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GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 16/1 Andijk

11/2 Benningbroek.Op 8 februari wordt er in Andijk 
een feest gegeven dat het eerste 
Early Hardcore feest sinds tijden 
zal zijn. Er wordt dan ook door 
vele liefhebbers van deze stevige 
muziekstijl naar uitgekeken. In 
de jaren ’90 was Cultura in An-
dijk al eerder de bakermat voor 
Hardcore evenementen en Peter 
Venema is erg verheugd dat in 
zijn locatie de start plaatsvindt 
van de feesten van weleer, in de 
nieuwe stijl van tegenwoordig. 

“Als horecaondernemer van Cul-
tura werd mij gevraagd door de 
organisatie of het evenement in 
Cultura plaats kon vinden,” ver-
telt Peter. “Na een gesprek met de 
jongens van de organisatie was ik 
meteen overtuigd, dit gaan we 
doen! Ze hadden heel duidelijk 
voor ogen hoe ze het wilden aan-
pakken om er een feest van te 
maken voor iedereen. Het en-
thousiasme werkte aanstekelijk.”

Organisatie DijkCore
Dennis Harlaar was altijd liefheb-
ber en bezocht feesten zoals o.a. 
Obsession. Het idee om zelf ooit 
zo’n evenement neer te zetten 
speelde al geruime tijd. Toen hij 
William Raven er eens over 
sprak, stelde die hem voor aan 
Thiemo Smit. “Eerst met het idee 
dat die twee- Dennis en Thiemo- 
wel eens een hele goede klik met 
elkaar zouden kunnen hebben en 
gezamenlijk tot fantastische re-
sultaten zouden kunnen komen. 

Later ben ik zelf ook de organisa-
tie in gerold. Ik doorzag hoeveel 
werk het vergt en wilde ze onder-
steunen. Met zijn drieën zijn we 
een goed team gebleken. Ieder 
heeft zijn netwerk, zijn kwalitei-
ten en de samenwerking verloopt 
uitstekend.”

Regels en afspraken
Het was meteen duidelijk wat 
voor een evenement het moest 
worden. Prioriteit dat het een 
feest moest worden voor ieder-
een. Voor de feestgangers, de 
buurtbewoners, de locatie en 
voor de organisatie zelf. Dat bete-

kent dat er naast een helder plan, 
voor heel veel dingen gezorgd 
moeten worden. “Om maar te 
beginnen met een prachtige loca-
tie en een daverende lijst van 

DJ’s,” lacht Dennis. “Veel prakti-
sche zaken moeten ook geregeld 
worden. Denk aan vergunningen, 
hulpverlening en beveiliging. Het 
moet een groots feest worden dat 

ordelijk verloopt, voldoet aan de 
regels en na afloop reden is om 
meteen na te kunnen denken 
over een vervolg. Chapter One, 
daaruit spreekt ons voornemen 
dat er een Chapter Two zal wor-
den georganiseerd!”

Chapter One
Dennis: “Het is hard werken, 
maar het is een droom die uit-
komt. We hebben al heel veel 
fantastische reacties gekregen en 
merken dat het echt door heel 
veel liefhebbers gewaardeerd 
wordt dat we zo’n evenement 
neerzetten. Early Hardcore, mu-
ziek van toen in een modern jas-
je… nou ja, of in je Australian 
natuurlijk!” 

Info en tickets
Op de gevel van Cultura valt te 
lezen welke DJ’s er komen draai-
en op Dijkcore. Deze lijst is in-
drukwekkend te noemen, met 
namen als the Unknown, Alex B, 
Faniac, Peckerhead, Resonant 
Squad, Terminal & Vavaculo en 
Kaycie. De entree is 18+ en legiti-
matie aan de deur is verplicht. 
Entreekosten zijn €16,50 p.p. en 
ook aan de deur is er nog kaart-
verkoop. Maar vol=vol. 
Voorverkoop van tickets via 
www.ticketkantoor.nl/shop/dijk-
coretickets. dijkcore@gmail.com.

DijkCore Chapter One in Cultura Andijk

V.l.n.r. Dennis, Peter en William kunnen niet wachten tot de muziek aan mag. (Thiemo mist op de foto)

De uit Westwoud afkomstige 
Piet van Kampen wist wel wat 
hij leuk vond. Een ‘boeren-
moid’ leek hem wel wat. Toen 
hij in Andijk een hele rij melk-
bussen zag staan en daarbij een 
mooie  jongedame waren er 
snel vlinders in zijn buik. In-
middels is dat meer dan 60 jaar 
geleden. Deze jongedame was 
de Andijkse Jannie Keesman en 
het stel viert deze maand hun 
60 jarig huwelijks jubileum.

‘Ien van de melkboer’
Piet (nu 82) had met Jannie (nu 
80) een goede keus gemaakt. Zij 
bleek echter geen boerendochter, 
maar een dochter van de melk-
boer te zijn! De verliefdheid werd 
liefde en op 20 januari 1960 werd 
er getrouwd. “We hebben zoveel 
met elkaar mogen beleven, 
mooie en ook zware tijden door-
staan. Het verdriet om het over-
lijden van onze zoon Jeroen dra-
gen we nog steeds met ons mee.”

Andijkers
Jannie is geboren op Andijk en de 
eerste tijd woonde het jonge stel 
bij haar ouders in. “Daar werd 
onze eerste dochter, Annette, ge-

boren in 1960. Later werd er 
woonruimte gevonden in het  
kleine huisje achter de boerderij 
aan ’t Buurtje. Vanaf 1963 woon-
de het echtpaar in de Marijkes-

traat, de nieuwbouwwijk in die 
tijd.” Dochter Sandra werd daar 
geboren en later ook zoon Jeroen. 
In 1972 werd er nogmaals binnen 
de grenzen van Andijk verhuisd, 
naar de Hoekweg dit keer. Inmid-
dels zijn ze alweer verhuisd. “We 
zijn Andijkers en zijn wederom 
binnen de grenzen van het dorp 
gebleven. Wat ons betreft het 
mooiste dorp van Nederland.”

Actief blijven en jong denken
“We zijn echte buiten-mensen. 
We fietsen graag en rijden regel-
matig een rondje van 40-50 kilo-
meter. Ook zijn we echte kam-
peerders en trekken er graag met 
de caravan op uit. Door lekker 
actief te blijven en jong te denken 
blijf je je ook jong voelen. Tachti-
gers van nu zijn niet oud, maar 
het is het nieuwe 70,” lachen ze 
vrolijk. “We hebben altijd in de 
kleine kinderen gezeten. Eerst 
onze eigen kinderen, daarna de 
rijkdom van vijf kleinkinderen en 

inmiddels hebben we alweer vijf 
achterkleinkinderen. 
Daarbij hebben we elkaar. Dat we 
dit samen mogen meemaken is 
de grootste rijkdom.”

Wereldreizen
“We hebben al heel wat van de 
wereld gezien, we reizen graag. 
Zuid-Afrika, Kenia en o.a. Costa 
Rica hebben we bezocht. We zijn 
gereisd over heel de Balkan en 
hebben ook heel Noorwegen 
doorkruist. Nu blijven we wat 
dichter in de buurt. Nederland is 
ook heel mooi en er is hier nog 
genoeg te beleven.”

Feest in Cultura
In ’t dorpshuis Cultura wordt het 
echtpaar a.s. zondag verwacht. 
Samen met de familie vieren ze 
daar op een gezellige manier dit 
mooie huwelijkse jubileum. Wij 
wensen ze een bijzonder mooie 
dag toe, die veel nieuwe herinne-
ringen op mag leveren. 

Zestigjarig huwelijksjubileum voor bruidspaar van Kampen-Keesman

Piet en Jannie zijn op 20 januari 60 jaar getrouwd. Foto: OdB
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De cheque. Foto aangeleverd

FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 19 januari 10.00 uur: 
Actie Kerkbalans. Begin Gebeds-
week voor de Eenheid.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Ik heb het zelf gezien”.
De collecte is voor onderhoud 
van onze kerk. Dank daarvoor.
Dinsdag 21 januari 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Allen welkom.
*Komend weekend staat in het 
teken van Actie Kerkbalans en 
heeft ook dit jaar als thema:
Geef voor je kerk.
Maandag wordt de antwoorden-
velop met hopelijk een gulle gift 
door uw kontaktpersoon weer 
opgehaald. Alvast heel hartelijk 
dank daarvoor!

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

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Kerkdiensten, zondag 19 januari

Gereformeerde Kerk  

Middenweg 4, Andijk

10.00 uur ds. R.A. Houtman te Epe

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: Andrew Orme

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 

10.00 uur Cees Hanemaayer Samen de volheid van God 

doorgronden Introductie gebedsweek

R.K. Kerk    

Bangert 6, Andijk

10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal

De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Nanne Groot

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur  Peter Groot

Nadat wij samen hadden besloten om op 31 december 2019 
de winkel en het broodbezorgen te gaan stoppen hebben we 
niet kunnen voorzien dat er zo ongelooflijk velen onder u ons 
gingen missen. 
Dat bleek wel uit de vele reacties die wij mochten ontvangen. 
Kaarten, bloemen, Whatsapps, persoonlijke brieven en via 
Facebook, echt niet te geloven. 
Van onze lieve buurtjes t/m oud Andijkers die nu van Friesland 
t/m Limburg woonachtig zijn. Wij willen een ieder daarvoor 
dan ook heel hartelijk dank zeggen.                      

‘De Nieuwe Bakkerij’ 1935 - 31 december - 2019                           

     Piet, Truud, Riet

De IJsclub Andijk feliciteert 
Europees kampioen Irene 
Schouten met haar titel op de 
Massastart tijdens het EK af-
standen van afgelopen week-
end in Heerenveen.
Er was ook een prijs voor Janno 
Botman. Hij werd benoemd tot 
talent van het jaar tijdens de 
WestFriese sportverkiezingen.

Ook IIsclub Andijk viel tijdens 
dat gala in de prijzen. 
Onze penningmeester Ank 
Goudsblom was daar aanwezig 
en won tijdens een verloting een 
aanmoedigingsprijs ter beschik-
king gesteld door Rabo West 
Friesland. t.w.v. € 3000,-. De che-
que werd overhandigd door oud 
bokser Arnold Vanderlyde. 

Andijker topschaatsers en 
IJsclub in de prijzen

Dit is een Facebookgroep van 
jongeren uit Westfriesland en 
omgeving die met elkaar in con-
tact willen komen en delen over 
wat hen bezighoudt. Een veilige 
omgeving waar respectvol met 
elkaar omgegaan wordt. Positivi-
teit en verbinding staan centraal.
Vanuit deze groep worden ook 

activiteiten georganiseerd, van 
jongeren die samen gaan picknic-
ken, wandelen, eten enzovoort.
Een fijne omgeving voor nieuwe 
ontmoetingen en delen over het 
leven!

//www.facebook.com/groups/
jongerenvanwestfriesland/

Facebook groep; 
Jongeren van Westfriesland

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten 
en wensen, voor en na het ziekenhuis.

    Gerrit en Trudie de Vries

Afscheid Bakkerij Piet de Vries

Als klein meisje van een jaar of vijf
ging ik af en toe naar de nieuwe Bakkerij,
wij woonden op nr. 32 aan ‘t Kleingouw,
Onze zoon met zijn gezin, (nu 35) wonen er nou
ik haalde altijd roombotersprits voor de zondagmorgen
tot die tijd veilig in de kast opgeborgen!

Veel later werd de winkel van Kooiman 
overgenomen door  bakker Piet, 
hij bracht bij een ieder brood aan huis, hij vergat ons niet.
Piet was altijd goed gehumeurd,
ventte op oost en west, om de beurt,
Hij is en was en heel gezellige man,
we hoorden hem van ver als hij eraan kwam.

In de winkel stond jarenlang zijn vrouw,
ze wist meestal wat ik hebben wou!
D’een ging naar buiten d’ander kwam binnen,
Wat moeten we toch zonder jullie beginnen?
Als wij nog sliepen in ons warme bed,
hadden jullie al urenlang bergen werk verzet. 
Uiteindelijk kwam toch het emotionele bericht,
de winkel gaat sluiten, de deur gaat dicht!
Al is er een tijd van komen en gaan,
in ons aller oog blinkt toch een traan.

We wensen jullie met kinderen en kleinkinderen 
gezondheid toe in de toekomende tijd !!

     Gé Bloemendaal
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GRATIS INLOOP 
Donderdag 16 januari Andijk en
dinsdag 11 februari Benningbroek
van 09.00-17.00 - 19.00-21.00 uur.
Elke zaterdag in Andijk tussen 
8:30-14:30 uur na afspraak.

Voor meer informatie 
www.mantelovertoom.nl

Jongeren 
helpen 

de natuur

Landschap Noord-Holland 
zoekt groene trainees om bij 
te dragen aan een gezonde 
natuurLandschap Noord-
Holland wil meer jongeren 
betrekken bij de bescherming 
en ontwikkeling van de na-
tuur. Daarom is er plek voor 
10 jonge mensen, die samen 
natuurwerk op de kaart zetten 
bij jongeren. Landschap 
Noord-Holland wil graag le-
ren van de frisse blik van jon-
geren.  Tijdens het Trainee-
ship krijgen jongeren tussen 
de 16 en 30 jaar de ruimte om 
zich te ontplooien, een net-
werk op te bouwen en bij te 
dragen aan een betere wereld. 
Na afronding van het project 
ontvangen de deelnemers een 
certificaat en een aanbeve-
lingsbrief. Maar het is een 
wisselwerking, Landschap 
Noord-Holland wil ook graag 
leren van de frisse blik van de 
jongeren. Op 1 februari 2020 
start het Groene Traineeship. 
De jongeren gaan een dag in 
de week heel concreet aan de 
slag en eindigen met een con-
creet resultaat: bijvoorbeeld 
een opgeknapt natuurgebied, 
een campagne om plasticge-
bruik te verminderen of een 
plan om op festivals te vertel-
len hoe belangrijk, divers en 
leuk werken in de natuur is. 
Zo dragen ze op een unieke 
manier bij aan een beter mi-
lieu en mooiere natuur. Het 
project heeft een maximaal 
aantal deelnemers, dus wees 
er snel bij. Geïnteresseerd? 
Kijk dan op www.landschap-
noordholland.nl/trainees 
voor meer informatie.

Dit Groene Traineeship is een 
project van zeven groene or-
ganisaties: Staatsbosbeheer, 
IVN Natuureducatie, Land-
schappenNL, Natuurmonu-
menten, VBNE, Milieudefen-
sie en SoortenNL.

Als u zo over het water van het 
IJsselmeer uitkijkt dan zien wij 
veel kuifeenden, meerkoeten en 
futen daar langs kust actief met 
overleven. Wel zit er een verschil 
in de futensoorten. Zo kennen 
wij de gewone Fuut, geoorde 
Fuut, kuifduiker en nu verscheen 
er in de Bakkershoek zelfs een 
Roodhalsfuut. Deze is iets kleiner 

dan de gewone Fuut, de borst is 
wat donkerder in het winterkleed 
wat in de zomer (broedtijd) rood 
kleurt. Ze komen meer voor in-
Oost-Europa, het voedsel bestaat 
uit vis, kikkers, insecten, week-
dieren, schaaldieren, wormen en 
planten. Prachtig dat deze soort 
ons dorp weet te vinden om te 
overwinteren. 

Roodhalsfuut. Foto: Douwe Greydanus

Zonderling

OOSTERWEG 15 ANDIJK

SCHOLIER GEZOCHT VOOR ZATERDAGMORGEN

Interpack Westfriesland B.V. is een verpakkingsbedrijf 
van overwegend agrarische producten waaronder 

voer voor de buitenvogels.

Wij zoeken een enthousiaste hulp voor de 
zaterdagmorgen en de schoolvakanties 

die allerhande klusjes kan doen waaronder het 
machinaal vegen van de loodsen.

Ben je 15/16 jaar en kun je wel wat aanvulling 
gebruiken op je zakgeld stuur dan een bericht 
naar info@interpack.nl of bel 06 43 98 95 14.

www.interpack.nl

OOSTERWEG 15 ANDIJK

SCHOLIER GEZOCHT VOOR 
ZATERDAGMORGEN

Interpack Westfriesland B.V. is een verpakkingsbedrijf van overwegend agrarische producten 
waaronder voer voor de buitenvogels.

Wij zoeken een enthousiaste hulp voor de zaterdagmorgen en de schoolvakanties die allerhande 
klusjes kan doen waaronder het machinaal vegen van de loodsen.

Ben je 15/16 jaar en kun je wel wat aanvulling gebruiken op je zakgeld stuur dan een bericht naar 
info@interpack.nl of bel 06 43 98 95 14

www.interpack.nl
Met ingang van het nieuwe jaar 
is peuterspeelgroep De Pira-
mide in Andijk ook op vrijdag 
geopend! De peuterspeelgroep 
van Kinderopvang Berend Bot-
je is nu vier dagen per week ge-
opend. Ook de openingstijden 
zijn gewijzigd zodat ze beter 
aansluiten aan op de openings-
tijden van basisschool De Pira-
mide.

Peuterspeelgroep De Piramide is 
nu geopend op maandag, dins-
dag, donderdag en vrijdag van 
8:15 tot 12:15 uur. 

Samen spelen, 
leren en ontdekken
Wist je dat kinderen die naar de 

peuterspeelgroep gaan de over-
stap naar de basisschool gemak-
kelijker maken? Kinderen zijn 
nieuwsgierig en willen de wereld 
ontdekken. Bij Kinderopvang Be-
rend Botje kijken en luisteren de 
medewerkers daarom naar wat 
de kinderen bezighoudt. Daar 
stemmen ze vervolgens activitei-
ten op af. Kinderen leren het 
meeste van elkaar: daarom is 
contact met anderen en een band 
leren opbouwen zo belangrijk.

Meer info
Wil jij meer weten over peuter-
speelgroep De Piramide of over 
Berend Botje? Kijk dan op be-
rendbotje.nl of loop eens binnen 
op de Flamingolaan 35 in Andijk. 

Peuterspeelgroep De Piramide 
ook op vrijdag open!

Op de eerste clubmiddag/
avond van kolfclub Onder Ons 
werd er meteen al gestreden 
om het 1 ste kampioenschap in 
2020. Deze keer werd er ge-
speeld om het Winter- kampi-
oenschap. Om de spelers in de 
verschillende klassen een gelij-
ke kans te geven, bestaat er in 
het kolven een voorgifte rege-
ling. Dit houdt in, dat er per 
klasse verschil 3 punten wor-
den gegeven.
 
Hierdoor hebben de mindere 
kolvers min of meer gelijke kan-
sen in een wedstrijd en zijn de 
“supers” niet op voorhand win-
naar. Zo ook deze keer.

Han kolft sinds z’n terugkeer in 
Andijk weer bij onze club en is 
dus als 4 de klasser actief. 

‘s Middags waren er al mooie re-
sultaten neergezet. Good old Ri-
nus Maas ( inmiddels 92 jaar !! ) 
en Gerard Overmars sloegen al-
lebei 96 punten. Zij werden hier-
mee uiteindelijk gedeeld derde in 
dit Winterkampioenschap. Bij de 
avondkolvers waren er namelijk 
slechts twee spelers, die een be-
tere uitslag wisten te slaan. Dirk 
Spijker sloeg zonder voorgift 98 
punten. Han legde 2 mooie par-
tijen op de baan, waarbij hij niet 

eens zijn gehele voorgift mocht 
gebruiken om op 102 punten te 
eindigen. (voorgift stopt bij 51 
punten )
 
Hiermee werd Han de eerste 
kampioen in het nieuwe jaar. On-
getwijfeld volgen er nog een aan-
tal bij de volgende seizoenkampi-
oenschappen.
 
Ook bij ons clubkampioenschap 
op 1 februari a.s. voorafgaande 
aan onze ledenvergadering zal er 
een kampioen uit de strijd ko-
men. Daarnaast houden we gedu-
rende het jaar een competitie 
over 6 wedstrijddagen. Uiteraard 
nemen onze leden ook deel aan 
de beide Bondskampioen - 
schappen en in het verleden is 
gebleken, dat dit ook voor Onder 
Ons kampioenen kan opleveren.

Mocht u het kolven ook eens wil-
len beoefenen, kom het proberen 
op de woensdag in Cultura!

Han van Beek eerste kampioen in 2020 !!

Foto: Kolfbond

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
 

Tweedehands boeken!
Tijdens de maand januari heeft boekshop Josia tijdelijk twee-
dehands boeken te koop. De opbrengst is voor de zendelingen. 
Ook bent u natuurlijk altijd welkom voor een kopje koffie!

Voor actuele openingstijden en informatie 
over de zendelingen: boekshopjosia.nl

Volgende week is er 
weer een column

 Foto aangeleverd
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Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl
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Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Bij de redactie van de Andijker kwam 
het bericht binnen dat er water werd 
gezien aan de binnenkant van de dijk ter 
hoogte van de Dijkweg 338/’t Ankertje. 
De vraag was of dit kwaad kon, hoe het 
met de veiligheid gesteld was. Maar ook 
wie er verantwoordelijk is voor het on-
derhoud en de problemen op dat stuk 
van Andijk. Daarop hebben wij contact 
gezocht met het Hollands Noorder 
kwartier (HHNK) en de gemeente Me-
demblik.

Wat blijkt: Er is niks ernstigs, in de zin van 
gevaarlijks, aan de hand. Het is geen water 
uit het IJsselmeer, maar water uit de lucht, 
dus gewoon regenwater. Dit is regenwater 
dat van de dijk afstroomt. Het goede 
nieuws is dus dat de beschermende gras-

mat doet wat ie moet doen: regenwater af 
laten stromen zonder dat de dijk water 
opneemt en zonder grondmateriaal mee te 
spoelen.

Geen probleem met dijkveiligheid
Experts bij HHNK bevestigen dat de dijk-
veiligheid niet in het geding is. “Op dit 
moment is het waterpeil op het IJsselmeer 
ongeveer -0,3m NAP. Het wegdek ligt ach-
ter de dijk op -1,3m NAP. De weg ligt dus 
ongeveer een meter lager dan het water-
peil. De dijk doet wat zij moet doen: het 
water tegenhouden om te voorkomen dat 
het achterland onderloopt. Het verval, in 
combinatie met de zwaarte en breedte van 
de dijk is zodanig, dat er geen sprake kan 
zijn van doorsijpelend water. Het is dus 
echt een regenwaterprobleem.”

Plassen op weg bekend
Helaas komt dat regenwater onderaan het 
talud op de weg terecht. Vermoedelijk 
werkt de afvoer van water vanaf het weg-
dek daar dus niet goed. Dat is een vraag 
voor de gemeente Medemblik. HHNK: 
“Wij zijn bijna overal langs de Dijkweg de 
beheerder van de weg, maar net dat stuk 
(tussen nr 335 en 347) niet. De gemeente 
is beheerder van de Dijkweg ter hoogte 
van de kruising met Buurtje en zo’n hon-
derd meter noord- en zuidwaarts.”

Gemeente is beheerder
De gemeente is op de hoogte gesteld. Zij 
laten weten dat het stukje Dijkweg ter 
hoogte van nummer 338 (voor Café-Pensi-
on ’t Ankertje) inderdaad wordt beheerd 
door de gemeente. Het is bij de gemeente 
bekend dat er af en toe water op de weg 
blijft staan. “Aan de ‘dijkkant’ van de weg 
ligt een drainagebuis onder de grond die 
overtollig water af kan voeren. Dat laatste 
duurt overigens wel enige tijd, dus na een 
fikse regenbui is het water niet direct ver-

dwenen,” aldus de woordvoerder namens 
de gemeente. “Ook is het goed mogelijk 
dat er zogeheten kwelwater door de dijk 
omhoog komt. Dit is een normaal ver-
schijnsel. Het water wat op de weg blijft 
staan leidt dus niet tot een verhoogd risico 
tot dijkdoorbraak voor omwonenden.”

Toch overlast?
“Inwoners van de gemeente Medemblik 
die ongerust zijn en/of overlast ervaren 
kunnen eenvoudig zelf een melding doen 
bij de gemeente via Fixi. Met de Fixi-app 
kan zelfs de exacte tijd en locatie van de 
melding en een foto worden toegevoegd 
voor een goede opvolging,” aldus de ge-
meentewoordvoeder. De waterplas kan 
bijvoorbeeld bij vorst gevaar opleveren en 
moet natuurlijk ook niet te grote vorm aan 
gaan nemen. De gemeente kan echter niet 
overal tegelijk zijn. Dus als u –als bewo-
ner- zoiets ziet, gebruik de Fixi en laat een 
bericht achter. Dan zal er zo spoedig mo-
gelijk actie worden ondernomen. Samen 
houden we het zo veilig voor iedereen.

Houden Andijkers droge voeten?

De wateroverlast ter hoogte van 't Ankertje. Foto's: KD/De Andijker

Na een fikse regenbui is het water niet zomaar verdwenen.
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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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

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

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51110860

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
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

info@andijker.nl 
of bel: 59 36 05
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Aanbieding Januari

Roerbak zalm met marinade 
naar keuze 400 gr. € 9,95

Rijkgevulde Bretonse vissoep 
+/- 450 ml van € 3,95 voor 
€ 2,95 en drie voor € 7,50

Kijk op onze website voor overheerlijke recepten

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

voorheen Garage Jong
Heb je alles al geprobeerd, 

maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 
Samen kunnen we hier iets aan doen! 

Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• 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.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• 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.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• 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.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  
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Wist u dat...

... op 20 januari 

Piet en Jannie van Kampen 

60 jaar zijn getrouwd?

... Arjo en Erica de Vries op 

20 januari alweer 12,5 jaar 

getrouwd zijn?

... vanavond de vogelvoerac-

tie van Sporting Andijk zal 

plaatsvinden?

…. berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis in 

deze krant en on-line worden 

geplaatst?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Interieurverzorger(st)er 
gezocht. Wij zijn opzoek naar 

een interieurverzorger(st)er voor 
3 tot 6 uur op dinsdag, woensdag 
of donderdag. Je zorgt voor een 
schone kantine, kantoor, sanitair 

en onze mooie showroom. Kortom 
een functie met veel vrijheid en 
zelfstandigheid. Geïnteresseerd? 

Bel dan 06 20 40 90 30.

Volkswagen Polo TSI GTI 200 pk nieuwstaat

1e eigenaar
DSG automaat 6 traps
Bouwjaar: 11-07-2018
Kilometerstand: 18.290
Kleur:  wit
Brandstof: benzine
APK tot  11-07-2022

Prijs € 24.995,-

Verkoop van 
jong gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Volkswagen Golf Highline 1.5 TSI 150 pk.

1e eigenaar, zeer mooie luxe auto
DSG automaat 7 traps
Bouwjaar:  31-10-2018
Kilometerstand:  11.120
Kleur:   grijs/champagne
Brandstof:  benzine
APK tot   31-10-2022

Prijs  € 22.995,-

Nissan Qashqai Tekna 1.3 DIG-T + 
allerluxste uitvoering

1e eigenaar, DCT automaat 7 traps
Bouwjaar: 13-03-2019
Kilometerstand:   18.710
Kleur:  zwart/aubergine
Brandstof: benzine
APK tot   13-03-2023

Prijs € 28.400,-

We zien hier de molen Land en Zeezicht, welke door Andijker 
Pieter de Vries, in de Wieringerwaard als watermolen is ge-

sloopt. Later werd hij over de Zuiderzee naar Andijk gevaren 
en daar heeft hij hem als korenmolen met een onder doorvaart 
weer opgebouwd. Na de verkoop aan Tuijtel werd hij de molen 
van Tuijtel genoemd. Na de sloop is het huis op de oude funda-

menten van de molen gebouwd. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Zaterdag 25 januari zal de 17e 
editie van het Wervershoofse 
muziekspektakel Winterstoppop 
plaatsvinden bij ’t Fortuin in 
Wervershoof.  Net als voorgaan-
de edities zal de line up voorna-
melijk bestaan uit acts en bands 
met lokale roots. Zij worden dit 
jaar geacht een nummer te spelen 
dat aansluit bij het thema Law & 
Order. Ook is er een hoofdact 
geprogrammeerd die hierbij aan-
sluit: Police Coverband The 
Cops! En ja, ze doen ook een paar 
solo nummers van Sting. 

Ook hebben we deze editie een 
coverband van Royal Blood (Ro-
yal Blød). En onze Wervershoof-
se zangeres Mariska de Lange zal 
Beth Hart vertolken met haar 
band High Heels & Sneakers! De 

rest van de line up bestaat uit: 
The Titanium White, Masja Ver-
donschot, Huub Sijm, Daan Ap-
pelman, De Petoempers, Les 
Hommes Du Nord, The Tune, 
JVT Band, Stereojacks Cover-
band, Giel Montanjes, The CC 
Project, Joe Hart en Barney Wil-
lemse. 

Vanaf 15:00 uur zullen de deuren 
van café-restaurant ’t Fortuin ge-
opend zijn. Net als voorgaande 
jaren beginnen we in het voorca-
fé met akoestische muziek. De 
entree bedraagt 10 euro. Er is 
geen voorverkoop dus zorg dat je 
op tijd bent! 
Kijk voor meer informatie op de 
website: www.smew.nl of op de 
facebookpagina van Stichting 
Music Events Wervershoof.  

Bands en acts met lokale roots. Foto aangeleverd

Winterstoppop 2020: LAW & ORDER

We zijn 2020 begonnen en het 
loopt weer naar de jaarvergade-
ring, waarbij de aanvragen wor-
den behandeld.
Als u nog een aanvraag wilt 
doen, deze inleveren voor 1 fe-
bruari bij het secretariaat, 
Mevr. R.van der Thiel, Notaris 

Steenpoortestraat 41 1619CV 
Andijk, daar kunt u ook een 
aanvraagformulier opvragen, 
als u dat nog niet heeft.

Datum van de veiling is zater-
dag 18 april, noteert u het vast 
in de agenda.

Veiling Cultura
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

JANUARI 
Woensdag 15 januari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Dorpsgenoot Elly Hauwert over 

haar creatieve bezigheden, 20.00 uur, Cultura
• Vogelvoeractie Sporting Andijk vanaf 18.00 uur
Donderdag 16 januari 
• Ouderensoos. Dorpshuis Centrum. Aanvang 12:00 uur
Zondag 19 januari
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 21 januari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 22 januari
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 26 januari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Liederen van toen en nu in De Kapel, Middenweg 48, 15:00 uur
Dinsdag 28 januari
• KVG Andijk Contactdag vertrek Sarto,  9.30 rondleiding Wings of 

Change.
Woensdag 29 januari
• Bijeenkomst Kernvisie Andijk, georganiseerd door Dorpsraad. 

Dorpshuis Centrum. aanvang 20:00 uur
Vrijdag 31 januari 
• Ledenvergadering PCOB-Andijk. Westfriese taal en cultuur met 

Ina Broekhuizen-Slot in de Kapel  Middenweg 48. 14.30 uur
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

FEBRUARI
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 5 februari
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Jaarvergadering en Bingo. 

Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk, Sarto, Eendagsbestuur verdere info volgt nog
Woensdag12 februari
• Tulpenactie voor Moldavië
Vrijdag 14 februari 
• Pubquiz 20:30 uur bij Dorpshuis Centrum
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 19 februari
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Jaarvergadering, na de pauze een 

Quiz, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Donderdag 20 februari 
• Ouderensoos aanvang 12:00 bij Dorpshuis Centrum
Zondag 23 februari   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 25 februari
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 28 februari
• Eetcafé a la carte reserveren vanaf 17:30 uur dorpshuis Centrum
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 4 maart
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 8 maart
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Gezamelijke avond met de Vrou-

wen van Nu Andijk –West. Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk Proeverij, Sarto,  20.00 uur
Vrijdag 13 maart 
• Veiling Sarto
Zaterdag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 15 maart 
• Line dance Jaarfeest m.m.v. Robbie Masters (live muziek), Sarto
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 maart
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, Gezamenlijke avond met de afde-

ling Oost. “Keep it Simple” uit Andijk, 20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 24 maart
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 27 maart
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 22 maart  
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Woensdag 1 april
• Seniorenbond Andijk ,  Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
Vrijdag 3 april

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

Oud papier:  Zaterdag 25-01, 08 en 22-02, 07 en 21-03, 
 04 en 18-04, 02 16 en 30-05, 13 en 27-06, 
 11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03, 
 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 04-02, 03 en 31-03, 28-04, 26-05, 23-06,  
 21-07, 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 21-01, 18-02, 17-03, 14-04, 12-05, 09-06, 
 07-07, 04-08, 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen, let op: i.p.v. dinsdag 5 mei,   
 wordt het die week op zaterdag 2 mei opgehaald!

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 07-02, 06-03, 

03-04, 01-05, 26-06, 24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12.
Meer informatie op hvcgroep.nl

Om het nieuwe jaar goed te be-
ginnen gingen we met de muse-
umgroep van de Vrouwen van 
Nu Andijk-West op woensdag  8 
januari 2020 naar het Maurits-
huis in Den Haag, in de 17e eeuw 
gebouwd als woonhuis voor graaf 
Johan Maurits van Nassau-Sie-
gen. Later kreeg het verschillende 
andere functies, maar sinds 1822 
is het een museum.

De collectie van het Mauritshuis 
staat wereldwijd bekend om zijn 
unieke verzameling schilderijen 
van Hollandse en Vlaamse mees-
ters uit de Gouden Eeuw. De ba-
sis van de collectie werd in de 18e 
eeuw gelegd door stadhouder 
prins Willem V en is sinds 1819 
officieel eigendom van de Neder-
landse Staat en heet zij het Ko-
ninklijk Kabinet van Schilderijen. 
Door de eeuwen heen is de col-
lectie blijven groeien dankzij 
aankopen van het Rijk en schen-
kingen van particulieren. Maar 
ook vandaag de dag worden nog 
regelmatig nieuwe werken aan de 
collectie toegevoegd. De huidige 
collectie bestaat uit ruim 800 
werken, waarvan ongeveer 200 
topstukken als vaste collectie te 
zien zijn. En die hebben we alle-
maal gezien, zoals de anatomi-
sche les van Dr. Nicolaes Tulp 
van Rembrandt, het zelfportret 
van Rembrandt op oudere leef-

tijd, de stier van Paulus Potter, 
het meisje met de parel en ge-
zicht op Delft van Johannes Ver-
meer en het puttertje van Carel 
Fabritius. 

Ook bezochten we uiteraard de 
tentoonstelling van Nicolaes 
Maes – Rembrandts veelzijdige 
leerling. Het is de eerste interna-
tionale overzichtstentoonstelling 
van een van de meest geliefde 
meesters uit de 17de-eeuwse 
schilderkunst met ruim 30 schil-
derijen in bruiklenen uit Europa 
en de Verenigde Staten. Hij be-
gon zijn carrière met het schilde-
ren van Bijbelse verhalen, daarna 

schilderde hij intieme taferelen 
met vrouwen die zich bezighiel-
den met hun huishoudelijke ta-
ken. Heel speciaal zijn de luister-
vinkjes, voorstellingen waarin te 
zien is hoe de vrouw des huizes 
haar dienstmeid betrapt met een 
vrijer. Het grootste succes, ook 
financieel, had Maes tijdens zijn 
leven als portretschilder, waarbij 
zijn opdrachtgevers in prachtige 
kleuren werden geportretteerd. 

Zowel de collectie, de tentoon-
stelling en het gebouw zijn zeer 
de moeite waard en voor wie er 
nog niet is geweest, een bezoek is 
aan te raden. 

De groep voor het Mauritshuis. Foto aangeleverd

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West

Kees en Carine Sijm hebben 40 jaar op de Dijkweg gewoond, ze zijn inmiddels verhuisd naar Wervershoof. 
Kees heeft 13 jaar de neerslag gemeten, zie de grafiek waar toch wel bijzondere cijfers in staan. 

 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november December Totaal

2007 118.5 73 61 1 69 99 102.5 33.5 66 23 47 66.5 760

2008 73 27 99 10 21 13 124.5 90.5 91 103 97.5 35 784.5

2009 42 47.5 42.5 12 115 36 91.5 31 25.5 53.5 82.5 37 616

2010 27 49 30 27.5 54.5 30.5 64 180 91.5 54 45.5 22 675.5

2011 47.5 41 3 11 16 85 116 75 59 83 6 110 652.5

2012 78 15 21 67.5 41 90.5 111 133.5 63 132.5 72.5 128 953.5

2013 34.5 29.5 32 19.5 53 50 32.5 34.5 89 99 89 72 634.5

2014 75.5 50.5 29.5 57.5 73 73.5 52 176.5 15.5 75 37 73 635.5

2015 107 44 55 10 30.5 11 62 144 93 37.5 117.5 37.5 749

2016 87 47 54.5 58.5 46.5 74.5 42.5 62 31 58 76.5 26 664

2017 33 75 41 25 22 69.9 75 110 192.5 55.5 99.5 88 886

2018 98 19 59,5 93 22,5 9,5 15 113,5 57 33 21,5 74 615.5

2019 35 32 81 15.5 19.5 94.5 53 80.5 97 111 82 53 754

Gem 65.8 42.2 46.8 31.4 44.9 56.7 72.4 97.2 74.7 70.6 67.2 63.2 733.1
12 jr

Neerslag in Andijk, gemeten over 13 jaar

Op zondag 26 januari zijn alle peuters en kleu-
ters van harte uitgenodigd voor ‘Peuteren in de 
Natuur’. Tijdens deze middag ontmoeten we 
Roodstaartje, een eigenwijs klein vogeltje dat 
niet naar het zuiden gevlogen is. Als de winter 
komt, probeert ze overal eten te vinden, met 
behulp van haar dierenvriendjes. Zal het haar 
lukken?

In een interactief voorleesverhaal komen de kin-
deren erachter dat sommige vogels naar een warm 
land vliegen in de winter en dat andere vogels juist 
in Nederland blijven. Hoe zoeken die vogels eten? 

Wat eten ze eigenlijk en hoe kunnen wij ze hel-
pen? De kinderen leven mee met Roodstaartje en 
zien de winter door de ogen van een jonge vogel. 

Na het verhaal knutselen we zelf een Roodstaartje, 
dat mee naar huis mag. Ook krijgen alle kinderen 
een mooie kleurplaat mee naar huis. 
Entree  € 4,- per kind (incl. 1 begeleider). Max 20 
kinderen. Opgeven tot zaterdag 25 januari via 
publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl

Foto: Gekraagde roodstaart vr. Foto: Dick Hoogen-
boom

Roodstaartje, voorlees en knutselfeest
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Een gezin uit Andijk heeft te maken met 
een vreselijke nare situatie. De twee kinde-
ren (Scott van 5 en Ashley van 1) lijden 
beiden aan de ziekte van Lyme. De behan-
delingen zijn in het buitenland en worden 
niet vergoed door de zorgverzekering. Om 
financiële steun te geven is er een lande-
lijke sponsorloop georganiseerd vanuit de 
Lyme organisatie. 
“Wij sponsoren. Ook al omdat vrienden 
van ons in deze loop meedoen. Maar ook 
onze kinderen wilden actief een bijdrage 
doen. Het idee werd geboren: zij wilden 
kerstbomen in gaan verzamelen en het 
geld doneren aan de actie ten behoeve van 
de behandeling van Scott en zijn zusje.”

Sjouwen en slepen
“Onze zoon Sander (7 jaar) stelde zich als 
doel om 88 kerstbomen in te zamelen voor 
de versnippering, onze dochter Emily (9 
jaar) wilde er 10. Op het krijtbord in keu-
ken werden de beoogde aantallen gevisua-
liseerd en de eerste turf werd gezet. We 
hingen een briefje op bij de Dekamarkt, 
dat we graag kerstbomen bij mensen thuis 
af kwamen halen voor dit goede doel. Er 
kwamen direct enkele reacties. Er is die 

dagen heel wat afgesleept met bomen, lo-
pend en fietsend en zelfs met de auto. 
Zelfs een familiebezoek in Wijk aan Zee 
leidde tot een volle auto op de terugrit met 
8 kerstbomen.”

Hulp van alle kanten
“We werden gebeld door een jongen die 15 
bomen had verzamelt en die we allemaal 
mochten komen ophalen.” Er werd zelfs 
tijdelijk van auto geruild ten behoeve van 
het kerstbomentransport. De hele familie 
was er druk mee. “Uiteindelijk lagen er ca. 
125 bomen in onze tuin. De gemeente 
heeft dit aantal omhoog bijgesteld naar 
150, de totale donatie aan Scott werd daar-
mee €100,- . Iedereen heel erg bedankt, 
voor de reacties, het meeleven en de vele 
donaties! Het was hartverwarmend, niet 
alleen voor ons! Onze kinderen hebben 
deze vakantie weer veel geleerd; van em-
pathie en doorzetten tot rekenen en com-
municatieve vaardigheden,” aldus de fami-
lie Jaarsveld.
 
Het volledige verhaal van Scott en zijn 
zusje kunt u lezen op www.lopenvoorly-
me.nl/teamscott.

‘Mede door de vele reacties op hun briefje bij de Deka, konden Emily en Sander  
125 kerstbomen laten versnipperen. Foto aangeleverd.

Kerstbomen actie Familie van Jaarsveld 
voor goede doel werd groot succes

Als u te maken krijgt met een lichamelijke klacht is het vaak lastig om 
te bepalen wie u het beste kan helpen. Heeft u last van spieren, ge-
wrichten of zenuwen? (Vaak vage klachten in armen en/of benen die 
niet goed worden begrepen), kom dan eens langs bij iemand die vanuit 
meerdere disciplines kijkt.

Zelf kijk ik vanuit de fysiotherapie, oefentherapie en manuele thera-
pie. Voor de meest vooruitstrevende behandeling zijn er vaak meer-
dere behandeltrajecten mogelijk. En juist door vanuit meerdere visies 
en disciplines naar de klacht te kijken, kan ik een behandelplan op-
stellen die op dat moment het beste bij u past.

Op deze manier wordt er naar het algehele lichaam gekeken en dit is 
iets wat vaak vergeten wordt. Er wordt bijvoorbeeld bij knieklachten 
alleen naar de knie gekeken, terwijl het ontstaan van de klacht in de 
enkel zit. Binnen een uur onderzoek ik specifiek de pijnlijke structu-
ren en zal er vanuit hier een behandelplan voor u worden opgesteld.

Kijk voor meer 
informatie op 

www.koopman-
oefentherapie.nl 

of maak 
vrijblijvend een 

afspraak: 
06 25 11 69 16.

Afspraken worden 
vergoed vanuit de 

aanvullende 
beurs!

Koopman Oefentherapie 
Gedeputeerde Laanweg 43 Andijk • www.koopmanoefentherapie.nl 

Foto: Susan Dijkhuijsen

Combinatietherapie

Vestiging:  Grootebroek  Tel: (0228) 511680
 Elzenlaan 2, 1613 VP Grootebroek Website: www.clusius.nl

Open dagen
vrijdag 24 januari van 18.30 - 21.00 uur

zaterdag 25 januari van 10.00 - 13.00 uur

‘Goed VMBO-onderwijs in alle leerwegen’

Nieuws of tips?   
Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Onweer.
Wat was dat vroeger een gedoe. Je lag 
heerlijk te slapen in je bed en plotseling 
was er gerommel in de verte. Je kon je 
nog even omdraaien en denken : een 
vliegtuig. Maar als het vaker kwam en 
sterker werd als geluid dan wist je het : 
onweer. Als kind vertelden we elkaar dat 
het geluid kwam omdat de wolken tegen 
elkaar botsten. Je snapte wel dat dat ei-
genlijk niet kon, maar eng was het wel. 
Nu maakten onze ouders ons er ook wel 
bang voor. Je werd uit bed gehaald, met 
elkaar zat je in het donker rond de tafel 
en meestal had vader een kistje met de 
belangrijkste papieren op tafel op tafel 
gezet. Als er wat gebeurde kon je zo naar 
buiten vluchten. Stekkers moesten uit de 
stopcontacten en de lichten moesten uit.  
Dat maakte het geheel nog angstiger, 
want nu zag je de lichtflitsen nog duide-
lijker. Nu was de elektriciteit nog boven-
gronds en liep langs draden die tussen 
palen hingen en als de bliksem in een 
paal insloeg kon het vuur via die draden 
zo uit het stopcontact komen en je wilde 
er liever niet aan denken wat er dan zou 
gebeuren. Mijn vader probeerde ons ge-

rust te stellen en vertelde dat je kon uit-
rekenen hoever het onweer nog weg 
was. Tussen de lichtflits en het geluid 
van de donder moest je dan tellen. Iedere 
drie tellen was een kilometer. En zo 
hoorden we het onweer dichterbij ko-
men en weer verder weg gaan. Als het 
een enkele keer niet gebeurde, bleef het 
volgens de oude mensen voor het IJssel-
meer hangen en dan kon het wel even 
duren, voor de bui voorbij was.

De deuren moesten dicht blijven volgens 
diezelfde mensen, want ooit had iemand 
een deur open laten staan tijdens een 
onweer en was de bliksem als een bol 
naar binnen gegaan en was door het huis 
geraasd. Waar het was gebeurd wist nie-
mand, maar het was gebeurd en van de 
mensen in het huis had je nooit meer iets 
gehoord. Je ging dus bij een onweersbui 
wel drie keer kijken of ramen en deuren 
wel dicht waren. Het verhaal ging ook 
dat het wel eens was gebeurd bij iemand 
dat de bliksem bij de voordeur binnen-
kwam en die persoon zette spontaan  de 
achterdeur open, zodat de bliksem via de 
achterdeur weer verdween, zonder 
schade in het huis aangericht te hebben. 
Alleen in de gang kon je nog weken een 
schroeilucht ruiken. Maar ach, ze vertel-
den zoveel in die tijd…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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