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GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 11/2 Benning-

broek - 20/2 Andijk.Corina Sas is zeer creatief. Ze fo-
tografeert graag en heeft met haar 
foto’s zelfs al aan meerdere wed-
strijden deel genomen. Meer-
maals zijn haar foto’s genomi-
neerd en nu is ze zelfs in de prij-
zen gevallen. Deze maan is ze als 
winnaar te zien in de Kampioen 
van de ANWB! Daarnaast maakt 
ze sieraden van oud bestek. “Be-
langrijker dan in de prijzen vallen 
is dat je er plezier aan beleeft. Dat 
creatieve zit in mijn DNA denk 
ik,” vertelt de creatieveling. 
“Van jongs af aan mocht ik al 
graag dingen uitproberen. In 
mijn rapport van de voormalige 
Westerschool schreef mijn mees-
ter Hans Harrijvan al dat mijn 
‘creativiteit altijd in ontwikkeling’ 
was. Hij had gelijk!”

Creatief 
Die creativiteit van Corina uit 
zich nu in vele facetten. “Het is 
ook het anders denken, anders 
kijken naar de dingen,” zegt ze. 
“Altijd zie ik mooie of leuke din-
gen om me heen, graag probeer 
ik dan dingen uit. Ik vind het leuk 
te ontdekken. Wat resulteert in 
creatief zijn in taal, tuinieren, 
objecten maken met bestek en  
met beeld vastleggen middels fo-
tografie  en nog veel meer.” 

Fotograferen is kijken
“Met fotograferen ben ik begon-
nen als kind. Dat is duidelijk een 
lange passie, want ik doe het nog 
steeds graag,” vertelt Corina. 
“Mijn eerste toestel was bij elkaar 
gespaard van de zegeltjes van de 
koffiemelk. Ik mocht het toestel, 
een Afga boxje, mee op school-
reis naar de Flevohof. Later de 
Kodak met een cassettefilm.  Als 

flits had ik van die vierkante 
blokjes, die kon je vier keer ge-
bruiken. Wel even iets anders 
dan de digitale toestellen van nu 
met een ingebouwde flits en op 
een accu,“ lacht zij terugdenkend 
aan die eerste foto’s. “Kijken, 
denken en dan pas doen. Dat is 
hoe ik fotograferen zie. Je moet 
oog hebben voor het interessante 
plaatje, dan moet je bedenken 
hoe je dat beeld op de camera 
kunt vangen. Je positie juist kie-
zen, rekening houden met licht 
en spiegelingen, storende ele-
menten in het beeld proberen te 
ontwijken. Pas dan druk ik af. 
Tegenwoordig met die digitale 
toestellen zie je mensen vaak 
eerst knippen en dan pas kijken 
of het plaatje ‘gelukt is’. Doordat 
ik gestart ben met analoog foto-
graferen, met rolletjes en ontwik-
kelen en afdrukkosten en pas 

sinds vier jaar digitaal fotografeer 
kies ik echt rustig mijn positie 
voordat ik afdruk.”

Bestek vervormen
Daarnaast doet ze ook nog iets 
heel anders. Echt creatief in com-
binatie met handarbeid. “Ik zag 
een keer een vork in een tijd-
schrift die zodanig verbogen was 
dat het een heel nieuw voorwerp 
was geworden. Dat bracht mij op 
allerlei ideeën. Daarop ben ik din-
gen gaan uit proberen. Verwar-
men, verbuigen, bekloppen, po-
lijsten, ze samenvoegen tot een 
ketting of riem of juist als indivi-
dueel stuk gebruiken. De eerste 
sieraden waren al snel geboren en 
maakten me enthousiast er steeds 
weer iets anders mee te doen. Tij-
dens een kunstmarkt sta ik wel 
eens met mijn sieraden op een 
kraam en verkoop dan één en an-

der. Ook tijdens de Kunstroute 
doe ik graag mee en vind ik het 
leuk als mensen verrast reageren.” 

Ruimte voor creativiteit
Om bezig te kunnen zijn heb je 
ruimte nodig. In je hoofd en om 
je heen. “Wat dat betreft woon ik 
hier geweldig. Een prachtige om-
geving waar ik foto’s kan maken. 

Daarnaast heb ik voldoende 
ruimte in mijn eigen werkkamer-
tje om te buigen en bedenken, in 
de keuken om te verwarmen en 
een grote schuur vol gereedschap 
dat ik kan gebruiken. Het is heer-
lijk om je even helemaal in het 
creatieve proces te kunnen ver-
liezen. Niet continu hoor. Maar 
ik pak het na een paar maanden 
gewoon weer op.” 

Creativiteit altijd in ontwikkeling

Corina Sas kan zich helemaal verliezen in het creatieve proces. Foto en tekst OdB
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Foto van Corina Sas, waarmee ze onlangs in de prijzen is gevallen.

Tijdens de korpsavond van de vrijwillige 
brandweer in Andijk reikt burgemeester 
Frank Streng zaterdag 18 januari aan 7 
brandweervrijwilligers een lintje uit. Deze 
zes leden van het korps Andijk en één van 
het korps Wognum zijn benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau omdat zij 
langer dan 20 jaar deel uitmaken van de 
vrijwillige brandweer.

Anne Veninga (01-08-1999), Henk Mole-
naar (01-10-1995), Rob Abbekerk (01-04-
1997), Sjaak Schuitenmaker (15-09-1994), 
Pascal Scholtens (01-04-1997) en Niels 
Ruiter (01-08-1999) van blusgroep Andijk 
en Jan Groot (01-08-1997) van blusgroep 
Wognum.
*) Tussen haakjes, datum van indiensttre-
ding bij de Vrijwillige brandweer.

De brandweervrijwilligers brengen elk 

hun specialismen mee in het korps. Een 
aantal van hen is inmiddels ook als be-
roepsbrandweerman werkzaam. 

De leden van het Andijker korps zijn allen 
opgeleid tot gaspakdrager vanwege het 
drinkwaterleidingbedrijf PWN in Andijk. 
Van 2008 tot 2013 was dit een regionaal 
specialisme binnen de veiligheidsregio 
NHN dat uitgevoerd werd door de posten 
Andijk en Wieringen. 
Ook is door een aantal vrijwilligers een 
duikcursus gevolgd.
Tijdens oefeningen nemen deze vrijwilli-
gers regelmatig de leiding als oefenstaf. 
Ook nemen ze deel aan activiteiten waar 
de brandweer bijdraagt in de lokale sa-
menleving. 
In het zwembad, spuitvoetbal, demonstra-
ties, voorlichting of de jaarlijkse rookmel-
deractie, de kerstboomverbranding ect.

Voor de langdurige en onbaatzuchtige in-
zet voor de (gemeentelijke)brandweeror-
ganisaties (van Andijk, Wognum, Medem-
blik en de VRNHN) ten behoeve van de 

openbare orde en veiligheid in de samen-
leving van Andijk, Wognum en omgeving 
ontvangen ze de Koninklijke Onderschei-
ding.

Brandweervrijwilligers ontvangen Koninklijke onderscheiding 

Burgemeester Frank Streng (l) met de gedecoreerden. Foto: Marcel Rob
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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

Zaterdag 25 januari 19.00 uur: 
Afsluiting Gebedsweek voor de 
Eenheid.
Eucharistieviering met de Vrien-
denkring; voorgangers: pastor J. 
van Dril en diaken J. Correa.
Thema: “Het Rijk is nabij”.
De collecte is voor bestrijding van 
alle onkosten. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Simon de Vries.
*Vorig weekend stond in het te-
ken van Actie Kerkbalans. 
Hopelijk kan er volgende week 
een goed resultaat gemeld wor-
den.
Hartelijk dank aan alle deelne-
mers, alle lopers en al degenen, 
die voor deze actie in touw zijn 
geweest.

Colofon
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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

Beter in uw vel komen of lichamelijk klachten 
en weet u niet precies wat uw volgende stap is?

 
Voor vragen en advies kun u iedere week gratis 
langskomen op donderdag tussen 16:00-17:00!

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

Kerkdiensten, zondag 26 januari
Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk, m.m.v. Living Proof

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 Mevr. Arja Kraal uit Venhuizen
 Organist: Wim Broer
15.00 uur Zangmiddag, “Liederen van toen en nu”
 Organist/pianist Dhr. Wim Broer

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer Kracht van gebed

R.K. Kerk, zaterdag 25 januari    
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril en diaken J. Correa, 
 de Vriendenkring

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Erik Bruinenberg

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

Op 28 december 2019 was het mijn laatste zaterdag bij
”de Nieuwe Bakkerij”. Deze dag verliep geheel anders. 

Op 27 december overleed plotseling mijn lieve man, 
onze pap en opa Lucas Leijen.

Bedankt allemaal, voor de vele kaarten en lieve woordjes 
die we mochten ontvangen.

    Riet Leijen - de Vries
    kinderen en kleinkinderen

Beste kleuters uit Andijk, Onder-
dijk, Zwaagdijk en Wervershoof, 
wat hebben wij genoten van jullie 
tijdens de pietengym. Een heel 
grote opkomst met allemaal en-
thousiaste kinderen. Voor ieder-
een die zin heeft in meer, organi-
seren we op 27 januari van 16 tot 
17 uur een instuif in de Krimper. 

Op 29 januari doen we datzelfde 
in de Dars om 13.00 uur. Het 
thema is circus. We hebben voor 
iedereen een leuke verrassing. we 
zien jullie graag in de zaal op een 
van de genoemde momenten. 

Wilt u uw kind aanmelden via: 
info@gymvvw.nl ?     

Henk van der Veen maakte deze foto tijdens een winterse zeiltocht op 
het IJsselmeer van Enkhuizen naar Medemblik.

Zeiltocht IJsselmeer

Kleuterinstuif bij gym VVW

Vogelwandeling door de 
Twisker waterberging

Middenin het West-Friese land, 
ingeklemd tussen de dorpjes 
Twisk, Opperdoes en snelweg 
N239, ligt een bijzonder gebied. 
Het is zo’n 38 hectare groot en 
ooit aangelegd om overtollig re-
genwater te bergen na hevige re-
genval. Deze wisselwerking van 
nat en droog, van water en land, 
heeft een omgeving gecreëerd 
waar verschillende vogelsoorten 
ideaal gedijen en waar het voor 
mensen daardoor perfect wande-
len en vogel spotten is.

Voor wie nog niet zo thuis is in de 
vogelwereld, of voor wie liever 
gezellig in een groep gelijkge-
stemden wandelt, organiseert 
IVN West-Friesland op zondag 2 
februari een speciale vogelwan-
deling langs deze zogeheten 
Twisker waterberging. 

Beginnend om 14:00 uur leidt 
natuurgids Douwe Greydanus 
geïnteresseerden rond over de 
wandelpaden langs het plasdras-
sige natuurgebied. Ook geschikt 
voor rolstoelgebruikers. Zou het 
lukken een paar wulpen te spot-
ten? 

Tip: verrekijker meenemen en 
anders helpt Douwe met ver kij-
ken via de telescoop. 

Of misschien zelfs een baard-
mannetje tussen de rietpluimen? 
Komt dat zien! 
Iedereen is welkom om mee te 
wandelen; deelname kost 2 euro 
per persoon en parkeren kan op 
het nabijgelegen parkeerterrein-
tje (ter hoogte van de afslag 
Noorderweg-Marepad). 

Marijke Aker woont ongeveer 500 meter bij  Kees Sijm (zie overzicht 
week 3) vandaan maar heeft het afgelopen jaar meer plaatselijke 

buien gehad. Zie de resultaten. 

Neerslag in Andijk, deel 2

 IJsvogel mannetje.  
Foto: Douwe Greydanus
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NOEM NOOIT IEMAND EEN VRIEND, VOORDAT JE 
EEN ERFENIS MET HEM HEBT GEDEELD.

Gelukkig gaan vele verdelingen van de erfenis van een leien dakje. 
Veel meer dan vroeger delen ouders met hun kinderen de wijze 
waarop zij hun testament maken en wordt er bij leven veel opener 
gesproken over het vermogen van de ouders. Het levenstestament 
levert hier een positieve bijdrage aan. Hierin geven de ouders aan 
wie bij leven een volmacht krijgt, om beslissingen te nemen over 
bijvoorbeeld het huis en de bankzaken. Dan wordt bij leven al be-
wust nagedacht, over de vraag hoe dingen geregeld worden, wat 
ouders eerlijk vinden en meestal wordt dan ook de gang van zaken 
na overlijden besproken. 

Helaas zijn er toch ook nog vele erfenissen die bij de verdeling esca-
leren in familieruzies, of ruzies met derden die iets erven. Je zou 
denken dat degene die iets erft daar blij mee is, maar dat blijkt niet 
altijd zo. Vaak is het een gevoel van onvrede, omdat sommige erfge-
namen bij leven al meer hebben gekregen of zijn het de onuitgespro-
ken zaken van vroeger in het gezinsleven, die na het wegvallen van de 
ouders wel op tafel komen. Dikwijls ligt de oorzaak in aannames die 
men doet. Zo zal het wel zijn gegaan, er wordt gespeculeerd maar 
niet met elkaar gecommuniceerd. Hoe groter de groep erfgenamen, 
des te lastiger het regelen is. Zeker als er verschillende kampen zijn. 
Het is moeilijk om naar elkaar te luisteren, als er nog zoveel boos-
heid is. De notaris/nalatenschapsmediator kan wellicht helpen bij het 
regelen van zaken en de communicatie, zodat de erfgenamen niet 
een jarenlange strijd via advoca-
ten hoeven te voeren. 

GRATIS INLOOP: 
www.mantelovertoom.nl of bel 
voor een afspraak gratis half uur: 
Andijk 0228-592224 / Benning-
broek 0229-591264.

Bas de Wit

De kracht van onze regio

Inmiddels mag ik al bijna een 
jaar jullie vertegenwoordiger 
in de provinciale politiek zijn. 

Met trots doe ik dat werk, 
met de diepe overtuiging dat 
de politiek in Haarlem wel 
wat Westfriese nuchterheid 

kan gebruiken. Jullie mogen 
het komend jaar dan ook af 
en toe columns van mij ver-

wachten. 

Mijn werk in de provincie
Als Statenlid heb ik het voor-

recht om veel in gesprek te 
gaan met inwoners en onder-

nemers in Noord-Holland. 
Daarnaast nemen mijn colle-
ga’s en ik belangrijke beslui-
ten, bijvoorbeeld als het gaat 
om woningbouw, bereikbaar-
heid en economie. Door mijn 
gesprekken kan ik beter be-

grijpen wat onze besluiten be-
tekenen voor mensen in de 

praktijk. 

Westfriese ondernemersgeest 
levert toegevoegde waarde 

over de hele wereld…
Ik mag mij onder andere be-

zig houden met landbouw. De 
provincie heeft hier grote in-
vloed op door regels en geld. 
Ik merk dat mijn ervaring op 
het bedrijf thuis mij helpt. Zo 
waren wij met de provincie 

vorige week op bezoek bij een 
agrarisch bedrijf. Daar werd 

onder andere een verhaal ver-
teld over Seed Valley. Politici 
weten niet altijd dat Westfrie-
se (familie)bedrijven bijdra-
gen aan voedsel voor de hele 
wereld. Dat is iets waar we 

trots op mogen zijn. 

… maar niets is vanzelfspre-
kend. 

Van trots alleen kun je niet 
eten. Ook de agrarische on-
dernemers staan voor een 

aantal vraagstukken zoals de 
energietransitie, de verande-

ring van het klimaat en perso-
neelstekorten. Het familiebe-

drijf waar wij waren heeft 
daarom geïnvesteerd, met 
hulp van de provincie, om 

duurzaam energie op te wek-
ken. Volgens sommige linkse 

politici moeten deze bedrijven 
alles anders doen, omdat ze 
alleen maar zouden willen 
groeien en daarmee schade 

aanrichten. Volgens mij is dit 
juist een goed voorbeeld van 

vooruitgangsdenken en 
-doen. En omdat we allemaal 
de groeiende wereldbevolking 

willen voeden met zo laag 
mogelijke impact op het kli-
maat, lijkt het me goed om 

dat harde werken met elkaar 
te omarmen. 

Bas de Wit
Statenlid voor de VVD

Zitten is het nieuwe roken,
Bewegen de nieuwe Haarlem-
mer olie.
Wat u al wel weet maar tot nu toe 
misschien nog niet genoeg heeft 
gedaan kan in 2020 een goed 
voornemen zijn:  (meer) BEWE-
GEN 
BEWEGEN is goed voor u!; het 
verkleint de kans op hart- en 
vaatziekten, diabetes (suikerziek-
te), depressieve klachten, borst-
kanker, darmkanker, geestelijke 
achteruitgang en dementie, over-
gewicht.
Regelmatig bewegen is gezond en 
voor veel mensen ook leuk om 
samen te doen. Als u veel be-
weegt raken uw spieren, longen, 
hart- en bloedvaten er aan ge-
wend om te werken. U voelt zich 
lichamelijk en psychisch fitter en 
u heeft meer energie.

Voordelen van bewegen zijn:
•	 U	kunt	beter	ontspannen	en		
heeft minder last van stress
•	 Bewegen	werkt	goed	bij	
 somberheid, depressie en angst
•	 U	kunt	beter	slapen,	u	bent		
 minder moe en staat 
 ’s ochtends gemakkelijker op 
•	 U	krijgt	sterkere	spieren	en		
 botten 
•	 Het	is	goed	voor	uw	bloeddruk		
 en cholesterol

Maar wat is nu gezond bewegen? 
Hoe lang moet u per week bewe-
gen? Hoe intensief moet u bewe-
gen?  Welke training past het best 

bij u? Deze en nog meer vragen 
kunnen we samen met u gaan 
beantwoorden omdat wij als fy-
siotherapeuten van Fysio -WFO 
hier in gespecialiseerd zijn. 

Middels een intake kijken wat het 
beste bij uw hulpvraag gaat pas-
sen. Advies op maat dus waar-
door u met veel plezier aan de 
gang kunt in een van onze groe-
pen Fysiosport of in de fysiothe-
rapeutische doelgroepen.

Alvast wat goede adviezen zodat 
u zo snel mogelijk zelf al aan de 
slag kunt: 
•	 Neem	de	trap	in	plaats	van	de		
 lift
•	 Ga	op	de	fiets	of	lopend	naar		
 de winkel, school, uw werk 
•	 Zit	niet	lang	stil	achter	elkaar,		
 sta regelmatig op en ga iets 
 anders doen.
Voor meer advies en een intake 
neem zo snel mogelijk contact 
met ons op. GEEN verwijzing 
nodig.

Fysio-WFO
Europasingel  118, Wervershoof
Tel. 0228-582270/592717 www.
fysio-wfo.nl

Fysio-WFO nieuws

Tijdens de Nationale Voorleesda-
gen staat alles in het teken van 
voorlezen en prentenboeken 
voor peuters en kleuters. Er zijn 
fantastische voorstellingen en 
burgemeesters en wethouders le-
zen voor uit het prentenboek van 
het jaar Moppereend, van Joyce 
Dunbar en Petr Horáček. 

Van voorlezen krijg je nooit 
genoeg….
Burgemeesters en wethouders 
lezen voor uit het prentenboek 
Moppereend op woensdag 22 en 
29 januari van 14:00 tot 14:30 uur
22 januari in de bibliotheek De 
Goorn, Enkhuizen, Hoogkarspel, 
Medemblik, Obdam, Opmeer, 
Stede Broec, Wervershoof (14:30 
uur) en Wognum.
29 januari nogmaals in de Biblio-
theek Medemblik, Wervershoof 
(14:30 uur) en Wognum

Heel veel redenen om lid te wor-
den van de Bibliotheek tijdens de 
NVD zoals:
- vingerpopje Moppereend 
 cadeau voor nieuwe jeugdle-
den; 
- ouders krijgen 25% korting op  
 een comfort of all-in 
 abonnement;
- voorlezen vergroot de 
 taalontwikkeling.

Gouden bon-actie 
vanaf 22 januari
Maak je baby lid van de biblio-
theek en ontvang een BoekStart-
koffertje. Vind jij daarin ook een 
gouden bon? Dan ontvang je een 
leuk verrassingspakket. 

Meer informatie over de voor-
leesdagen, activiteiten en acties 
op www.westfriesebibliotheken/
nl/voorleesdagen.

De Nationale Voorleesdagen bij de 
Westfriese Bibliotheken

Oproep:
heeft u de bevrijding meegemaakt 
(of weet u er veel van) 
en wilt u daar in de Andijker over vertellen?

Laat het ons weten op: 
info@andijker.nl 

of bel met 59 36 05.

We zijn weer begonnen in het 
nieuwe jaar. Komt U ook eens? 
Dit keer was onze plaatsgenote 
Elly Hauwert-Pouw onze leiding 
gevende. Elly woont via de 
Landstraat, Wervershoof  toch 
weer op Andijk en specialiseert 
zich in o.a. handwerken. Ze 
hoorde over een kantklosschool 
in Wijdenes en vond dat ze daar 
in haar vrije tijd maar eens les 
moest nemen. Het lijkt gemak-
kelijk met een basis van 4 klosjes, 
die je kruislings moet draaien tot 
aan werkje met 5 sets van 16 klos-
jes. Men gebruikt vaak linnen 
garen . Soms ook wel dun ge-
kleurd kantoen. Accenten kan je 
doen door er een klosje met een 
dikkere draad aan toe te voegen. 
Dat heeft ze jarenlang gedaan en 
gezien haar mooie creaties heeft 
ze aanleg. Ook geeft ze individu-
eel wel les. Haar moeder vond dit 
tevens een mooie bezigheid en 
stond er vaak mee op de Oud 
Hollandse markten. Elly vond het 
thema “oude ambachten” ook wel 
leuk, dus ging ze ook mee. Op de 
romantische markten kwam je ze 
tegen. Elly in eigengemaakte 
daagse dracht, jack, hul en hoed-
je. Het patroon kwam via Het 
Westfries Genootschap. Eerst 

kon je nog voor 25,00 gulden ver-
goeding een dagje staan met o.a. 
sokken stoppen, spinnen aan het 
spinnenwiel. Later was de ver-
goeding weg, alsmede de animo. 
Maar nieuwe technieken, zoals 
haken komen in het leven van 
Elly. Ze laat ons diverse haak-
werkstukken zien, waaronder een 
muziek-uil voor de babykamer, 
een ooievaar en een prachtig ge-
haakte deken met veel verschil-
lende steken. Het nieuwste werk 
is de kerststal. Wat zijn de 
schaapjes mooi. Zo zacht. Veelal 
gebruikt ze effen draad, soms ge-
kleurd, want dat geeft weer een 
andere uitstraling. Verjaardag- 
en andere kaarten maakt ze ook 
nog. Soms met eigen gehaakte 
bloemetjes er op. En laat dat nou 
net onze les na de pauze zijn. We 
krijgen allemaal een kluwentje 
garen en haaknaald. De beschrij-
ving en voorbeelden liggen op 
tafel. Ga je gang. Het blijkt al 
gauw, dat niet iedereen haak on-
derwijs gekregen heeft, dus er 
zijn wat gedrochten, maar ook 
heel veel kleine gehaakte bloeme-
tjes aan het eind van de avond. In 
ons enthousiasme vergeten we 
bijna Elly te bedanken voor de 
leuke inspirerende avond.

Elly Hauwert vertelt over haar hobby. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
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DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Volgende week woensdag 29 ja-
nuari wordt in het Dorpshuis 
Centrum de openbare bijeen-
komst gehouden door de Dorps-
raad Andijk over de toekomstvi-
sie van Andijk. Deze avond be-
gint om 20.00 uur. De dorpsraad 
is door de gemeente Medemblik 
gevraagd een toekomstvisie te 
ontwikkelen voor de komende 10 
jaar. Belangrijk is dat de dorps-
raad daarvoor de inbreng krijgt 
van u en jou, de inwoners van 
Andijk. Het gaat immers om het 
dorp waar wij wonen!

Wat willen wij als Andijkers? 
De dorpsraad gaat o.a. door en-
quêtes en open bijeenkomsten 

vastleggen hoe de Andijkers de 
toekomst zien. De resultaten 
worden vastgelegd in een leef-
baarheidsplan, de zogenoemde 
Kernvisie. Deze Kernvisie wordt 
aan het eind van het traject eerst 
aan de inwoners gepresenteerd, 
en daarna aangeboden aan de 
gemeente.

Waar gaat het over? 
Het gaat vooral om de leefbaar-
heid in het dorp. Het gaat daarbij 
om bijvoorbeeld voldoende voor-
zieningen, veiligheid, milieu, 
openbare ruimte, verkeer, wo-
ningbouw, specifieke kenmerken 
van Andijk, sociale kenmerken, 
enzovoorts, enzovoorts.

Wie zijn de Andijkers in de 
stuurgroep van de Kernvisie 
Andijk? 
Momenteel wordt de stuurgroep 
gevormd door Monique Burger, 
Corina Sas, Gerard Schuitemaker, 
Ruud Wester, Kelly Groot, Marja 
Verhoef, William Dix en de voor-
zitter van de Dorpsraad Andijk, 
Gerrit van Keulen. De stuurgroep 
begeleidt dit hele traject wat on-
geveer een jaar duurt en onder-
neemt allerlei acties en presenta-
ties om aan de nodige informatie 
te komen. Belangrijk is dat u en jij 
meedoet en meepraat!

Eerste bijeenkomst:
Woensdag 29 januari starten we 
met de eerste bijeenkomst in het 
kader van de Kernvisie Andijk 
2020 (KVA20). Dit wordt gehou-
den in Dorpshuis Centrum aan 
de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 
uur. De koffie staat dan klaar!

Neem een pen mee! 
We gaan die eerste avond niet al-
leen praten maar ook wat doen! 
Neem daarom dan ook een pen 
mee, desnoods een tweede! Want 
je wordt aan het ‘werk’ gezet…

Meer weten? 
Mail naar dorpsraadandijk@
gmail.com of kijk op www.kern-
visieandijk.nl of op www.face-
book.com/KernVisieAndijk.

Dorpsvisie Andijk 2020-2030  

Kernvisie Andijk 2020-2030 | Witte Valkstraat 12 – 1619 XN Andijk | Tlf. 0228 75 18 98 
www.kernvisieandijk.nl – dorpsraadandijk@gmail.com 

Foto bij het artikel: “29 januari: Praat mee over de Toekomst van Andijk” voor De Andijker van 22 
januari. Zie bijlage mail 

 

Onderschrift: Praat mee over de toekomst van Andijk! (Foto ©CAPAND) 
 

 

ADVERTENTIE VOOR DE UITGAVE VAN WOENSDAG 29 JANUARI 

 

Advertentie 2 kolom voor woensdag 29 januari 
Zie bijlage mail 

Praat mee over de toekomst van Andijk! (Foto ©CAPAND)

Woensdag 29 januari: 
Praat mee over de Toekomst van Andijk

Zoals u waarschijnlijk in de krant 
heeft kunnen lezen zijn er door 
de provincie Noord-Holland 
nieuwe plannen voorgesteld voor 
de ontwikkeling van meer wind-
energie in Noord-Holland. Daar-
bij zijn nieuwe zoekgebieden op-
gesteld, onder andere in West-
Friesland. 

Ook voor de gemeente Medem-
blik zijn nieuwe zoekgebieden 
vastgesteld waarbij men de norm, 
dat de afstand groter moet zijn 
dan 600 meter afstand van de 
bebouwing, wil loslaten. 

De laatste tijd wordt er verschil-
lend gedacht over windenergie 
en is er veel te doen over de loca-
ties die de provincie op het oog 
heeft of naar op zoek is. We wor-
den van verschillende kanten 
hierover benaderd. 

Vanuit andere dorpsraden is de 
Dorpsraad Andijk verzocht om 

deel te nemen aan een gezamen-
lijk kernradenberaad dat speciaal 
over de ontwikkelingen op dit 
terrein gehouden zal worden. Wij 
willen als Dorpsraad Andijk de 
inwoners van Andijk hierbij be-
trekken door u uit te nodigen uw 
standpunt over meer windmo-
lens binnen de gemeentegrens 
van de gemeente Medemblik be-
kend te maken. Dat kan op een 
van de volgende manieren: 
•		U	neemt	deel	aan	de	poll	op		
 onze Facebookpagina Groep  
 Dorpsraad Andijk en uw 
 keuze te maken: 
•		Mail	naar	dorpsraadandijk@	
 gmail.com. Zet in het onder- 
 werp WEM20. Vermeld in uw  
 mail tevens uw naam en adres  
 en telefoonnummer; 
•		 Schrijven	kan	ook:	Dorpsraad		
 Andijk, Witte Valkstraat 12,  
 1619 XN Andijk of op dit  
 adres in de brievenbus doen.  
 Schrijf linksboven van de  
 voorkant van de envelop:  
 WEM20. Vermeld in uw brief  
 tevens uw naam en adres en  
 telefoonnummer. 

Je kunt tot 1 februari a.s. ons 
hierover mailen of schrijven, of 
aan de poll meedoen. Alleen in-
woners van Andijk kunnen aan 
dit onderzoek meedoen. Dit on-
derzoek staat los van de kernvisie 
Andijk 2020-2030. Anonieme of 
onvolledige mails/brieven wor-
den niet in behandeling geno-
men.

Meer windmolens erbij of niet? 
Foto © Expect Best (Pexels.com) 

“Meer windmolens erbij of niet?”
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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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl
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Wist u dat...
... Sylvia Mantel van der Sluis 

50 jaar wordt op 
zondag 26 januari?

... alle inwoners van Andijk en 
alle leden en vrijwilligers van 
de afdeling handbal voetbal 

en korfbal die deel hebben ge-
nomen aan de vogelvoeractie 

hartelijk worden bedankt?

... de (hoge) opbrengst via de 
site van Sporting Andijk 
bekend wordt gemaakt?

... zwembad de Weid vrijwil-
liger Erik naar Drenthe gaat 

verhuizen?

... zij nu wel open kassa 
diensten voor het nieuwe 

seizoen verwachten!

… je ook een zwembad de 
Weid topper kunt worden?

… op ons kantoor 
groene Wel de Andijker en 

rode Niet de Andijker stickers 
te verkrijgen zijn?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Tijdens de traditionele nieuw-
jaarsreceptie van KNRM An-
dijk en KNRM Medemblik bij 
het stoommachine museum in 
Onderdijk zijn twee beman-
ningsleden van KNRM Andijk 
gehuldigt voor hun jarenlange 
inzet voor de KNRM.

In de tweede week van het nieu-
we jaar vindt de traditionele 
nieuwjaarsreceptie plaats. Al ja-
renlang is het stoommachine 
museum in Onderdijk hiervoor 
het decor. Voorzitter van de 
plaatselijke commissie, burge-
meester Frank Streng, heeft te-
ruggeblikt op 2019 en vooruitge-
keken naar 2020. Hierna heeft hij 

de Vrijwilligersmedaille Openba-
re Orde en Veiligheid uitgereikt 
aan Hans Brouwer en Teun 
Mooij van KNRM Andijk.

Hans heeft een medaille voor 20 
jaar bijdrage aan de Openbare 
Orde en Veiligheid ontvangen. 
Hij is al sinds 1997 actief in het 
reddingswezen van Andijk. Hij 
was onderdeel van het bestuur 
van reddingsbrigade ‘t Span, de 
voorloper van KNRM Andijk. En 
na de omvlagging naar de KNRM 
is hij ook een aantal jaren de sta-
tionsschipper van KNRM Andijk 
geweest. Momenteel vaart Hans 
als plaatsvervangend schipper en 
is vanwege zijn ervaring en zijn 

beschikbaarheid zowel overdag 
als ‘s avonds, een grote steunpi-
laar voor het reddingsstation. 

Teun heeft een medaille ontvan-
gen voor 10 jaar vrijwillige inzet. 
Hij is sinds 2009 actief als be-
manningslid en is destijds ook 
onderdeel geweest van het be-
stuur van reddingsbrigade ‘t 
Span. Teun is een betrouwbare 
opstapper en veel inzetbaar over-
dag en ‘s avonds.

Na de huldiging was het tijd voor 
een drankje met een heerlijke 
oliebol van regiomonteur Ferdie 
Veenings van de KNRM.

Twee onderscheidingen op nieuwjaarsreceptie KNRM Andijk

Vanaf maart begint het collecte-
seizoen weer en komen de col-
lectanten van diverse goede doe-
len bij u aan de deur. Hieronder 
staat het collecterooster voor de 
komende maanden. Tip: wilt u 
een bijdrage geven, zet dan nu 
alvast een bakje bij de deur en 
doe daar af en toe wat muntgeld 
in. Als de collectant straks bij u 
aanbelt, hoeft u niet te zoeken. 
Namens alle collectanten alvast 
bedankt!

Overzicht:
2 - 7 maart, Jantje Beton

9 - 14 maart, 
Amnesty International
16 - 21 maart, Reuma Nederland
23 – 28 maart, ZOA
30 maart -  4 april,
Fonds Gehandicaptensport
6  - 11 april, Hartstichting
20 - 25 april, 
Nationaal Fonds Kinderhulp
11 - 16  mei, Longfonds
25 - 30 mei, 
Prins Bernhard Cultuurfonds
1 - 6 juni, Epilepsiefonds
15 - 20 juni, 
Maag Lever Darm Stichting
22 - 27 juni, Rode Kruis

Collecterooster Andijk

Teun Mooij, Hans Brouwer en burgemeester Frank Streng.  
Foto aangeleverd

Gezellig samen met uw kinderen of kleinkinderen vogels kijken in de 
tuin. Komend weekend is het zover dat Vogel Bescherming Nederland 

dit organiseert. 30 minuten lang vogels spotten en doorgeven via 
www.tuinvogeltelling.nl geeft een beeld wat in Andijk of in uw woon-

plaats is gezien. Douwe Greydanus

Doet u mee?

De Hubo Kaagloop: een spor-
tieve familiedag! De inschrij-
ving voor de 33ste Hubo Kaag-
loop is geopend! De organisatie 
is inmiddels op volle kracht om 
er een mooie sportieve dag van 
te maken op zondag 26 januari 
2020. 

Volwassenen 
De Hubo Kaagloop kent voor 
volwassenen de afstanden van 5 
en 10 KM. Het startschot luidt 
om 11.30 uur bij het ´t Eiland 
nabij sportpark De Westrand in 
Wervershoof. De Kaagloop is een 
snel en volledig verhard parcours 
langs de dijk en door het dorp 
Wervershoof. We gaan het dit 
jaar wéér een beetje leuker ma-
ken met onder andere: online 
tijdregistratie, een mooie VVW 
kantine en kleedkamers, sport-
masseurs, een top speaker, een 
heerlijke traktatie (!) en vele (gra-
tis) actiefoto’s. Dit jaar is er een 
nieuwe categorie toegevoegd: de 
jeugdloop. Jong volwassenen (tot 
18 jaar) lopen (tegen een geredu-
ceerd tarief ) in een eigen leef-
tijdscategorie mee in de 5 KM 
loop. 

Kinderloop 
De kinderloop was vorig jaar ook 
een groot succes. De kinderloop 
wordt georganiseerd is samen-
werking met Smallsteps en ver-
schillende regionale basisscho-
len. Na een gezamenlijke war-
ming up wordt in verschillende 
gecombineerde groepen gestart. 
De kinderloop start vanaf 10:00 
uur en voor ieder kind is er een 

medaille en voor de winnaars een 
beker.

Familiedag 
”Dat het snelle parcours in trek is 
bij de lopers, blijkt wel uit de 
grote deelname de laatste jaren 
en ook aan de deelname van een 
groot aantal regionale (sub)top-
pers. Maar we hebben vooral de 
intentie er een mooie sportieve 
familiedag van te maken. Met de 
verschillende afstanden en een 
goed bezochte kinderloop is er 
voor ieder wat wils.” aldus Sjaak 
Bakker, de voorzitter van IJsclub 
De Noord die deze loop organi-
seert.

Inschrijving 
Wil je meedoen met de Hubo 
Kaagloop, schrijf je dan bij voor-
keur in via de website. Tip voor 
ouders: u kunt uw kind(eren) dit 
jaar ook via de website inschrij-
ven! Online inschrijven voor-
komt een wachtrij op de dag zelf 
en je kunt zelfs je nummer thuis 
laten sturen als je dat wilt.   De 
kosten voor deelname bedragen 
€7,- bij online inschrijven (€8,50 
bij dag inschrijving). Deelname 
aan de jeugd- en kinderloop kost 
€ 2,-.  Online inschrijven kan via 
de website www.kaagloop.nl. Alle 
overige informatie en praktische 
zaken zijn ook op de website te 
vinden. Deze sportieve dag wordt 
georganiseerd vanuit IJsclub De 
Noord en Runnersworld Hoorn. 
Goed voornemen voor 2020 
toch? 
Schrijf je nu in en succes met de 
voorbereiding! 

De Hubo Kaagloop

ANDRE VAN DUIN tweewielers
Zeeweg 43 • 1693 AR Wervershoof • Tel. 0228-583659 • a.v.duin2w@quicknet.nl

 www.andrevanduintweewielers.nl

FIEtswERElD VooRDEElboN 
Een winterbeurt voor uw E-bike nu van € 79,- voor € 39,-

excl. Materiaal
Een winterbeurt voor uw fiets     nu van € 59,- voor € 29,-

excl. Materiaal
Profiteer nu 

van onze 

GRATIS Haal- en 

brengservice
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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 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
Zaterdag 22 februari   
• Verkoopdag hobbymaterialen, 

Bibliotheekzaal Dorpshuis Centrum, 10-16 uur
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
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot
Zaterdag 4 april
• Kidsdag Wervershoof, 12-16 uur, Raadhuisplein
Zondag 5 april
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

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 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

Scott Hovenier (5) en zijn zusje Ashley (1) vech-
ten samen tegen de ziekte van Lyme en co-infec-
ties. Beide kinderen zijn besmet geraakt tijdens 
de zwangerschap. Hun moeder Esmee bleek on-
gemerkt al vele jaren de bacteriën bij zich te 
dragen en is chronisch lymepatiënt. Voor de be-
handelingen moet het gezin naar Duitsland en 
ze zijn afhankelijk van kostbare medicijnen en 
supplementen. Esmee: “Het blijft geld kosten.” 
Gelukkig is er hulp uit het dorp!

Sponsorloop
Scott is dan nog jong, maar zich al goed bewust van 
de impact van de ziekte. Zo kan hij vaak niet naar 
school, omdat hij ziek is of omdat hij naar Duitsland 
moet voor een behandeling. Toen hij van een an-
dere patiënt hoorde van de sponsorloop “Lopen 
voor Lyme”, zei hij tegen zijn moeder: “Mama ik wil 
lopen. Ik wil die beestjes doden.” Hij heeft weinig 
energie maar is toch dapper begonnen met trainen 
voor de sponsorloop op 4 april. Scotts beste vriend-
je Jesiah Sijm heeft ook aangegeven te willen lopen 
voor zijn maatje, dat gaat hij samen doen met moe-
der Jedidja en zus Saron. Ook Suzanne en Daniëlle 
Verbruggen maken deel uit van “Team Scott”, dat 
tijdens Lopen voor Lyme hoopt zoveel mogelijk 
geld voor het gezin op te halen. Daarnaast zijn er 
nog enkele lieve vrienden die zich inzetten als loper.

Acties van Andijkers
Ondertussen zijn er ook andere initiatieven in An-
dijk. Zo zamelde de familie Van Jaarsveld maar 
liefst 125 kerstbomen in. Een aantal mensen do-
neerde zelfs nog wat extra geld. Verder kreeg het 
gezin onlangs te horen dat een groep Andijkers een 
financiële bijdrage wil doen. Esmee kan het bijna 
niet bevatten dat er zoveel mensen uit het dorp be-

reid zijn om hen te helpen. Esmee: “Ik kom hier 
oorspronkelijk niet vandaan, maar nu zie ik wat een 
team Andijk is.” Esmee wil via deze weg graag ieder-
een bedanken. Ze houdt sponsoren en geïnteres-
seerden op de hoogte hoe het gedoneerde geld be-
steed wordt en hoe hun leven als gezin met Lyme 
eruitziet via de Facebookpagina www.facebook.
com/gezinvechttegenlyme. 
Voor de sponsorloop zoekt het gezin nog lopers en 
sponsoren. Wilt u ook helpen, dan kunt u zich op-
geven als loper of doneren via https://www.lopen-
voorlyme.nl/team/team-scott/ 

“Team Andijk”: 
dorpsgenoten zetten zich in voor ziek gezin

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

Hyundai Tucson 1.6 GDI Comfort
luxe uitvoering

1e eigenaar, dealer onderhouden
Bouwjaar:  16-10-2015
Kilometerstand:  90.677
Kleur:   brons/champagne
Brandstof:  benzine
APK tot   16-10-2021 

Prijs  € 18.950,-

Nissan Qashqai Tekna 1.3 DIG-T + 
allerluxste uitvoering

1e eigenaar, DCT automaat 7 traps
Bouwjaar: 06-03-2019
Kilometerstand:   18.200
Kleur:  zwart metallic
Brandstof: benzine
APK tot   06-03-2023
Nieuwprijs:  € 42.590,-

Prijs € 28.400,-

Esmee en Scott. Eigen foto

Pilotenbril 
gevonden

Bril is af te halen 
op de redactie, 

Industrieweg 1, Andijk
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Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Duurzaamheid op de Bangertschool

De Bangert is gestart met een nieuw pro-
ject.
Unaniem met het team besloten om dit 
project voor alle groepen in te voeren.

Uitermate belangrijk onderwerp.
Rijksmuseum werd bezocht door de bo-
venbouwgroepen.
Zij leerden hier dat in het museum duur-
zaamheid wordt ingezet door o.a. schilde-
rijen op te knappen en te herstellen.
Andere groepen (3,4 en 5/6) maakten mid-
dels een knutselworkshop kennis met dit 
project.
Aan de slag met afvalmateriaal om daar 
kunst van te maken.
Monique Schoenmaker uit Enkhuizen 
heeft de workshops verzorgd.
Het boek: “Ik ben een kunstenaar” staat 
centraal bij de kleutergroepen.
Eindeloos genieten en experimenteren 
met materiaal.
Iedere groep werkt op zijn eigen manier 
en met zijn eigen onderzoeksvragen dit 
project uit.
Daar houden wij ons de komende periode 
dus mee bezig: Kom gerust een langs om 
te zien wat en hoe we dat doen!!!

Sinds de brand is er van de historische 
molen Ceres in Bovenkarspel weinig meer 
over dan een karkas. Gelukkig is herstel 
mogelijk, maar dat gaat tonnen kosten. 
Stichting De Westfriese Molens en De 
Hollandsche Molen, de grootste molen-
vereniging van Nederland, doen er alles 
aan om geld in te zamelen voor restauratie. 
Ook regionale ondernemers haken aan. Zo 
bakt Bakker Koning speciale Ceres Molen-
koeken ten behoeve van de wederopbouw.

Speciale Ceres Molenkoek
‘We ontwikkelden een Ceres Molenkoek 
in eigen bakkerij. Een heerlijke koek waar-
op een afbeelding van de molen prijkt en 
waarmee we een groot draagvlak kunnen 
creëren. Voor € 2,95 koopt de consumen-
ten een pakje van 8 koeken. Van elk pakje 
gaat er € 1,00 euro naar de molen.’ 

Alternatieve verkooppunten
Met de winkels in West-Friesland is er 
voor Bakker Koning al een mooi afzetge-
bied, maar hij trekt het graag breder. ‘Voor 
koek- en molenliefhebbers, snijdt het mes 
aan twee kanten. Daarom zijn we op zoek 
naar zo veel mogelijk alternatieve ver-
kooppunten. Denk aan andere molens in 
de regio, sportverenigingen, historische 
verenigingen etc.  Het gaat erom mensen 
en organisaties te mobiliseren die molen 
Ceres een warm hart toedragen en die met 
ons mee willen doen.’ 

Smakelijk
Naast het goede doel die de koeken die-
nen, zijn ze ook nog eens erg lekker. Ge-

maakt van tarwebloem, roomboter en 
basterdsuiker. En verder op smaak ge-
bracht met citroenrasp, kaneel en vanil-
le. Smakelijk succes verzekerd.

Waar te verkrijgen
De Ceres Molenkoek is vanaf heden ver-
krijgbaar bij de winkels van Bakker Koning 
te Zwaagdijk (winkelhart Zwaagdijk), Bo-
venkarspel (Streekhof), Hoogkarspel (Rei-
gerspassage) en Venhuizen. In de weeken-
den kun je voor de Ceres koeken terecht in 
de molenwinkel van Molen de Hoop in 
Wervershoof en op donderdag, vrijdag en 
zaterdag bij Molen de Krijgsman in Oos-
terblokker.

Steunen door verkoop
Draag jij molen Ceres een warm hart toe 
en wil je een stukje bijdragen? Meld je aan 
als verkooppunt van de molenkoeken. Dat 
kan via e-mail gerardborst@bakkerko-
ning.nl of telefoonnummer 0229-541 432.

Op 14 januari was onze gast Mariska van 
der Zee uit Andijk. Zij is coach en trainer, 
gespecialiseerd in de aanpak van een-
zaamheid, met de bedrijfsnaam Hersen-
kracht.
Er is verschil tussen sociaal isolement en 
eenzaamheid. Sociaal isolement is voor de 
meeste mensen duidelijk wat dit inhoudt.: 
geen of heel weinig contacten. Eenzaam-
heid is minder duidelijk te constateren 
want je kunt genoeg mensen om je heen 
hebben en je toch eenzaam voelen. Enkele 
kenmerken van eenzaamheid zijn dat je 
veel op de bank hangt, geen zin in iets 
hebt, minder gezellig bent. De kans dat 
daardoor relaties stuklopen is heel groot.
Het probleem doet zich voor bij alle leef-
tijden. Zelfs een baby kan zich eenzaam 
voelen, al kan hij/zij dat niet vertellen. Als 
een baby heel veel huilt en er kijkt nooit 
iemand naar om, zal het op een gegeven 
moment stil worden en wordt er dus niet 
meer om hulp gevraagd.  Bij volwassenen 
werkt dit hetzelfde.
Eenzaamheid is eigenlijk een alarmsignaal 
vergelijkbaar met eten als je honger hebt of 

drinken als je dorst hebt. Contact maken is 
dan heel moeilijk. Duurt dit langer dan 9 
maanden spreekt men van chronische 
eenzaamheid. Er ontstaan veranderingen 
in je hersens. Het geluks- of knuffel-hor-
moon (oxytocine) wordt verstoord waar-
door het allemaal nog moeilijker wordt en 
mensen zich steeds meer gaan terugtrek-
ken.

Om hier weer uit te komen heeft men 
soms hulp nodig en Mariska kan daar sa-
men met de desbetreffende persoon aan 
werken. Zij hanteert daarbij de volgende 
punten: besef, willen veranderen, weten 
wat, weten hoe, kunnen, beslissen, doen, 
evalueren en bijsturen. Ook een lijstje met 
waarden, dat als kompas kan worden ge-
bruikt, kan daarbij helpen.

Contacten worden, volgens onderzoek, 
verschillend ervaren: 30% laat ons koud, 
30% vinden we niet aardig, 30% is wel aar-
dig en 10% is om van te houden. Als Vrou-
wen van Nu hopen we bij deze laatste 
groep te horen.   GDD 

Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

De speciale Ceres Molenkoek. 
Foto aangeleverd

Een koek voor molen Ceres in Bovenkarspel
Wie helpt de molenkoeken te verkopen?

Lezers schrijven
5G WAT IS HET EN WILLEN WIJ HET?

Op de radio en televisie horen wij niet 
zoveel van de komst van 5G. De tele-
foon aanbieders hebben het er niet 
woordelijk over, maar maken al wel 
reclame voor het komende giganet.
5G staat voor de 5e Generatie Mobiele 
Telefonie. 1G was gewoon bellen, 2G 
bellen en smsen, 3G bellen, smsen en 
Internet en 4G een snellere communi-
catie van al deze diensten. 5G zou 
een tien maal snellere communicatie 
beloven dan 4G, en is nodig voor zelf-
rijdende auto’s, het Internet der Din-
gen (communicatie tussen diverse 
apparaten thuis), en virtual reality.

Het verschil tussen de telefonie gene-
raties is de frequentie die steeds ho-
ger wordt. Daar ligt nu het gevaar van 
5G. De frequentie van 5G is 3,5 Gig-
aherz. Dit zegt op zich niet veel voor 
de meeste mensen, maar als je het 
vergelijkt met de frequentie van een 
magnetron die op 2,45 Gigaherz 
werkt, ga je er misschien anders over 
denken. 

Er is uitgebreid onderzoek gedaan 
naar hoge stralingsfrequenties. Oor-
spronkelijk waren deze gereserveerd 
voor defensie doeleinden. De Britse 
microwave expert Barrie Trower heeft 
in de Koude Oorlog voor de Britten als 
militair inlichtingenspecialist meege-
daan met proeven om deze hoge fre-
quenties als wapen in te zetten tegen 
de Soviet Unie. Hij is nu een fervent 
tegenstander van het gebruiken van 
een wapen als ogenschijnlijk onschul-
dig communicatiemiddel. 
 
Ook de zendmasten gaan veranderen 
als de bevolking instemt met de instal-
latie van 5G. De stralingsintensiteit is 
groter, dus de afstand tussen de zend-
masten moet kleiner worden. Om de 
100 meter moeten er zendstations ko-
men. Dus op elke lantaarnpaal of in elk 
bushokje komt er een stralingsbron. 
 
In Nederland zijn al proeven gedaan 
voor installatie. In Den Haag kwam er 
nieuws dat er een grote groep spreeu-
wen plotseling dood neerviel. Nie-
mand had het over de proeven, maar 
de tijd kwam er precies mee overeen. 
Ook de gevolgen voor insecten zoals 
bijen zijn dodelijk. Bomen vangen 

ook straling op dus er zullen veel bo-
men gekapt moeten worden voor een 
optimale ontvangst.
Er zijn nu al meer gevallen van her-
sentumoren, teelbalkanker en speek-
selklier tumoren door het veelvuldige 
gebruik van de mobiele telefoon vlak-
bij het lichaam (bijvoorbeeld het 
dragen van je telefoon in je broek-
zak). Een van de grootste gevaren van 
hoge straling is genetische schade, 
dus vruchtbaarheidsproblemen bij 
jonge mensen.Onderzoekers voor-
spellen meer gevallen van kanker, 
depressiviteit en andere ziekten voor 
de nieuwe generatie telefoons.

Wat doet het buitenland?
In februari gaf de Telecomsector van 
het Amerikaanse Congres aan dat zij 
geen wetenschappelijk bewijs hebben 
dat 5G veilig is.
In Zwitserland hebben diverse be-
stuursregio’s waaronder Vaud, Fri-
bourg en Neuchâtel plannen uitge-
steld om meer antennes te bouwen 
voor het nieuwe 5G systeem. De Zwit-
serse arts Bertrand Buchs heeft al in 
2017een verzoekschrift ingediend om 
uitstel van de uitrol van 5G, wat door 
honderden wetenschappers in 41 lan-
den is ondertekend.

Onze gemeenten houden zich over 
het algemeen aan de wettelijke 
voorschriften wat betreft stralings-
bronnen. Volgens deze voorschriften 
zijn er geen problemen met 5G. 
De gemeente van Maastricht echter, 
heeft zich door een specialist laten 
informeren en heeft als gevolg daar-
van besloten geen 5G in Maastricht te 
willen uitrollen. Ook zijn er diverse 
sites zoals www.stralingsbewust.info 
die duidelijkheid geven over deze 
problematiek.

Wat kunnen wij als burgers doen? Ten 
eerste onszelf informeren hierover en 
het doorgeven aan vrienden en beken-
den. Laat ook de wethouder van uw 
gemeente weten hoe u denkt over 5G. 
 
Dorien Hoogerheide 
Een bezorgde burger uit Andijk

Op 25 januari is er een protest-
mars in Amsterdam,  start om 13.00 
uur op de Dam en eindigt rond 16.00 
uur op het Museumplein.

Monique Schoenmaker. Foto aangeleverd
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