andijk West. ‘ Ik heb altijd in
Oost gewoond, altijd tussen de
Middenweg en ’t Hornpad en

daar ook altijd gewerkt’, vertelt
Jacco.
Informatie
Het boek bestaat voornamelijk
uit foto’s en leuke wetenswaardigheden. De straten worden beschreven en je vindt er oude
kaarten in, ook van voor de dijkverbreding. ‘We hebben ook fo-

to’s van anderen gebruikt, mensen wisten ons te vinden. Daarnaast zijn we bij mensen langs
geweest, zo kwamen we toch
weer aan nieuwe informatie.’
Jacco vertelt dat er een vrouw uit
Enkhuizen langskwam. Ze had
ansichtkaarten uit Andijk mee.
‘Er zat toch een mooie tussen, later vroeg ze wat de piepers kost-

Verkoop
Voor 35 euro wordt het boek bij u
thuisgebracht als u in Andijk
woont. Als u buiten Andijk
woont zijn de kosten 40 euro, of
35 euro als u het boek ophaalt.
U kunt het boek bestellen door
het bedrag over te maken op NL73RABO0343070766 t.n.v. J.G.
Mantel.
Belangrijk: vergeet niet uw
adresgegevens te vermelden in
de omschrijving!
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FAMILIEBERICHTEN

Op 20 augustus zijn onze ouders, opa en oma

Bert en Cunera Niejenhuis
50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met dit jubileum!
Johan
Martin en Everycke
		Laura
		Senna
		Elvira
		Isolde
Robert Jan
Hermen en Mariska
		Noah
		Mees

Met uw aanwezigheid, woorden, bloemen en kaarten
heeft u met ons mee geleefd na het plots overlijden
van mijn moeder, schoonmoeder, zus en schoonzus

Ineke Greydanus
Wij willen u hier hartelijk voor bedanken,
het heeft ons goed gedaan.
				
Niels en Kimberley
				Douwe en Janneke
				
Yde
				
Gertjan en Ria
				Annie Visser-Hoekstra

Klaverjassers gezocht voor het
nieuwe seizoen 2019/2020
In de maanden oktober 2019 t/m
maart 2020 wordt er op de derde
vrijdag van de maand geklaverjast in de kantine van Sporting
Andijk.
Een aantal mensen heeft om privé redenen afgezegd, waardoor
we op zoek zijn naar nieuwe koppels om voldoende tafels te vullen en samen gezellige kaartavonden te hebben.
Spelregels: Een seizoen bestaat
uit 6 avonden. Iedereen is vrij om
zelf te bepalen hoe vaak hij komt,
echter de eindprijzen over het
seizoen worden verdeeld onder
de deelnemers die minimaal 5
avonden hebben gespeeld. (Wanneer je 6 avonden aanwezig bent
geweest, vervalt het resultaat van
de “slechtste” avond.) Kunt u
maar een enkele keer aanwezig
zijn is dat geen probleem, per
avond zijn er leuke prijzen te
winnen en het eerste kopje koffie/thee is gratis.
Per avond worden er 4 x 16 spellen gespeeld.

De inschrijving is vanaf 19.15 uur
en om uiterlijk 19.45 uur gaan we
van start. Inschrijfgeld is slechts
8 euro per koppel. Een ieder
speelt met een vaste partner.
De datums voor het nieuwe seizoen zijn: 18 oktober, 15 november, 20 december 2019 en 17 januari, 21 februari en 20 maart
2020.
Voor opgave of meer informatie
over het klaverjassen, neem contact op met Anne-Miek de Vries
(06-42723870).

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zondag 18 augustus 10.00 uur:
viering Maria Tenhemelopneming.
Woord-Communieviering met
Gemengd koor; voorgangers
van groep Andijk. De collecte is
voor onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Vanaf dit weekend pakken
de koren de draad weer op. Het
Gemengd koor zal de spits afbijten.
*Voor allen, die er naar uitzien:
gezellige kermisdagen met goed
weer toegewenst!
*Herinnering: woensdag 21
augustus: kopij inleveren Kontakt.

Colofon
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Kerkdiensten, zondag 18 augustus
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur

ds. H.J. Donken te Wierden

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

Pastor Ton Heijboer uit Hoorn
Organist: Cilia Koenis-Gerdes

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur

Albert Knoester

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur

Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

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

Thomas Govaers

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur

Voorganger: Piet Ligthart
Muzikale Medewerking: Therése Kuin

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

Bangert 4 1619 GJ Andijk 0228-591613

TOT 11.00 UUR GRATIS KOFFIE

KERMISMAANDAG 19 AUGUSTUS

“MANNENDAG”

“MAAR IEDEREEN IS WELKOM NATUURLIJK”

open om 10.00uur

KERMISDINSDAG 20 AUGUSTUS
“KERMISBILJART”

open om 11.00uur
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Sleutel- of vismaatje gezocht!

Vakantielijstje
Vakantie! Eindelijk tijd om te ontspannen, mooie dingen te zien en
nieuwe avonturen te beleven of gewoon om lekker thuis te blijven en
een dagje weg te gaan.
Velen van u zullen voor het vertrek een lijstje maken, zodat niets
vergeten wordt.
Een notaris komt waarschijnlijk bij de meeste van u niet op het
lijstje voor.Toch kan het geen kwaad om ook aan uw notariële zaken
te denken, nu u wellicht iets meer tijd heeft om er over na te denken,
want ondanks alle goede voorbereiding kan er altijd iets gebeuren.
Lukt het niet meer voor de vakantie om langs te komen dan heb ik
goed nieuws: ons kantoor is de hele zomer open, dus of het nu regent of de zon schijnt, u bent altijd van harte welkom om ’n koppie.
Kunt u tenminste ook het bezoek aan
de notaris van uw lijstje afstrepen.

Klimaat of gewoon geld.

Ik wens iedereen een fijne vakantie!
Ook tijdens de vakantie kunt u gebruik
maken van het gratis half uur op afspraak, zowel in Andijk als Benningbroek
(wel eerst even bellen)
Mr. Sandra Voors

Nachtvlinders spotten in het Egboetswater

Denk je aan vlinders, dan denk je
aan fladderende koolwitjes of citroenvlinders, temidden van fleurige bloemen ergens onder een
zomers zonnetje. Is die zon eenmaal onder, en heerst de nacht,
dan denk je minder snel aan vlinders, maar schijn bedriegt. Ook ‘s
nachts zijn er namelijk vlinders,
speciale nachtvlinders, met soms
fraaie kleuren en wonderlijke namen.
Op vrijdag 23 augustus wordt er
in het Egboetswater in Oostwoud
(Liederik 15, 1678 JC) een speciale nachtvlinderrondleiding gegeven, beginnend om 20:45 uur.
Er wordt een groot laken gespannen en een lamp neergezet en als
het goed is komen er dan vanzelf
verschillende nachtvlinders aangefladderd. Welke zijn het en hoe

leven ze? Drie KNNV-IVN-gidsen zijn aanwezig om van alles
hierover te vertellen. Misschien
komen er beervlinders op het laken af, of slakrupsen. Weleens
van wortelboorders gehoord? In
het donker van de nacht gaat er
een hele nieuwe wereld open: de
wereld van de nachtvlinder.

Ligusterpijlstaart.
Foto: Fred Weel

Authentieke Stoomsloepen bij
Stoommachinemuseum!

Diverse machines worden onder stoom gebracht. Foto: aangeleverd
Een groot aantal authentieke
stoomsloepen vaart op zaterdag
17 en zondag 18 augustus met
grote rookpluimen richting De
Kleine Vliet om af te meren aan
de museumsteiger. Bij voldoende
capaciteit en afhankelijk van het
weer mogen bezoekers kosteloos
aan boord stappen om een stukje
mee te varen. De ene boot is van
recente datum, de andere is hoogbejaard, sommige boten zijn staal
gelast, andere zijn van hout, maar
voor alle boten geldt: ze hebben
een ketel en stoommachine aan
boord voor de voortstuwing.

Silva Visser

Dit weekend draaien niet alleen
de machines in het museum,
maar ook buiten in de machinetuin worden diverse machines
onder stoom gebracht en zijn in
werking te zien.
Nederlands Stoommachinemuseum, Oosterdijk 4, 1671 HJ
Medemblik. Tel: 0227 544732
www.stoommachinemuseum.nl
Openingstijden: dinsdag t/m
zondag 10 uur tot 17 uur (in
schoolvakanties ook op maandag
geopend).

Tijdens een heerlijk
samenzijn met onze partij
ChristenUnie sprak onze
weerman Reinier van de
Berg duidelijk en eenvoudig over de veranderingen
van het weer en de gevolgen voor het klimaat. En
ik moet u zeggen, ik was
onder de indruk. Het is 5
over twaalf en de noodklok luidt. We doen al van
alles maar of dat genoeg is,
moeten we maar afwachten. Ook de sprookjes over
het milieu kwamen aan de
orde. Gas is helemaal niet
zo vervuilend. We moeten
wel met onze Oosterburen
Groningen rekening
houden. En dat is wel zo
humaan.
Jullie weten dat de CU
niet voor de openstelling
van winkels is op de zondagen. Wij geloven in een
dag rust en andere dingen
doen dat geld uitgeven of
geld verdienen. Bij de discussie over de zondagrust
wordt vaak economische
motieven gebruikt. Ja,
ja die economie toch. We
denken wel dat we zo
begaan zijn met het klimaat maar geld overwint
het van alles. Een van de
opmerkingen van Reinier
wil ik dan ook heel graag
met jullie delen:
Wat kost een koopzondag
eigenlijk voor het milieu?
Nou, een megaton CO2.
Zullen we dat eens in overweging nemen. Dat is 52
megaton per jaar. Buiten
de rust die een kooploze
zondag geeft, krijg ik toch
ook een bijzonder rustig
milieu gevoel. Ik lever heel
snel een goede bijdrage
aan het milieu zonder van
alles aan te moeten passen.
Wat een rust ook voor het
milieu! Een echte win-win.
Snel verdient toch?
Zou God het dan toch
goed uitgedacht hebben.
Silva Visser
ChristenUnie
ChristenUnie.medemblik@
gmail.com

Wie wil er vissen of sleutelen aan een oude auto? Foto aangeleverd
Wist jij dat het ondernemen van
zinvolle activiteiten voor iemand
met dementie bijdraagt aan minder veranderd gedrag zoals angst,
lusteloosheid, depressie en boosheid? En jij kunt hierbij helpen!
Voor een man van 81 zijn wij op
zoek naar iemand die het leuk
vindt om samen te sleutelen aan
een oude auto in zijn eigen garage, en/of om samen te gaan vissen. Meneer is goed ter been en

wandelt elke dag door zijn woonplaats Medemblik.
Dus, help jij graag iemand
gezond(er) oud te worden en
vind je het leuk om te sleutelen
en/of te vissen? Kijk dan op www.
vrijwilligerspunt.com/vacaturebank, vacaturenummer 8152.
Of neem contact op met Vrijwilligerspunt via nfo@vrijwilligerspunt.com, of telefoonnummer
0229-21 64 99

Dringende oproep!
Vakantiebezorger voor de Andijker gezocht.
Voor woensdag 21 augustus (volgende week) en
woensdag 25 september zijn wij op zoek naar een
bezorger voor de wijk:
Kleingouw v.a. de Doumastraat tot aan de Dijkweg.
Dijkweg (353) tot André van Duin (Wervershoof),
Dwarsland, Bangert, Driehuizen en Voorstuk.
Interesse? p.ligthart@andijker.nl

Uitdaging

Tweemaster Broedertrouw. Foto: Douwe Greydanus
Zaterdag stond er een behoorlijke harde wind die takken van de
bomen langs de Beldersweg rukte. Het IJsselmeer zag er bijna
verlaten uit. De tweemaster
Broedertrouw, dat is een Stevenklipper uit 1882 zo staat vermeld,

beukte tegen de golven in en voer
om 13:50 uur ter hoogte van Andijk. Hopelijk werden de gasten
(landrotten) niet zeeziek. Om
14:38 uur meerden ze in de veilige haven van Oude Zeug af.
Douwe Greydanus.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl.
Kopij en fotomateriaal: tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

Familieberichten:
(rouw- en geboorteberichten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl
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Het bijzondere wagenpark van Deborah

Al van jongs af aan had Deborah van der
Gragt wat met auto’s. “Maar niet met de
CV2 oftewel de ‘Lelijke Eend’, die vond ik
inderdaad lelijk en kon mij echt niet bekoren.” Gezien de meerdere Eendjes die Deborah inmiddels heeft gereden en verzameld kunnen meningen veranderen. “Inmiddels kan ik wel zeggen dat ik mijn hart
verpand heb aan deze fantastische auto’s.
Het geluid en het rijgenot, daar kan niks
tegenop.”

“Het bezit van een auto doet me niet zo
veel. Er aan sleutelen is zeker niet mijn
hobby. Het is vooral het rijplezier en de
beleving die het voor mij zo bijzonder maken. Een ‘gewone’ auto zegt mij niet zoveel, zelfs een CV2 niet. Ik hou van de bijzondere varianten en heb er momenteel
drie die ik om beurten rijd. Samen met
mijn hond Tosca genieten we van onze uitjes.” Als lid van de Club van Eendenbezitters zijn Deborah en hond Tosca regelmatig te vinden bij tochten en evenementen
in de hele regio. “Het is leuk om gezien te
worden, om te praten met anderen over
jouw auto’s. Maar daarnaast is het ook geweldig om andere variaties te zien, want ik
ben altijd op zoek naar iets anders leuks.”
Eendendokter
Oldtimers zoals de eenden die Deborah
bezit hebben het nodige onderhoud nodig.
“Als je dat niet zelf kunt of wilt, moet je
iemand zoeken die dat voor je kan doen.
De “Eendendokter’ is gelukkig altijd een
goede hulp gebleken en houdt mijn oldtimers veilig en gezond. Gelukkig zijn alle
onderdelen voor deze auto’s nog gewoon

wel het heerlijke geluid van een eend.” De
speciale ‘Roostlook Eend’ is in tegenstelling tot wat veel mensen denken, de jongste van het stel (1985) . Het betreft hier een
speciale ‘coating’ of afwerklaag die voor
deze bijzondere, roestige look zorgt. Ook
de uitlaat, die niet onder de auto zit, is een
heuse blikvanger. “Toch is hij zo weer in de
originele staat terug te bouwen, mocht iemand dat willen” vertelt Deborah. “Alleen
de achterkant is breder en verder is het
model origineel.”
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Deborah van der Gragt heeft een bijzonder Eenden-wagenpark verzameld.
Tekst en foto: Andijker/OdB
nieuw te koop, dus als er onverhoopt iets
vervangen dient te worden hoeft daar geen
hele zoektocht aan vooraf te gaan. Zo houden we ze altijd rijklaar voor op de weg.”
Vijfenveertig auto’s
Deborah is inmiddels in het bezit van haar
45e auto. “Dat komt omdat ik auto’s zie en
koop, ze laat opknappen en er dan een
tijdje mee rijd. Maar als er dan weer iets
anders –bijzonders-op mijn pad komt,
dan verkoop ik de ene door aan een andere
liefhebber en ga zelf in de volgende rijden.
Het is dus niet zo, dat ik al die 45 auto’s
nog bezit. “Zo ben ik gestart met een CV2
Charleston en heb ik ook nog een ‘Lepatron 2CV6’ gereden. Er zitten prachtige en
bijzondere auto’s in mijn lijstje!”

Eierenboer
De lelijke eend heeft een geweldige vering.
“Ooit werd de auto ontwikkelt en gebruikt
om eieren mee te vervoeren over hobbelige landweggetjes. Deze komen in een eend
serieus heel aan, dat hoef je niet met een
andere auto te proberen!” vertelt Deborah.
“Ook op het gladde asfalt van Nederlandse
wegen is de bijzondere vering en het rijgenoegen dat daarmee samenhangt een speciale belevenis.”

Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Diverse modellen
W!
U
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De Knalrode ‘Diana
NImet Ferrarilook’
(1970) van Deborah is een wat luxere variant van de CV2. “Deze heeft een wat
De paarse
ingekorte
Eend Coupé is de
zwaardere motor, een ander
dashboard,
Nieuwe
webshop met
alles op
het gebied
favoriet
van
het
stevigere deuren en bredere wielen.
Maar
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, moment.

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000
www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Favoriet van Tosca
De paarse Eend uit 1969 is de meest bijzondere en zeker de favoriet van hond
Tosca. “Het is een ingekort model, een
coupé.” Tegenwoordig mag dat niet meer
zomaar, maar bestaande modellen mogen
wel zo blijven rijden. Op de hoedenplank
achterin is de favoriete plek van de herder
van Deborah. “Dak open, lekker de wind
door je haren. Deze doe ik nooit meer
weg!” besluit Deborah. “We hopen samen
nog vele kilometers te mogen maken in
deze auto.”

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

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

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!
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André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie

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

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

Accu’s

Garage

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Administratie

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor

Podologie

Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier

Schilder- Glas- en behangwerk

Autoschade

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Hypnotherapie

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Be Happy Hypno • Anita Kort
behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Brood en Banket

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat

Huidverbetering

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Oefentherapie

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek
Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com
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Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen

Juwelier / Optiek

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

CV Monteur

Kantoormeubelen

Vishandel

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Dorpshuis

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetreflexologie

Kindercoaching

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Fietsenwinkel

Kleinschalige dagbesteding

Yoga

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen
06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Fotokopie - drukwerk

Massagepraktijk

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Fysiotherapie

Natuurgeneeskunde

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl
Maandag

20 aug

Aanvang .0 uur

08 sep

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

.HUPLV

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
• 06-57245725 • www.amrita.nu
Middenweg 10 Andijk
Zondag

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

07 okt

BOKBIERMIDDAG

10 nov

()'(7!94/2/3)%

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

Receptie afscheid van

Leny & Louis
20 aug

.HUPLV

Maandag

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

07 okt
Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke
ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Van 19.00 tot 21.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

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

(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

bsite!

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

1619 GJ Andijk

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen
Bakker-Ontbijtkoek

Krentenbollen
6 halen, 4 betalen

Dorpshuis & Café
ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
1619 BL Andijk mail ons voor meer informatie of neem eenmail
Dorpshuis
& Café
kijkje op onze website. See you in Sarto!
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
Amrita-Holistisch Centrum Volg ons ook
www.sarto-andijk.nl info@sarto-andijk.nl Bangert 4 1619 GJ Andijk 0228-59 16 13
op facebook!
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

www.sarto-andijk.nl

Zonwering

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Van €2,95 nu voor €2,00

onze nieuwe we

Startvermogen op maat!

Zonnepanelen

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

()'(7!94/2/3)%

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto
Dorpshuis
&
Café
het
vertrouwde
adres
voor
al
uw
en partijen
mail:feesten
info@sarto-andijk.nl
of
Bel voor een afspraak: 06-57245725
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft
u
een
locatie
nodig
voor
uw
partij,
personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
Natalja Mantel
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
Middenweg 10 vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

Volg ons ook
op facebook!

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Suikerbrood
Van €2,50 nu voor €1,50

0228-59 16 13

Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!
t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk
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Reünie op de Oosterdijk

info@andijker.nl

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

• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht
Dames. 19.00 uur.
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke donderdag t/m 5 september Zomeravondbridge in Sarto.
Per paar aanmelden voor 19.30 uur.

AUGUSTUS

De reünie werd gehouden in de stolpboerderij van Antoon van der Lee. Foto: Photo en Zo, Enkhuizen
De ruilverkaveling van polder Het Grootslag, afgesloten zo rond 1975 heeft niet alleen invloed gehad
op het landschap in oostelijk West-Friesland. Veel
agrariërs en veehouders verhuisden met hun bedrijf
en woning naar nu over de weg te bereiken land.
De verkaveling had ook op buurtschap Oosterdijk,
gelegen tussen Enkhuizen en Andijk, zijn invloed.
Woonden er voor de verkaveling voornamelijk
agrariërs en veehouders, langzaamaan kwam er
‘import’, bewoners die elders hun brood verdienden.

De buurtvereniging ‘Oosterdijks Belang’ organiseerde in juli een reünie voor buurtbewoners van
vóór de verkaveling. Ronald Oostendorp en Anton
Kis hadden veel adressen bijeen vergaard en op de
uitnodiging reageerden zo’n 75 oud-buurtbewoners.
De reünie werd gehouden in de stolpboerderij van
Antoon van der Lee. Een gezellig feest van herkenning en ontmoeting, mede door de vele foto’s en
andere herinneringsmaterialen.
En natuurlijk moest een foto ter herinnering aan de
reünie niet ontbreken.

Bijendag bij imker Henk

Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
***VERS VAN HET LAND***
Beste AardappelenDiverse
soortenJan&Tineke van der Jagt
middenweg 39 tel 593245
Zat. 24 aug. Verkoopdag
Hobbymaterialen.
Bibliotheekzaal,
Dorpshuis centr. 10-16 uur

Henk en zijn zwermboor. Foto aangeleverd
Bijen, bijen en nog eens bijen, in
Andijk is het zondag 25 augustus
Bijendag! Tussen 13:00 en 17:00
uur is er op en rond de imkerij
van bijenhouder Henk Stam
(Molenweg 27, Andijk) van alles
te doen. Rondleidingen langs de
bijen en bijenkasten, een eigen
bijenkaars rollen, kennismaking
met de noeste zoemers (en met
hun koningin) en last but not

least: een potje verse honing kopen!
En mocht u na afloop nóg meer
over bijen willen weten, of ze
misschien zelf willen gaan houden, dan kunt u bij Henk Stam
zelfs een complete bijencúrsus
volgen. Kom langs en laat u informeren, iedereen is van harte welkom!

Medemblik Harbour City Swim

Op zaterdag 17 augustus ligt er
een uitdaging voor elke individuele zwemmer, die met zijn of haar
prestatie ook nog eens het inloophuis Medemblik financieel
ondersteunt.

De tocht is beperkt tot 1 km (dus
veel zwemmers kunnen dat wel
aan). De prestatietocht vindt
plaats aan gezellige Oosterhaven
en het startpunt ligt voor café
Brakeboer.
De organisatie verwacht dat veel
mensen deze unieke zwem-prestatietocht niet alleen aangrijpen
om hun sportieve prestaties te
tonen, maar ook om te laten zien

dat ze de mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten in Medemblik en omgeving
niet vergeten. Het is ook een
mooie gelegenheid om met de
familie, vrienden of buren als
groep de prestatie af te leggen.
Opgeven kan bij de organisatie
van de ‘Medemblik Harbour City
Swim’. Ook supporters zijn van
harte welkom.
De inschrijving stopt bij 100 deelnemers, dus op tijd inschrijven is
belangrijk. breemed@quicknet.
nl De zwemtocht wordt aanbevolen door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
De Start is om 12:00 uur.

Andijks Gemengd Koor.
Nu de zomervakantie ten einde is,
willen wij onze repetities weer
gaan beginnen.
Maandagavond 19 augustus om
20:00 uur in Cultura aan de
Kleingouw is het dan weer zover!
Zingt u graag? nieuwe leden zijn
van harte welkom. Graag tot ziens.

Wist u dat...
... Sam Meester en Frans
Laport de wielerklassieker
Luik Bastenaken Luik (237
km. met 3100m hoogtemeters )
hebben gefietst?

... Mevrouw van Gelder
komende maandag 99 jaar
wordt?

... Peter Manshanden
maandag om 11.55 weer door
draait in ‘t Ankertje?

Donderdag 15 augustus
• KBO-SBA Voor de Bangertboulers, Kermis Jeu de Boules Sarto
13.30 uur.
Zondag 18 augustus
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 12 uur, met extra prijzen
Maandag 19 augustus
• “Mannendag” Dorpshuis Sarto, open vanaf 10.00 uur
• DJ Peter Manshanden draait weer door, ‘t eerste dreuntje
• in ‘t Ankertje, aanvang 11.55 uur
Dinsdag 20 augustus
• Kermisbiljart, Dorpshuis Sarto, vanaf 11.00 uur
Donderdag 22 augustus
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 24 augustus
• Verkoopdag hobbymaterialen,
Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum 10-16 uur

SEPTEMBER

Zondag 1 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 3 september
• Start sjoelclub ” De Skuivers” in Dorpshuis.14.30
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 07 september
• Boekenmarkt Cantabilé in Cultura. Aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 10 september
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Workshop, Dorpshuis 19.45 uur
Donderdag 12 september
• Jaarvergadering BC Andijk in Sarto aanvang 19.30 uur
Vrijdag 13 september
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country Collage Dansers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon bespreekt haar werk met een flinke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 19 september
• Start wintercompetitie BC Andijk in Sarto
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
Zondag 22 september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 23 september
• Start bridgecursus voor gevorderden in Sarto 19.30 uur
Dinsdag 24 september
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 25 september
• Gratis kennismakingsles Bridge voor beginners. Sarto 19.30
Vrijdag 27 september
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 28 september
• Rockin’Bach door Hoebe Muziekprojecten m.m.v. Excelsior
RK kerk Andijk, aanvang 20.00 uur
• “Flavium” bij Club Jazz& Pop in Cultura

OKTOBER

Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 4 oktober
• Oud
Klaverjassen
in Dorpshuis
Centrum
papier: Zaterdag
24-08,
7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en
Zaterdag 5 oktober
30-11, 14 en 28-12.
• Einddrive zomercompetitie in Sarto Aanvang 10.30
Plastic:6 oktober
Dinsdag 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Zondag
• Restafval:
Cultura Plus schrijverscafé
Dinsdag 3-09,met
1-10,Özkan
29-10,Akyol.
26-11,Aanvang
24-12 15.00 uur
Donderdag 10 oktober
dinsdagen
• Gft:
Vrouwen vanoverige
Nu Andijk-Oost.
“plastic madonna, de hr. P. Smith
vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Let11
op:oktober
Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
Vrijdag
• opgehaald
PCOB, Huubzijn
Essen
Van de
informatie
over allerlei.
de data
alsPolitie
volgt: met
vrijdag
23-08, 20-09,
18-10, 15Dorpshuis Centrum 14.30 uur
11, 13-12 Meer informatie op hvcgroep.nl
Dinsdag 15 oktober
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur Org.
KBO-SBA.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur
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Met Ger Atsma terug in de tijd

Vrijdagmiddag 9 augustus kwam
één van de beheerders van de
website koudhe.nl Ger Atsma interviewen in zijn woning in Bovenkarspel. De Koud He website
is gewijd aan de oude Tv-programma’s van Henk Spaan en
Harry Vermeegen. Naast zijn activiteiten als accordeonist, keyboardspeler, toneelspeler en acteur is Ger een echte Verona en
Die 2 veteraan want hij was in
maar liefst 21 afleveringen met
Henk Spaan en Harry Vermeegen
te zien gedurende de periode
1984 – 1990.
Uit frustratie
Omdat er in die tijd niets online
te vinden was over het duo Henk
Spaan en Harry Vermeegen werd
door liefhebber Jeroen Slagmolen uit frustratie, de website
Koud He in 1999 opgericht De
website vond aanvankelijk zijn
huisvesting bij een service voor
gratis ‘homepages’, zoals dat in
die tijd zo mooi heette. Nadat
twee jaar later mede Spaan &
Vermeegen liefhebber Guido
Gouweloos als tweede beheerder
werd aangetrokken werden de
zaken wat professioneler aangepakt; De website verhuisde naar
het koudhe.nl domein, en de content, toen nog simpelweg bestaande uit filmpjes, foto’s en
liedjes, werd flink uitgebreid met
o.a. een zeer gedetailleerd uitzen-

dingen overzicht. Vandaag de
dag bevat de website een schat
aan informatie over alle programma’s die Henk Spaan en
Harry Vermeegen gemaakt hebben, en is het nog steeds de enige
website die aan dit legendarische
duo gewijd is.

De leukste thuis
Helaas kon beheerder Guido niet
bij de afspraak aanwezig zijn, en
daarom had Jeroen zijn goede
vriend Rob ‘Spekko’ Spekking
meegenomen om hem te ondersteunen bij het afnemen van het
interview. Beide heren werden
door Ger zeer hartelijk ontvangen met een kopje thee. Toen
deze thee koud bleek te zijn
maakte Jeroen de grap dat we
hier inderdaad bij ‘de leukste
thuis’ waren, naar het gelijknamige item uit het Veronica programma ‘Verona’ dat huiskamer
humor op de hak nam en waarin
Ger twee keer te zien was geweest.
Tijdloze humor
Na de thee was het tijd om oude
beelden te bekijken op de laptop
te beginnen met een aflevering
van het VARA programma ‘Pisa’
van 10 januari 1984. In dit programma was Ger te zien in het
item ‘De Gewone Man’ een satire
op een uitspraak van VARA
voorzitter Albert van den Heu-

V.l.n.r.: Ger Atsma, Rob ‘Spekko’ Spekking, Jeroen Slagmolen. Foto: Koos Dol/De Andijker
vel. Ger had deze beelden zelf
nog nooit gezien en genoot er
zichtbaar van om dit 15 jaar later
alsnog te kunnen bekijken. Ook
zijn latere optredens in de programma’s ‘Verona’ en ‘Die 2’ werden bekeken en er werd hartelijk
gelachen om de tijdloze humor.
Na het bekijken van de beelden
werd het tijd voor het interview

op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

Deze mannen verspreiden de grond die
gestort is door de locomotief met wagonnetjes. De sloot die voor de dijk liep
is volgespoten met zand en hierop zal
de weg aangelegd worden. De nieuwe
dijkgracht is ca. 10 meter verder gegraven. In het midden van de foto is
de betonnen brug te zien die over deze
sloot is gelegd. Daarachter staat nog het
dak van het huis van meester Cornelissen. Als alle dakpannen eraf gehaald
zijn kan het vervaren worden naar de
Knokkel.

Achter de brug van het Kerkepad de schuur van Klaas Kruk
met links een deel van het dak van de kerk. Na de sloop
van deze schuur wordt het huis van meester Cornelissen
gebouwd.

Achter de kerk stond dit boerderijtje
van G. Mantel. Op de hiernaast afgebeelde tekening met plattegrond is deze
makkelijk terug te vinden. Het moest
wijken omdat op deze hoogte de nieuwe dijkgracht gegraven zou worden.

uur aansprekend vertellen en nog
een kopje thee was het tijd om
afscheid te nemen en keerden Jeroen en Spekko weer huiswaarts,
een leuke ervaring en een interessant interview rijker.
Het interview met Ger Atsma is
te bekijken op koudhe.nl onder
het kopje ‘meer/interviews’.

Andijk in de 20e eeuw

Het bootje links in de sloot op deze
oude kaart werd gebruikt voor de ansjovisserij, maar ook als tuindersschuit.
Voor deze visserij werden diverse typen
bootjes gebruikt, van roeiboot tot motorvlet.

Dirk Spijker - Jacco Mantel
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Samen spelen,
leren & ontdekken

dat werd opgenomen bij Ger
thuis. Ger vertelde enthousiast
over zijn start in het artiestenvak
en hoe hij uiteindelijk bij de programma’s van Spaan en Vermeegen terecht was gekomen. Ook
wist hij veel te vertellen over zijn
ervaringen op de set en hoe de
samenwerking met het satirische
duo verliep. Na meer dan een half

Ansjovisserij
De ansjovis trok tussen april en juli de Zuiderzee in om er kuit te schieten. Simon Broer en Jan
Gutter waren de eerste Andijkers die zich op de
vangst van ansjovis richtten. Zij begonnen hiermee in 1887 en velen zijn hen gevolgd, want het
was een lucratieve bezigheid, mede omdat deze
Op de grens Andijk-Enkhuizen, met op
de achtergrond buurtschap de Oosterdijk zijn, op de plek waar de jeugd bij
zwemvereniging Zwemlust les kreeg,
steigertjes gemaakt voor de ansjovisboten. Nu is het de werkhaven van het
waterwinstation W.R.K..

Ansjovisvlet AK 55,
klaar om uit te varen.

Dit huisje stond voor het boerderijtje van de vorige foto en is het
eerste huis van de z.g.n. Vinkenbuurt. De bewoners, Pieter Tensen Kz. en Marijtje Tonneboer, zijn de ouders van Klaas Tensen.
Deze Klaas had de bijnaam KAIN, omdat hij zo sterk was. Er zijn
veel verhalen over deze KAIN bekend, maar de meeste zullen behoorlijk aangedikt zijn. Peter Ruitenberg heeft er enkele opgenomen in zijn boek – De Bange Januarinacht -. Het Wervershover
Volksorkest heeft over deze Klaas een lied gemaakt – Hij hiete
Sterke KAIN, een man van twei kuub houg -.

Dit huisje mocht blijven staan en staat
er nu nog, strak tegen het trottoir aan.
Hendrik Lub heeft er gewoond en daarna is het nog een winkel van de fa. Lub
geweest. Op de volgende twee foto’s
zien we het terug.

Meer info: berendbotje.nl
Het eerste huis links stond naast de
boerderij van Zwagerman en kon blijven staan. Het kleine huisje heeft een
kleine verbouwing ondergaan, zo is de
voormuur nu ook van steen. De woning
van timmerman A.R. Kooiman is nog
van hout. In het linker gedeelte dreef
zijn vrouw een kruidenierswinkeltje. In
later jaren, toen bewoond door de fam.
De Leeuw, is het verbrand en daarna is
er een dubbel woonhuis op de vrijgekomen ruimte gebouwd. Het laatste pand
is door veel families bewoond geweest.

Dirk Spijker - Jacco Mantel
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Munnekay
Gezicht op Munnekay met nog 2 molens op de achtergrond. Rond het jaar
1000 werden in Groningen en Fiesland
veel kloosters gesticht. De Friese kloosters hadden in West-Friesland veel
landbezit. Voor veraf gelegen gebieden
hadden de kloosters een monnikkenhuis of uithof. Zo’n uithof heeft ook op
Munnekay gestaan. De heren v.d. Oord
en Wester hebben opgravingen gedaan
en hebben meerdere kloostermoppen
gevonden, maar verder geen bijzondere voorwerpen. Kay is een oud woord
voor plaats of plek, dus Munnekay was
een plek voor monniken. N.B. Bij Schellinkhout is ook een Munnekay.

Ongeveer het zelfde beeld als de vorige
foto, maar dan jaren later. De boerderij
die op de vorige foto rechts achter de
bomen staat is verdwenen, er staat nu
een woonhuis. Op de plaats van het er
naast staande dubbele huis staat nu het
huis van de fam. Spaander en de brug
rechts leidt naar de boerderij op de volgende foto.

Deze foto is van ca. 1935 met rechts
de werkplaats van Lub en daarnaast de
restanten van het huis van De Leeuw na
de brand. Het water op de achtergrond
is de put van Tensen, de uitgegraven
klei is gebruikt voor de dijk van de
Proefpolder.
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vis na het zouten in vaten lang bewaard kon
worden. In 1894 waren er al 50 boten, de meeste
lagen in Buurtjeshaven en ook in de Bakkershoek en de Fluithoek lagen er enkele aan steigertjes. Er werd gevist met staand wand. Vanaf
1910 nam de belangstelling af en na de afsluiting
van de Zuiderzee was het helemaal gebeurd.

Het Munnekayer Veldhuis, 1744 wordt
genoemd als bouwjaar. Boerderijen die
niet dicht bij de dijk stonden werden
veldhuizen genoemd. Op de kapberg
achter deze boerderij heeft tot in de
eerste wereldoorlog een ooievaarsnest
gestaan, maar in die tijd moesten de
boeren veel grasland scheuren voor
de voedselvoorziening van Nederland.
Hierdoor was het voor de ooievaars
moeilijker om aan eten te komen, dus
kwamen zij niet meer terug. In de 20e
eeuw hadden rijke Amerikanen veel
belangstelling voor Delfsblauw aardewerk en zo zijn een aantal prachtige
Delfsblauwe borden uit deze boerderij
nu in bezit van de presidentsfamilie
Roosevelt.
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