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

broek - 20/2 Andijk.Echtpaar Jan (71) en Nel (70) Dop 
fietsen sinds hun pensioen zo’n 
10.000 kilometer per jaar. Maar 
ook voor die tijd waren ze al fer-
vente fietsers. Toen Jan op zijn 
29e stopte met voetballen in An-
dijk, volgde hij twee jaar schaats-
training. Jan: “Schaatsen en fiet-
sen ligt dicht bij elkaar” en zo 
rolde hij in 1981 het fietsen in. 
Nel volgde drie jaar later: “De 
eerste keer fietste ik met een 
vriendin 30 kilometer, we waren 
kapot!” Ruim vijfendertig jaar la-
ter is ze een geoefende fietser en 
draait ze voor die afstand haar 
hand niet meer om. Nel: “We 
zeggen altijd: voor minder dan 30 
kilometer trekken we onze fiets-
kleren niet meer aan!”

Samen op de tandem
Dertig jaar terug stapte het stel 
voor het eerst samen op de tan-
dem. Dat viel tegen. Jan: “Het was 
een heel slap frame, we vonden 
het helemaal niets”. Toen ze rond 
het jaar 2000 naar fietsenhandel 
Vittorio gingen, met het idee om 
voor hen allebei een op maat ge-
maakte fiets aan te schaffen, wa-
ren ze dan ook helemaal niet van 
plan een tandem te kopen. Het 
lot bepaalde anders, een kennis 
die er werkte tipte dat er nog een 
tweedehands tandem “achterin” 
stond, die ze misschien eens wil-
den proberen. De zadels werden 
op hoogte afgesteld en na een 
rondje van 3 kilometer door 
Heerhugowaard waren ze ver-
kocht; de tandem ging mee naar 
huis. Sindsdien fietsen ze regel-
matig samen op de tandem, zo-
wel toertochten als fietsvakan-
ties. Alhoewel een tandem soms 
wel wat onhandig is als ze door 
smalle hekjes moeten of wanneer 
ze de tandem met aanhanger en 
al in een trein moeten zien te 
krijgen, leggen ze uit.

9 fietsen in de schuur
Jan vertelt dat ze op een gegeven 
moment maar liefst negen fietsen 
in de schuur hadden staan. In-
middels zijn dat er nog “maar” 
vijf: de tandem, twee e-bikes en 
twee gewone fietsen. De twee 

racefietsen zijn helaas vorig jaar 
de deur uitgegaan, omdat Jan dat 
niet meer redde wegens gezond-
heidsklachten. “En er staan ook 
nog twee fietsen bij de caravan,” 
vult Nel aan. Zo komt het totaal 
toch nog op zeven! Als het koppel 
naar hun caravan in de buurt van 
Zutphen gaat, doen ze dat in het 
fietsseizoen trouwens alsnog op 
de fiets: 140 kilometer is voor 
hen een eitje. Tijdens hun fietsva-
kanties, die in de zomer soms wel 
drie maanden in beslag nemen, 
fietsen ze met gemak 3000 tot 
4000 kilometer. 

Fietsvakanties
Van Fisterra (Spanje) tot Bergen 
(Noorwegen), ze hebben al veel 
mooie plekjes in Europa per fiets 
verkend. En tijdens die vakanties 
nemen ze alles wat ze nodig heb-
ben mee op de fiets; tent, lucht-
bed, stoeltjes, kleding, pannen en 
eten; alles gaat mee in een aantal 
compacte fietstassen. Afgelopen 
jaar hebben ze ook een aantal 

keer in zogenaamde “shelters” in 
Denemarken overnacht. Dat zijn 
primitieve hutten, meestal open 
aan de voorkant, die voor ieder-
een toegankelijk zijn. Eén nacht 
hadden ze een shelter met een 
deur. Toen ze de foto naar vrien-
den doorstuurden kwam de ge-
vatte reactie “Het lijkt wel een 
kippenhok!”.

10 keer de wereld rond
Jan en Nel hebben veel mooie 
verhalen over hun fietstochten. 
Maar er is nog een andere reden 
waarom ze deze week in De An-
dijker staan. De krant werd na-
melijk getipt dat Nel in totaal al 
400.000 kilometer (tien keer de 
wereld rond!) heeft gefietst en 
daarvoor onlangs een tinnen ge-
denkbord van toerclub Groote-
broek heeft mogen ontvangen. 
Jan maakt iets minder kilome-
ters, hij mag ook graag kolven, 
maar de 400.000 komt ook voor 
hem al in zicht. De toerclub 
houdt een klassement bij van alle 
ritten die worden gefietst in het 
seizoen van 1 maart tot eind ok-
tober. Ook de fietsvakanties mo-
gen daar natuurlijk bij opgeteld 
worden. 

“Korte” ritjes worden door het 
stel niet eens meegerekend, zoals 
een tochtje naar Hoorn in de 
wintermaanden of een bezoekje 
aan de supermarkt. Jan: “Als je 
die er nog bij zou nemen, zou je 
er zeker nóg 10% bij kunnen op-
tellen!”

Kris kras door Europa op de tandem

Jan en Nel Dop samen goed voor 760.000 kilomter. Foto’s: Koos Dol/De Andijker

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Voor minder dan 30 km. trekken wij de fietskleren niet meer aan.

Voor Nederland heeft Caroline, tijdens het WK 
Parabaanwielrennen in Milton, Canada, meege-
daan op het hele Omnium. Op de 500 meter heeft 
ze haar wereldtitel geprolongeerd!

Op de 200 meter vliegend kwam ze tot een derde 
plek en op de 3km moest ze genoegen nemen met 
een 7e plek. Voor een sprintster is dit ook een erg 

lange afstand.  De scratch ging daarentegen weer 
heel erg goed en daar pakte ze de bronzen plak. 

Voor het Omnium (totaal klassement alle afstan-
den) kreeg ze dan ook de bronzen medaille omge-
hangen.   Een topprestatie wat hopelijk een ticket 
naar Tokyo betekent voor de Paralympische spelen 
2020.

Caroline (m) is wederom wereldkampioen. Foto aangeleverd

Caroline Groot prolongeert wereldtitel 
tijdens WK Parabaanwielrennen

Meer nieuws op: www.andijker.nl
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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

Zondag 9 februari 10.00 uur: 
Eucharistieviering met Gemengd 
koor; voorganger: pastor G. 
Koning. Thema: “Laat uw licht 
stralen”. De collecte is voor onze 
kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
11.30 uur: Dopen.
*Overleden: Simon de Vries.
*Gedoopt: Veerle, dochter van 
Willem Ziengs en Esther de Wit 
(Mantelhof ).
*Kracht en moed voor de zieken 
en allen, die dat goed kunnen 
gebruiken.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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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 9 februari

Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. A. Haasnoot te Rijnsburg  

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 Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle, Organist: Wim Broer

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer, Doopdienst

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch, pastor G. Koning, Gemengd koor.
11.30 uur Dopen

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

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

Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van onze 
sympathieke buurman Hans.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe.

    De buren van de Kuinweg

In het kader van de Kernvisie An-
dijk wil de Dorpsraad Andijk on-
derzoeken hoe jij de veiligheid in 
jouw straat en buurt ervaart. 
Daarvoor hebben we een enquête 
op de site gezet van kernvisiean-
dijk.nl.

We stellen vragen over criminali-
teit, geluidsoverlast, buurtpre-
ventie en -apps, vuurwerk, 
zwerfvuil, alcohol, hangjongeren, 
enzovoorts. Doe mee en vul de 
enquête in.

Geen computer maar wil je wel 

meedoen of ken je iemand die 
geen computer heeft maar wel 
wil meedoen? Mail naar de 
Dorpsraad Andijk en geef naam 
en adres op van de persoon die 
een papieren enquête wil hebben. 

Hulp nodig? Ook dat is mogelijk, 
meld dat in de mail en wij maken 
een afspraak om de opgegeven 
persoon te helpen bij het invullen 
van de enquête. 
Mail: dorpsraadandijk@gmail.
com of bel (0228) 75 18 98 (al-
leen op werkdagen van 13 tot 18 
uur).

Kernvisie Andijk 
Hoe veilig is het bij jou in de straat?

DOE MEE EN VUL DE ENQUETE VEILIGHEID IN.
KIJK OP KERNVISIEANDIJK.NL

GEEN COMPUTER? 
BEL OP WERKDAGEN TUSSEN 1300-1800 UUR: (0228) 75 18 98

FAMILIEBERICHTEN

Meer nieuws op 
www.andijker.nl

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 06 Pagina 2



STEL DAT IK ERFGENAAM BEN, MAAR ER BLIJKEN 
ALLEEN MAAR SCHULDEN TE ZIJN, WAT DAN?

Deze vraag horen we vaak. Helaas is en erfenis niet altijd positief qua 
vermogen. Soms lijkt dat in eerste instantie wel zo te zijn, maar 
wordt de erfgenaam geconfronteerd met onverwachte schulden. 
Een erfgenaam erft in principe alle bezittingen én schulden. Zijn de 
schulden hoger, dan draait de erfgenaam – als hij de nalatenschap 
heeft aanvaard – daarvoor op. Hij moet deze uit zijn privévermogen 
betalen. Daar wordt de erfgenaam natuurlijk niet blij van. 

Wist u, dat iemand een erfenis al aanvaardt door iets van de overle-
dene in bezit te nemen? Stel men neemt een kettinkje, kastje of bij-
voorbeeld een schilderijtje mee, dan gedraag je je al als erfgenaam en 
je aanvaardt zo de erfenis. Het maakt niet uit, of hetgeen is meege-
nomen wel of geen geldelijke waarde heeft. Bij twijfel over de samen-
stelling van de nalatenschap is het advies om spoedig contact op te 
nemen met de notaris. Er bestaat namelijk ook de mogelijkheid om 
zonder risico voor eigen vermogen te aanvaarden. Dit heet benefici-
air aanvaarden. Een andere weg om niet voor de schulden van een 
ander aansprakelijk te worden gesteld is door de erfenis te verwer-
pen.

Tip: Kies voor benefici-
aire aanvaarding als je 
erft van een onderne-
mer, of als je erft van ie-
mand die hoge overbe-
delingschulden had aan 
kinderen uit de nalaten-
schap van de eerst over-
leden partner. De nala-
tenschap van de langstlevende is dan wellicht niet voldoende om de 
erfdelen uit de eerste nalatenschap plus de veelal daarover opge-
bouwde rente uit te betalen.

GRATIS INLOOP EN ZATERDAG OPENSTELLLING: 
WWW.MANTELOVERTOOM.NL

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.

Silva Visser

Jeugdzorg, mij een zorg?!

Vrijdag 7 februari 
organiseert CU Regio een 

mooie discussie avond over 
Jeugdzorg.

ChristenUnie Hoorn, 
Medemblik en Enkhuizen 

nodigt iedereen dan ook van 
harte uit om over dit onder-

werp mee te praten. Het 
thema is voornamelijk: wat 

kunnen we nog meer 
preventief doen om jongeren 

een veilige toekomst te 
geven. Snappen wij de jeugd 

en snapt de jeugd ons? 

Locatie: 
Educatiecentrum WOII 

Zeldenrust 5
1671 GW Medemblik

De avond begint om 20:00. 
Inloop start om 19:30.

We heten jullie en u van 
harte welkom met een kopje 

koffie en een koek.

Waarom deze avond. 
Eigenlijk simpel: wie de 
jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Er komen steeds 
meer berichten van ont-

vlambare jongeren, drugsge-
bruik is gewoon geworden 
en respect voor elkaar is 
soms ver te zoeken. Ook 
mijn vorige column ging 

over de korte lontjes die we 
hebben vandaag de dag. 

Nou kun je blijven roepen 
en zeuren, je kunt ook pro-
beren hier wat aan te doen. 
Daar is de politiek voor en 

van. Vandaar hebben we re-
gionaal de koppen bij elkaar 
gestoken en deze avond ge-
organiseerd. Wij willen geen 

academische theoretische 
avond van mensen die 

beleid vanaf hun computer 
bedenken. Nee, we willen 

graag jullie mening, opmer-
kingen en adviezen hebben. 
De “straat” weet wat er mis 
is. Of anders: geef ons de 
positieve voorbeelden hoe 
het ook kan werken. Daar-

om zijn we ook blij dat 
“Straatgeluid” uit Alkmaar 

1 van de sprekers is. We 
hopen dan ook dat jongeren 
mee willen praten. Ondanks 
onze goede bedoelingen, het 
is en blijft van de jongeren. 

Het gaat over hun. 
Wij willen slechts helpen.

Ik zie jullie graag tegemoet, 

Silva Visser
Christenunie

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

Woensdag 12 februari houden we 
de jaarlijkse tulpenactie t.b.v. St. 
Hart voor Moldavië. Sam en Ro-
dica Zwagerman zijn na een jaar 
in Nederland te hebben gewoond 
weer terug in Moldavië om daar 
dicht bij het project te wonen en 
zo een beter gevoel te hebben om 
daadwerkelijk wat te betekenen 
voor de armen hulpbehoeven-
de  mensen in Moldavië. 

Zie voor meer informatie: 
www:hartvoormoldavie.nl  

Deze keer hebben we rode tul-
pen. De reden is dat het bijna 
Valentijnsdag is en er altijd veel 
vraag is naar rode tulpen. Vele 
vrijwilligers gaan de wijken in om 
de bossen te verkopen. Een bos 
tulpen kost € 2,50 en er kan al-
leen contant worden afgerekend. 
Een tip om wat kleingeld al vast 
klaar te leggen!Alvast onze harte-
lijke dank namens Sam en Rodi-
ca. En de ZWO Gereformeerde 
Kerk Andijk. Annemarie Kooi-
man.

Sam en Rodica zijn weer terug in Moldavië. Foto aangeleverd

Tulpenactie Moldavië 2020

Hou je van lezen en van kinde-
ren? Word dan vrijwilliger bij 
de Biebclub in Andijk

Wij zijn op zoek naar vrijwilli-
gers die op vrijdag van 14.30 tot 
16.00 uur onze jeugdige bieb-
clubmedewerkers tijdens de 
uitlening willen ondersteunen.  
Kinderen verzorgen de uitle-
ning én organiseren leuke acti-
viteiten om andere kinderen 
aan te zetten te lezen. 
Vrijetijdslezen is een drijvende 
kracht achter geletterdheid en 
taalvaardigheid. De Westfriese 
Bibliotheken en de basisscholen 
vinden het belangrijk dat kin-
deren met plezier lezen. De 
biebclub is in het dorpshuis ge-
vestigd.

Het is handig als je met de com-
puter over weg kunt. De West-
friese Bibliotheek zorgt er voor 
dat je voldoende kennis krijgt 
om de uitlening samen met de 
kinderen te verzorgen.

Nieuwsgierig naar de Biebclub? 
Kijk dan op onze website west-
friesebibliotheken.nl/jeugd-en-
jongeren/biebclub. Daar kun je 
zien hoe kinderen de biebclub 
runnen en leuke activiteiten 
bedenken.
Vind jij het leuk om deze bieb-
clubmedewerkers te ondersteu-
nen en te begeleiden? Neem 
dan contact op met densing@
westfriesebibliotheken.nl of bel 
0228 743 943 en vraag naar Di-
ane Ensing.

Even een bezoek aan de Put aan 
de Horn was de moeite waard.
Langs een deel van het trimpar-
cours stonden de narcissen al in 
bloei. Narcissen zijn voorjaars-
bollen en hebben een koude rust-
periode nodig maar wanneer 
komt die? 
Goudsbloemen in sommige tui-

nen houden het ook lang vol nu 
de vorst niet toeslaat.Winterako-
nieten met de sneeuw klokjes zijn 
eigenlijk de eerste die hetvoorjaar 
aan kondigen. Is de natuur nu 
aardig van slag, zaterdag 1 febru-
ari kwam de temperatuur bij ons 
uit op plus 11 graden. Douwe 
Greydanus

Foto’s Douwe Greydanus

Voorjaar

Gevraagd vrijwilligers 
Biebclub Andijk
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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

Voor komend seizoen heeft 
Team Blue-Dune  weer een mooi 
marathonschaatsteam bij elkaar 
weten te  krijgen. “We hebben de 
grote kanshebber voor een even-
tuele Elfstedentocht en Olym-
pisch mountainbiker Anne Tau-
ber bij ons mooie ploegje weten 
te halen. Ook Laura van Rams-
horst, die de Alternatieve Elfste-
dentocht  2020 heeft gewonnen,  
rijdt volgend jaar in ons team.  
Met deze twee toppers erbij is het 
Top divisie team compleet.”

Toppers aan boord
Andijker coach/ploegleider Johan 
Berga, trainer Martin van de Pol 
(Paralympisch wielrenner 2020) 
en Jane Ravestijn (voormalig Ma-
rathonschaatser)    hebben op pa-
pier dé grote kanshebber voor een 
eventuele Elfstedentocht aan 
boord gehaald. Samen met Linda 
Halling en Femke Mossinkhof    is 
de Top divisie ploeg dan com-
pleet. De belofte ploeg met Roos 
Tabak en Andrea de Jong en Demi 
Huiden is zo goed als compleet en 
hier worden nog gesprekken ge-
voerd met enkele andere dames. 

Topsport en kosten
“Ons team heeft twee ploegen 
een top divisie ploeg en een ‘be-
loften ploeg’ met acht dames. 
Plezier staat voorop! Dit is top-
sport op het hoogste niveau, des-
ondanks moeten de dames veel 

zelf bekostigen en dan vinden wij 
het als ploegleiding  belangrijk 
dat de sfeer goed is. Mede door 
deze visie hebben wij opnieuw 
twee toppers kunnen vastleggen 
voor komend seizoen. Wij gaan 
voor aanvallend schaatsen op de 
baan. Hoofddoel: het winnen van 
de Elfstedentocht!”

Klaar voor Elfstedentocht
“Het klinkt wellicht raar, maar 
voor een Elfstedentocht moet je 
altijd klaar zijn. Wedstrijden op 
de Weissenssee en in Zweden 
staan ook op het programma en 
zijn een mooi alternatief voor als 
er dan toch géén Nederlandse 
winter komt. Wij geloven, hopen 

en duimen nog altijd voor een 
mooie, strenge Nederlandse win-
ter.”  Dit seizoen beloofd weer een 
aantal mooie wedstrijden, waar 
geprobeerd zal worden Irene 
Schouten uit haar tent te lokken. 
“Met mooi en aanvallend schaat-
sen winnen van deze topper op 
kunstijs, zal een lastige opgave 
worden. Wij zullen er echter alles 
aan gaan doen om het te laten 
lukken. We proberen het en heb-
ben serieus goede kansen.”

Sponsoring 
Lotto Jumbo zal ook komend sei-
zoen met een Marathonploeg bij 
de Heren uitkomen. “De extra 
aandacht voor deze mooie sport 

kunnen wij alleen maar toejui-
chen. Wat niet veel mensen we-
ten: voor het salaris van één ma-
tige marathonschaatser bij de 
mannen,  kan je een héél jaar lang 
een Top-Dames-Team met acht 
dames sponsoren, waarvan er 
twee alternatieve Elfstedentocht 
winnaars zijn. En dat is slechts 
het begin!” Johan licht toe: “Wij 
zijn altijd op zoek naar sponso-
ren. Afgelopen jaar hebben we 
een Stichting opgezet, wat het 
voor bedrijven interessanter 
maakt om ons te sponsoren. Elk 
jaar blijkt het weer een lastige 
klus, om het ideale budget rond 
te krijgen. We zijn regelmatig op 
tv te zien bij de NOS, bij  massas-

tarts en bij de wedstrijden op de 
Weissensee en in Zweden,” ver-
telt Johan verder. “Moet je je 
voorstellen dat er Nederlands 
natuurijs komt? Alle wedstrijden 
zullen dan live op tv zijn! Als uw 
bedrijfslogo dan op onze pakken 
staat, dat zou toch geweldig zijn!” 
Mocht er natuurijs komen, dan 
zitten de sponsoren letterlijk 
voor ‘een dubbeltje op de eerste 
rij’. “Komend seizoen verwelko-
men we u ook graag als sponsor. 
Ondernemers uit  ons mooie 
sportieve dorp Andijk die ons 
zouden willen sponsoren kunnen 
contact opnemen met Johan 
Berga via marathonleeuwinnen@
gmail.com.”

Het BlueDune team van ploegleider Johan Berga. Foto: Ivar Klaassen

Laat die Elfstedentocht maar komen!

Op zaterdag 8 februari vin-
den op ijsbaan de Westfries 
in Hoorn de Nederlandse 
Kampioenschappen mara-
thon voor de jeugd plaats. 
Aansluitend wordt de twaalf-
de wedstrijd in de KPN Mara-
thon Cup verreden. De win-
naar van deze wedstrijd gaat 
naar huis met de Sjoerd 
Huisman Bokaal.
 
Overdag is iedereen welkom 
om alle jeugdrijders aan te 
komen moedigen. De wed-

strijden beginnen om 11:00 
uur en entree is gratis.
 
Om 17.45 uur zijn de belof-
ten aan de beurt voor hun 
wedstrijd. De dames starten 
om 19.15 uur en de heren 
sluiten om 20.30 uur de 
avond af.  
De ijsbaan is op 8 februari 
gesloten voor recreatief 
schaatsen maar we nodigen 
je graag uit om te komen 
kijken en de schaatsers aan 
te moedigen.

KPN - NK Jeugd en Marathon Cup om de 
Sjoerd Huisman Bokaal op de Westfries
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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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.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

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.nl

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

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.

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 06 Pagina 5



 
Wist u dat...

... zondagmiddag 16 februari

Stephanie Struijk oftewel

Stevie Ann op het podium 

staat bij Club Jazz&Pop in 

Cultura?

 

... de vogelvoeractie van Spor-

ting Andijk €2096,- heeft opge-

bracht?

... er 1227 strengen vogelvoer 

zijn verkocht?

… u op de Industrieweg 1 de 

laatste 20 grindtegels van 

60 x 40 cm gratis op kunt 

komen halen?

… onze collega Jakob den 

Hond 12 februari 

65 jaar wordt?

…. 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

Auto’s van 1e eigenaar
Volswagen T-Roc, 11-2018

Nissan Qashqai Tekna + 
automaat 3-2019

Hyundai Tucson GDI 
comfort luxe 10-2015

Wordt verwacht Peugeot 3008 
GT Line automaat 2019

Profijtauto, Industrieweg 1 Andijk
Meer auto’s op:  www.profijtauto.nl 

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

In oktober 2019 hebben 2700 be-
zoekers de voorstelling Westfrie-
se Helden 40-45 gezien. Wegens 
deze overweldigende belangstel-
ling en alle positieve reacties, 
onder andere in de lokale bladen 
en op social media, wordt deze 
voorstelling nog een keer gege-
ven op zaterdagavond 3 oktober, 
aanvang 20.15 uur en zondag-
middag 4 oktober, aanvang 14.00 
uur in schouwburg Het Park in 
Hoorn.

Westfriese Helden 40-45 brengt 
op een indrukwekkende manier 
een stuk Westfriese geschiedenis 
naar voren, waarbij lokale ver-
zetshelden worden herinnerd en 

herdacht. De gewone mensen, 
die ervoor kozen het verschil te 
maken zonder dat zij alle gevol-
gen konden overzien. De voor-
stelling wordt naast zang en mu-
ziek ondersteund met historische 
filmbeelden, nagespeelde scènes, 
alsmede vertellingen en foto’s van 
de plaatsen waar de gebeurtenis-
sen in 1940-1945 zich hebben af-
gespeeld. Kaarten á € 22,50 zijn 
verkrijgbaar via westfriesehelden.
nl of via schouwburg Het Park: 
hetpark.nl.

Deze verhalen moeten verteld 
worden. Samen maken we het 
onvergetelijk, opdat wij nooit 
vergeten. 

Westfriese Helden (reprise)
Zaterdagavond 3 oktober en zondagmiddag 4 oktober

Kolfclub Onder Ons heeft afgelo-
pen zaterdag 1 februari om het 
clubkampioen schap gespeeld. 
We beginnen dan ‘s middags met 
de voorronden. Hierin spelen alle 
deelnemers twee partijen. Uiter-
aard wordt ook in deze wedstrijd 
met voorgift gekolfd, zodat alle 
leden min of meer gelijke kansen 
hebben. Na deze twee partijen is 
duidelijk wie er naar de finale 
gaan. De negen beste kolvers van 
deze middag mogen uit gaan ma-
ken wie zich kampioen mag noe-
men.

Eerst houden we onze algemene 
ledenvergadering. Hierin stond 
deze keer o.a. het afscheid van 
onze secretaris op de agenda. 
Fred de Haas had aangegeven, 
dat hij er na 10 jaar mee wilde 
stoppen. Fred proberen te bewe-
gen voor verlenging van zijn peri-
ode had geen zin en bovendien 
mag het ook een keer klaar zijn. 
Gelukkig zijn we erin geslaagd 
om een zeer deskundige opvolger 
binnen de club te vinden. Vanaf 
nu is Gerard Overmars secretaris 
van kolfclub Onder Ons. In de 
vergadering werden ook de com-
petitie prijzen 2019 uitgereikt. 
Ook hierin was Dirk Spijker win-
nnaar met 404 punten. Tweede 
werd Jan Dop met 391 punten en 
derde ons gastlid Sico Swager-
man met 286 punten.

Na deze vergadering schoven we 
aan voor een warm / koud buffet. 
Dit was weer uitstekend verzorgd 
door onze gastheer/-vrouw Peter 
en Mirjam en de medewerkers. 

Er is dan ook door alle aanwezi-
gen genoten van deze voortreffe-
lijke maaltijd. Na een gebruikelijk 
heerlijk ijsje toe was het tijd om 
de finale te spelen. Dit werd een 
uitermate spannend gebeuren, 
waarbij pas na de allerlaatste klap 
van dit kampioenschap duidelijk 
werd wie er als eerste eindigde.

Na drie partijen van de 9 finalis-
ten ( 3 spelers per partij ) stond 
de einduitslag op het bord. Dit 
was echter nog niet het einde van 
dit kampioenschap. Het bleek 
namelijk, dat er twee keer twee 
spelers een gelijk resultaat had-
den behaald.

Zowel voor de derde plaats als 
voor de eerste plaats moest er 
een barrage worden gespeeld. De 
derde plaats werd bemachtigd 
door Jan Dop, waarmee hij iets 
moest toegeven op z’n prestatie 
van vorig. Toen werd Jan n.l. 
tweede op 1 punt achter de win-
naar. De barrage om het kampi-
oenschap 2020 werd gespeeld 
door John Hoogland en Dirk 
Spijker. Hierin bleek de routine 
van Dirk t.o.v. de nog jonge car-
riére van John de doorslag te ge-
ven. John speelt pas vanaf 2018 
bij onze club. Hij heeft een uitste-
kend tournooi gespeeld en moest 
zich dus uiteindelijk in de aller-
laatste fase van dit kampioen-
schap gewonnen geven.

John behaalde een mooie tweede 
plaats en Dirk werd de clubkam-
pioen.
  

John Hoogland, Dirk Spijker en Jan Dop. Foto aangeleverd

Dirk Spijker clubkampioen 2020

In de week van 16 tot en met 21 
maart is de jaarlijkse collecte-
week van ReumaNederland. Col-
lectanten zijn daarbij onmisbaar. 
ReumaNederland zoekt nog col-
lectanten in Andijk voor Knok-
kel, Meilag, Dijkweg vanaf 
Kleingouw tot Driehuizenweg. 
Door te collecteren helpt u mee 
om de levens van meer dan 2 mil-
joen Nederlanders met reuma te 

verbeteren. Vorig jaar haalden 
alle collectanten samen bijna 3 
miljoen euro voor reumaonder-
zoek op!

Helpt u mee?
U kunt zich als collectant opge-
ven bij collecteorganisator Rosa-
lien Dol,  bereikbaar via 06-
50565678  of mail: vrijwilligers@
reumanederland.nl. 

Collectecomité Andijk zoekt 
collectanten voor ReumaNederland

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijker. 

Gat in de dijk.
Om van het Kerkepad naar de 
Idenburgschool te lopen was 
best nog een eind en reken er 
maar niet op dat we werden ge-
bracht en gehaald door ouders 
en grootouders. Die hadden wel 
wat beters te doen. Dus liep ik 
langs de Dijkweg iedere dag 
naar en van school. Onder aan 
de dijk was een greppel en vaak 
stond daar water in. We liepen 
er soms met onze laarsjes door-
heen. Ik kon me ook voorstellen 
dat als er een gat in de dijk zat, 
het water zo de greppel in kon 
stromen en ik zocht dan ook 
vaak of ik zo’n gat kon vinden, 
er mijn vinger in kon steken. 
Andijk voor een overstroming 
kon behoeden en zo beroemd 
kon worden. Zo’n gat vond ik 
nooit en ik werd dus ook nooit 
beroemd.

Jaren later liep ik met mijn kin-
deren diezelfde weg om ze te 

laten zien waar ik mijn jeugd 
had doorgebracht. Ik stopte zo 
ongeveer tegenover de boerde-
rij van mijn grootvader, waar 
toen mijn oom Jaap en tante 
Hinke woonden en wees op de 
dijk en de greppel en vertelde ze 
dat ik op die plaats een over-
stroming had tegengehouden 
door mijn vinger in het gat te 
steken. Ik had daar toch wel een 
uur gezeten voor er iemand 
langs kwam om me te helpen. 
Diep onder de indruk van zo-
veel heldenmoed liepen mijn 
beide kinderen verder.

Weer wat later vertelde de 
meester van Joost op school het 
verhaal van Hansje Brinker, de 
held die Nederland behoedde 
voor een serieuze overstro-
ming. De klas luisterde adem-
loos naar het bijzondere ver-
haal. Toen meester was uitver-
teld zei Joost : “Een mooi ver-
haal meester, maar u gebruikt 
de verkeerde naam. Het jonge-
tje heette Jan Pijpker en de 
plaats was Andijk…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

FEBRUARI
Woensdag 5 februari
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen + Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 8 februari
• DijkCore, Cultura
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
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur 
• KVG Andijk Lente workshop, Sarto,  20.00 uur.
Woensdag 15 april
• Seniorenbond Andijk  , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Moedige Moeders Volendam, 

20.00 uur, Cultura
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 19 april 
• Line dance middag, Sarto, 13.30 uur
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 22 april
• Seniorenbond Andijk, Bezoek Buysman Kruiden. Kadijkweg 41, 

13.00 uur
Vrijdag 24 april
• 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
Zaterdag 25 april 

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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

Een veertigtal dorpsgenoten - 
waaronder vier raadsleden - heeft 
gehoor gegeven aan de uitnodi-
ging van de Dorpsraad Andijk 
om te komen discussiëren over 
de vraag hoe ons dorp zich de 
komende tien jaar (2020- 2030) 
zou moeten ontwikkelen. 

Na een korte introductie van de 
tien leden van de Dorpsraad for-
muleert voorzitter dhr. Gerrit 
van Keulen de doelstelling van de 
raad: bijdragen aan het behoud 
van ons mooie dorp. Maar uiter-
aard ziet de raad zich daarbij 
graag gesteund vanuit de burge-
rij. 

Vandaar deze avond, waarin de 
raad de aanwezigen graag een 
aantal vragen voorlegt. De be-
doeling is om gezamenlijk te ko-
men tot een visie op Andijk. Een 
kijk op de toekomst. Dit ook op 
verzoek van de gemeente Me-
demblik. De Dorpsraad heeft 
daartoe een planning gemaakt. 
Vanavond is de start met vragen 
en een enquête. De resultaten 
daarvan worden in de loop van 
het jaar verwerkt tot een con-
cept-kernvisie. Dan volgt in okto-
ber terugkoppeling. Wat vinden 
de Andijkers ervan? Waarna in 
december de definitieve visie 
volgt, die wordt aangeboden aan 
Burgemeester en Wethouders en 
de gemeenteraad.

Kernvisie op Andijk 2020-2030 
De Dorpsraad heeft negen the-
ma’s voor ogen, die tezamen de 
kernvisie gaan vormen: De voor-
zieningen op ons dorp (scholen, 
winkels zorg); verkeer en ver-
voer; sociale veiligheid; karakte-
ristieke kenmerken van ons dorp 
(de lintbebouwing, de doorkijk-
jes); woningbouw (bevolkings-
toename of - krimp?); milieu 
(vervuiling). de openbare ruimte; 
sociale kenmerken (dorpshuizen, 
verenigingen, recreatie, ontmoe-
tingsplekken); handhaving.

Vervolgens neemt lid van de 
Dorpsraad, Moniek Burger, het 
woord. Zij stapt met een aantal 
vragen op de aanwezigen af. Wat 
is er te zeggen over de leefbaar-
heid op Andijk? Die vindt men in 
orde, al is er de wens bij sommi-
gen dat er meer winkels komen, 

bv een bouwmarkt. Meer uit-
gaansmogelijkheden voor de 
jeugd en een weekmarkt. Het kan 
ook wel gezelliger, waar blijven 
de terrassen? Het André Volten-
plein leent zich daar toch prima 
voor? Wat kan er anders, vraagt 
mw Burger vervolgens. 
Meer snelheidscontroles, want er 
wordt op Middenweg en Klein-
gouw door velen veel te hard ge-
reden! Straten en wegen zijn on-
voldoende verkeersveilig. 
Er doen zich voor de fietsende 
schoolkinderen vaak gevaarlijke 
situaties voor. De 30 km zones 
worden niet gerespecteerd. 
Brommers en fietsers op de stoe-
pen. Dus: flink bekeuren! 

Lintbebouwing
Daarna kan het publiek met een 
stemkaart een en ander verduide-
lijken. Zo de vraag of men de 
Vooroever weleens bezoekt. Wat 

te vinden van de aanwezigheid 
van grote bedrijven binnen de 
bebouwde kom. Zijn er voldoen-
de culturele voorzieningen op 
Andijk? Bezoekt men de theaters 
en filmhuizen in Enkhuizen en 
Hoorn? En nogmaals het thema 
verkeersveiligheid.

En wat vindt men van de lintbe-
bouwing? Moet dat kenmerk lei-
dend zijn bij de uitgifte van 
bouwlocaties? Of kan er rustig 
gebouwd worden op de binnen-

gronden - de tussenliggende 
open ruimtes? En wat vinden de 
aanwezigen van de energietransi-
tie, het actuele thema dat wind-
molens op minder dan 6oo meter 
van bebouwing zouden mogen 
verrijzen? Is er plaats voor meer 
windmolens? Een meerderheid 
meent van niet.

Tenslotte, vindt men de gemeen-
te Medemblik voldoende betrok-
ken bij het wel en wee van An-
dijk? De meningen blijken ver-
deeld.

Daarna kunnen de aanwezigen 
een enquête invullen met vragen 
rond de sociale veiligheid en mo-
gelijke overlast in wijk en straat: 
een nare buur, hondenpoep, 
hangjeugd, hardrijders etc. 

Als laatste is er een enquête met 
acht vragen dan wel stellingen: 
Dient er op Andijk meer huisves-
ting voor migranten te komen? 
(Uitslag: 50/50). Is er ruimte voor 
een windmolenpark? (Nee). 
Zijn er voldoende voorzienin-
gen? (Ja). Is er voldoende aan-
dacht vanuit de gemeente Me-
demblik? (Nee). Moet er achter 
de dijk een groot recreatie- annex 
festivalterrein komen? (Nee). 
Meer huurwoningen? (Ja). Weer 
een echte weekmarkt (Nee). Wil-
len wij de oude windmolen aan 
de Molenweg terug? (50/50)

Vul on line de enquête in!
Een volgende avond wordt zeker 
belegd. Let u op de aankondiging 
in De Andijker en de webstek van 
de Dorpsraad. Op de webstek 
vindt u ook de enquête inzake de 
veiligheid en mogelijke overlast 
in wijk en straat. De Dorpsraad 
Andijk nodigt u van harte uit 
deze in te vullen.

Dorpsraad Andijk: (0228) 75 18 
98 (op werkdagen tussen 13:00 en 
18:00 uur)
dorpsraadandijk@gmail.com

Verslag door een bezoeker.

De Dorpsraad wil de Kernvisie Andijk 2020 -2030 
formuleren aan de hand van negen thema’s:

•	de	voorzieningen	
 op ons dorp
•	verkeer	en	vervoer
•	sociale	veiligheid
•	karakteristieke	kenmerken	
 van ons dorp 

•	woningbouw
•	milieu
•	de	openbare	ruimte
•	sociale	kenmerken
•	handhaving

Bijeenkomst Dorpsraad Andijk woensdag 29 januari jl.

Op naar een Kernvisie op Andijk

Monique Burger presenteerde de avond …

en had voor de aanwezigen een aantal vragen. Foto’s: KD/De Andijker

Volle bak in de Kapel, vorige 
week vrijdag. PCOB-Andijk had 
mw. Ina Broekhuizen-Slot uitge-
nodigd om deze ledenmiddag te 
komen vertellen over Westfries-
land en de Westfriese taal. ‘Skit-
terend mooi‘, vol humor en ernst, 
vertelde mw. Broekhuizen aan de 
hand van foto’s over de kenmer-
ken van ons mooie Westfries-
land.  In ons eigen mooie taaltje 
natuurlijk. Voorzien van, waar 
nodig of gewenst, de Nederland-
se vertaling. Leuk weetje: het 
beste, echte West-Fries wordt 
niet meer hier gesproken, maar 
in Canada …. De in de jaren 50, 
60 geëmigreerde West-Friezen 
weten zich beter in het West-

Fries uit te drukken dan de mees-
ten van ons.

‘Skitterend’ waren ook de hand-
werken van kort na de oorlog die 
mw. Broekhuizen had meegeno-
men. Gebreide luierbroekjes, ge-
borduurde merklappen,  bedden-
laken van meelzakken: voor veel 
bezoekers heel herkenbaar. Hu-
mor ontbrak niet deze middag, er 
werd heerlijk veel gelachen.

Om alvast naar uit te kijken: op 
de PCOB-ledenmiddag van 27 
maart neemt Douwe Greydanus 
ons mee op ‘Een vlucht door An-
dijk en omgeving’. Gasten als al-
tijd welkom. Tot ziens!

Ut was skitterend mooi!

Maandag j.l. gevonden op de Middenweg 

een goud/bruine dames Esprit bril.
Redactie de Andijker, Industrieweg 1 Andijk. Tel 59 36 05
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Het afgelopen half jaar hebben we bij 
Schouten Juwelier & Optiek gespaard voor 
Speeltuin Neshof. Het geld wordt besteed 
aan de natuurspeeltuin, waar ze nu volop 
mee bezig zijn. 

Het komende half jaar gaan wij sparen 
voor  Wings of Change in Andijk. Sparen 
jullie weer mee? Met grote dank aan onze 
klanten die ook vele duiten in het bekende 
spaarvarkentje stoppen.  

Bart Hartog neemt de gulle gift aan van Karin van Schouten Optiek. Foto aangeleverd

Sparen voor Speeltuin Neshof

Veiligheid is doorgaans niet onze core 
business en toch hebben we ermee te ma-
ken. Zeker in de huidige tijd van digitalise-
ring. Op 6 februari vertelt een cybercrime 
expert van het Regionaal Platform Crimi-
naliteitsbeheersing over de risico’s en op-
lossingen. Er is veel wat we zelf kunnen 
doen. Graag tot ziens bij het OVW Café in 
Wervershoof.

Veilig ondernemen is actueel. Nieuwe wet-
ten zoals de AVG verplichten ons eens 
kritisch naar eigen regels te kijken. In de 
huidige digitale wereld is cybercrime een 
groeiend probleem. Handige hackers slui-
pen de online omgeving van bedrijven bin-
nen via internetsites, apps en mailverkeer. 
Deze cybercriminelen worden mede door 
het gebruik van geavanceerde software 
steeds professioneler. Ze gaan bovendien 
steeds gewiekster te werk. Nemen de tijd 
om via social engineering de werkwijze 
van het bedrijf te leren kennen en na te 
maken. Zo benaderen zij klanten of leve-
ranciers op herkenbare wijze. Een valkuil 
waar we gemakkelijk in blijken te trappen. 

Mens en middelen
Om ondernemers te ondersteunen biedt 
het RPC preventieve maatregelen, voor-

lichting en trainingen. Daarin worden de 
middelen, apparaten en automatisering, 
onder de loep genomen, maar ook de fac-
tor mens. Want naast het beveiligen van 
automatiseringsprocessen is het menselijk 
handelen minstens zo belangrijk. Mede-
werkers zijn vaak onvoldoende op de 
hoogte van de manieren waarop cyber-
crime plaatsvindt en hoe ze daarop 
kunnen anticiperen. RPC draagt bij aan 
bewustwording.

Op donderdag 6 februari biedt de Onder-
nemersvereniging van Wervershoof een 
podium aan de specialisten van RPCNH 
om hun kennis te delen en vragen te be-
antwoorden. De praktische tips die zij ge-
ven zijn direct inzetbaar.  

Over het RPC Noord-Holland
In het Regionaal Platform Criminaliteitsbe-
heersing werken ondernemers met overhe-
den samen aan een veilig en gunstig onder-
nemersklimaat. Met preventieve maatrege-
len, voorlichting en trainingen worden op-
lossingen gezocht en gevonden. De aanpak 
dient ook het economisch belang van onder-
nemend Noord-Holland.

Presentatie en netwerken
Het OVW Café start om 18.00 uur in ’t 
Fortuin aan de Dorpsstraat 190 te Wer-
vershoof. Bent u geen lid van de onderne-
mersvereniging, maar wel geïnteresseerd? 
Kom vrijblijvend kennismaken.  Naast 
de presentatie is er volop ruimte voor vrij 
netwerken en kunt u genieten van het buf-
fet. Graag tot ziens! Café Restaurant ’t 
Fortuin, Dorpsstraat 190, 1693 AK Wer-
vershoof 

Cybercrime is een groeiend probleem.  
Foto aangeleverd

OVW Café 6 februari: presentatie RPC over Cybercrime
Veilig ondernemen op de digitale snelweg, hoe doe je dat?

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl

WONEN IN DE VLINDERTUIN
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