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Soms kruizen je paden vaker 
dan één keer. Zo ook bij Wim 
Koopman en Michel Haak. Ze 
hebben vele raakvlakken en zijn 
toch heel verschillend. “Dat 
maakt dat je elkaar steeds weer 
tegenkomt, uitdaagt en ook tot 
steun kunt zijn op vele verschil-
lende manieren. Als onderne-
mers maakt het je sterker.”

Michel heeft een administratie-
kantoor op Andijk en Wim een 
praktijk voor oefentherapie. Bei-
den mannen zijn geboren en ge-
togen op Andijk. “Het is niet 
speciaal zo dat we alleen op An-
dijk gericht zijn. Mensen komen 
juist ook vanuit de omgeving 
naar ons toe voor hulp. Soms er-
varen cliënten een beetje afstand 

zelfs wel als prettig.”

Oefentherapie en meer
Wim Koopman heeft in de sport-
school Strength & Conditioning 
West-Friesland (naast het 2CV-
museum) zijn eigen praktijk voor 
fysio, oefen- en bewegingsthera-
pie. “Daarnaast ben ik sportin-
structeur.  Als u wordt beperkt in 

uw werk, tijdens sport of bij an-
dere alledaagse activiteiten dan 
bent u bij mij aan het juiste adres. 
Ik kijk verder dan alleen naar uw 
pijnklacht. Zo kijk ik naar het 
ontstaan van de klacht en waar-
om een klacht steeds terugkomt. 
De oorzaak van de pijn wordt 
behandeld. U krijgt inzicht en 
wordt u bewust in uw houding- 
en beweegpatroon, waardoor uw 
beweeggedrag wordt geoptimali-
seerd.”

Alles draait om cijfertjes
Michel Haak van Administratie 
‘In de Haak’ voorziet zijn klanten 
van ondersteuning en advies op 
gebied van zaken die betrekking 
hebben op hun onderneming. “Ik 
heb een brede opleiding genoten 
en ben van vele markten thuis! 
De cliëntenkring die ik kan be-
dienen is daardoor veelzijdig. 
Administratie: veelal gaat dat om 
de cijfertjes, maar het is breder. 
Ook ik denk  mee met de per-
soonlijke situatie van klanten. De 
administratie is een belangrijk 
onderdeel van elke onderneming. 
Als ondernemer wilt u dat er re-
sultaten worden geboekt om uw 
onderneming draaiende te hou-
den. Graag zet ik me er voor in 
om u en uw bedrijf  op korte- en 
lange termijn financieel gezond 
te houden.”

Verschillen en raakvlakken
Er zijn flink wat overeenkomsten 
te vinden. Wim: “Beide zijn we 
ondernemer, met hart voor de 
zaak. Beiden hebben we een ad-
viserende functie. We signaleren 
belangrijke zaken, geven advies 
en werken vanuit een basis van 
vertrouwen.” 

Wim benadrukt ook de verschil-
len nog eens: “Als ik mijn werk 
goed doe zijn mensen van hun 
klachten af en zie ik ze voorlopig 
niet meer terug. Als Michel zijn 
werk goed doet en zijn klanten 
tevreden zijn, worden het juist 
zijn vaste klanten.”

Hier vindt u ons
Koopman Oefentherapie vindt u 
aan de Gedeputeerde Laanweg 
43, 1619 PB Andijk. Bereikbaar 
via tel: 06 - 25 11 69 16 of e-mail: 
info@koopmanoefentherapie.nl

Administratie ‘In de Haak’ is ge-
vestigd aan de Sterappel 28, 1619 
KA Andijk.
Bereikbaar via tel: 06 - 53 92 18 
85 of e-mail: michel@indehaak.nl 

Wim Koopman en Michel Haak over raakvlakken en verschillen

Andijker Ondernemers Wim Koopman en Michel Haak kunnen elkaar tot steun zijn  
ondanks vele verschillen. Tekst en foto: OdB

Zondagmiddag 16 februari

Stephanie Struijk
(Stevie Ann)

Cultura Andijk. Aanvang:15.00 uur

Bij de start van Sporting Andijk 
moest de gehele vereniging in het 
nieuw gestoken worden. Met 
dank aan zeer vele shirtsponsors 
is het toen gelukt om de meeste 
teams in gesponsorde tenues te 
laten sporten. Na 5 seizoenen 
waren de tenues van Sporting 
Andijk aan vervanging toe. Het 
ontwerp van de shirts is opgefrist 
en vanaf dit seizoen speelt Spor-
ting Andijk dan ook in een nieuw 
ontwerp. We hebben meer dan 
de helft van onze teams in het 
nieuw gestoken en streven er 
naar om de andere teams vanaf 

volgend jaar in het nieuwe tenue 
te laten sporten. De sponsorcom-
missie is enthousiast aan de slag 
gegaan om de nieuwe tenues van 
een sponsor te voorzien. Daar-
voor heeft deze commissie be-
staande sponsors opnieuw bena-
derd en nieuwe sponsors ge-
zocht. En met succes! 

De sponsors die dit mede mo-
gelijk hebben gemaakt zijn:
Pop Vriend Seeds B.V., De Jong 
Lelies Holland B.V., Broer B.V., 
Ad Terram Crop Support B.V., 
Schildersbedrijf F. Ruiter, AFD 

Adviesgroep Financiële Dienst-
verlening, Kuin Makelaardij, 
Tandartspraktijk Hilgen, Bouw-
bedrijf AFB Andijk B.V., Ron 
Karreman Autoschade, Patina 
Groep B.V., Peerdeman Agri Ser-
vice B.V., AI-Hosting, Aker Stof-
fering, Rusting Metselwerken, 
Voegbedrijf Siemen Nederland, 
Zorgboerderij De Tulp, ABZ 
Seeds B.V.
Onze dank gaat uiteraard ook uit 
naar alle sponsors die ons de af-
gelopen jaren hebben onder-
steund en de sponsors die dat 
nog steeds doen!

Een aantal van de sponsoren met voetballers. Foto aangeleverd

Ondernemers steken Sporting Andijk in het nieuw

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.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

GRATIS INLOOP 9-17 
en 19-21 uur: 20/2 Andijk 

10/3 Benningbroek

www.mantelvoors.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 16 februari 10.00 uur: .
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Kies tot vrijheid”.
De collecte is voor onze parochie. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Dinsdag 18 februari 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
Iedereen welkom.
*Overleden: Simon de Vries en 
Hans Doorman.
*Gedoopt: Rens, zoon van Teunus 
Laan en Lizzy de Vries (Kadijkweg 
8).
*Voor wie het van toepassing is: 
een prettige voorjaarsvakantie 
toegewenst!

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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Daar buiten op afspraak
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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

Wij zijn intens verdrietig nu wij  
onverwacht afscheid moeten nemen van 

onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Dora Hoekman-van den Belt
Theodora Cornelia

echtgenote van Jan Hoekman, † 1 juni 1990

Valburg, 27 september 1933 Andijk, 8 februari 2020

 Den Haag:  Gerrit en Tineke

 Kaapstad:  Paul en Frances 
 Santiago:  Frank en Andrea 
 Bogotá:  Thys en Katharina 
   Oscar, Hugo 
 Valencia:  Guus en María Gracia

Correspondentieadres: 
Muzenplein 112, 2511 GJ Den Haag

Het afscheid in het crematorium vindt plaats in besloten kring.

Dank aan het thuiszorgteam van de Omring, het team van 
woonzorgcentrum Sorghvliet en van huisartsenpraktijk 

Bartstra & Kant voor alle goede zorg en aandacht. We willen iedereen bedanken voor het medeleven 
na het overlijden van onze mama, schoonmoeder en oma

Ans Molen-Tensen
De grote opkomst tijdens de condoleance, de vele kaarten, 

bloemen en berichtjes, heeft ons heel goed gedaan.

   Kinderen en kleinkinderen

“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, 
en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 

niet uit werken opdat niemand roeme” (Efeze 2:8,9).

In die geloofszekerheid mogen wij weten dat de HERE 
heeft thuisgehaald onze geliefde broer, zwager en oom

Jo Tensen

7 februari 2020

  Jaap † en Greta Groot-Tensen, Canada
  Henk † en Grietje Tensen-Mantel, Andijk
  neven en nichten

Toch nog onverwacht heeft onze geliefde zwager en oom

Jo Tensen

echtgenoot van onze lieve zus Judy †2015

de rust gevonden bij zijn Hemelse vader, 
waar hij zo naar verlangde

    Klaas (in liefdevolle herinnering)
    Johanna en Wim
    Annie en Henk
    Adriana en Wim
    neven en nichten

Voor uw medeleven en belangstelling 
na het overlijden van onze lieve vader

Carl Jacob Smeenk
willen wij u hartelijk danken. 

    Annie en Wim
    Jelsje en Rukie
    Jan Willem en Femmeke

Tevens bedanken wij vrijwilligers 
en personeel van Sorghvliet voor hun enorme inzet.

Correspondentieadres: 
J. Smeenk, Dijkweg 131, 1619 HH Andijk

Wij van de Dutch Country Col-
lege Dancers houden 15 maart 
2020 ons Jaarfeest m.m.v. Coun-
tryzanger Robbie Masters. 

Aanvang: 13.00 uur, de zaal gaat 
open: 12.30 uur en het duurt tot 
17.00 uur. 
Entree is: € 7.00

Jaarfeest Dutch Country College Dancers
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WISSELING VAN DE WACHT – 
MANTEL & VOORS NOTARISSEN EN MEDIATORS

Dit is de nieuwe naam van Mantel & Overtoom Notarissen. Op 6 
februari jl. is Sandra Voors benoemd tot notaris in Benningbroek, 
gemeente Medemblik. We nemen gelukkig nog niet geheel afscheid 
van notaris Aad Overtoom, die aan ons kantoor verbonden blijft. Na 
25 jaar met veel passie notaris te zijn geweest, geeft Aad het stokje 
door aan Sandra die het kantoor zal voortzetten samen met Rinske 
Mantel. Uiteraard blijft u zoals vanouds welkom om ’n koppie. 

Woordje van Sandra
Ik ben al jaren actief in het notariaat en u 
kent mij wellicht ook al, want sinds 2016 
werk ik op het kantoor in Andijk en ook in 
Benningbroek. Goede advisering in begrijpe-
lijke taal, vind ik belangrijk. Zowel particulie-
ren als ondernemers adviseer ik graag op het 
gebied van het personen- en familierecht en 
estate planning. Vorig jaar heb ik mijn opleiding Estate Planning afge-
rond en sindsdien begeleid ik cliënten nog beter bij de overdracht 
van vermogen naar de volgende generatie. Ook heeft u mij mis-
schien al eens op één van de vele lezingen gezien. Binnenkort orga-
niseren we voor het 12e jaar de Maand van het Testament. Dus 
mocht u kennis met mij willen maken, dan bent u van harte welkom 
bij een lezing of natuurlijk op kantoor in Benningbroek.

Gratis inloop en zaterdag openstellling: www.mantelvoors.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 16 februari
Gereformeerde Kerk  
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat, gemeentezondag m.m.v. Sound of Praise
 
Gereformeerde Gemeente 
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur  leesdienst

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Gert Scholten, thema: Mantels  
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente  
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Nog niet bekend, Jeugddienst

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor

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

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

Andrea van Langen

Andijk 
een dijk van een dorp!

Als wethouder ben ik ook 
verantwoordelijk voor de in-
voering van de omgevings-

wet. Volgend jaar krijgen we 
met de eerste gevolgen van 
deze wet te maken. Eén van 

de onderdelen is het schrijven 
van een omgevingsvisie over 
wat voor gemeente je in de 

toekomst wilt zijn. Wij willen 
de omgevingsvisie niet over 

maar met onze inwoners 
schrijven. Daarom worden er 
per dorp kernvisies gemaakt 
en nu is Andijk aan zet. De 

dorpsraad heeft dit opgepakt 
en op 29 januari was de eerste 
bijeenkomst in het dorpshuis. 
De ervaring leert dat je op dit 
soort bijeenkomsten vaak de-
zelfde mensen ziet. Veelal ook 
heel betrokken mensen, dus 
op zich is daar niets mis mee. 
Maar het zou natuurlijk het 

mooiste zijn als deze kernvisie 
iets van ons allemaal wordt.  

Het gaat namelijk over onder-
werpen die iedereen aangaan 
zoals de voorzieningen, ver-
keer, veiligheid, handhaving, 
karakteristieke kenmerken 
van ons dorp, woningbouw, 

milieu, de openbare ruimte en 
het verenigingsleven. Als het 
goed is komen er meer avon-

den in het dorpshuis. Ook 
kunt u op internet meedoen 

aan enquêtes  op de site www.
kernvisieandijk.nl .  Kijk ook 

op https://www.facebook.
com/KernVisieAndijk om op 

de hoogte te blijven. 
Mij viel op dat een meerder-

heid van de aanwezigen op de 
eerste bijeenkomst “nee” ant-
woordden op de vraag “Is er 

voldoende aandacht vanuit de 
gemeente Medemblik?  Som-
mige activiteiten worden in-

derdaad alleen georganiseerd 
in Wognum, Medemblik en 
Wervershoof.  Dat gold ook 

voor “Levenslicht” de herden-
king van de Holocaust met 
een tijdelijk monument van 
verlichte stenen. Gezien de 
historie van Andijk als toe-
vluchtsoord voor onderdui-
kers vond ik dat dit anders 

moest en mede dankzij de me-
dewerking van de Kapel heb-

ben we ook in Andijk twee 
bescheiden, maar mooie bij-
eenkomsten mogen houden. 
Vindt u ook dat Andijk meer 
aandacht verdient? Pak de 

handschoen op en laat van u 
horen! Om te beginnen door 
mee te denken over de kern-

visie.

Andrea van Langen, 
wethouder.

FAMILIEBERICHTEN

De zwanen. Foto Douwe Greydanus
In het sappige gras aan de Vei-
lingweg verblijvt een groepje 
Knobbelzwanen, u weet wel van 
die grote witte statige zware vo-
gels die moeizaam opstijgen. 
Tussen deze knobbelzwanen zat 
een kleurloze zwarte vogel, dat 
bleek een eenzame Zwarte 
Zwaan te zijn. Deze zoekt gezel-
schap van de Knobbeltjes. 
De Zwarte Zwanen  stammen af 

van dieren uit watervogelcollec-
ties die ontsnapt zijn en de vrij-
heid hebben verkozen. Als deze 
nu eens kruisen met hun witte 
gevederde vrienden zou dan een-
zwart/wit ei tot gevolg zijn? In 
West-Friesland komen enkele 
Zwarte Zwanen voor, mogelijk 
dat deze ook zich weer bij de 
soortgenoten voegt. Douwe 
Greydanus.

Mix van zwanen

‘t Span op de ruwe zee. Foto Douwe Greydanus

Zondag middag speelde de wind 
op naar 8 Beaufort en spookte het 
behoorlijk op het water. De veer-
dienst van Den Helder naar Texel 
werd stilgelegd door de storm 
genaamd Ciara. Bij Andijk een 
aardig stukje uit de kust zag ik de 

reddingboot van ‘t Span in neve-
len gehuld. Zelf zat ik te schud-
den om er een foto en filmpje van 
te maken dus aan boord krijg je 
het wel voor je kiezen om tegen 
de golven in te beuken. Douwe 
Greydanus.

Uitdaging
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Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

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

 

 

De aardbeiplant F1 Summer Breeze 
Snow van ABZ Seeds uit Andijk, is vo-
rige week op de internationale planten 
beurs IPM in Essen, Duitsland uitgeroe-
pen tot de winnaar IPM INNOVATIE 
VAN HET JAAR in de categorie „patio-
planten“.

Volgens de jury een echte duizendpoot, 
zowel een aantrekkelijke bloeiende plant 
als een smakelijke traktatie voor terras en 
balkon. De ‘Summer Breeze Snow’ is bij 
uitstek geschikt voor de stadstuin. De on-
gewoon grote, semi-dubbele bloemen ko-
men aantrekkelijk boven het gebladerte 
uit. 
Dit is dan ook wat de decoratieve waarde 

van deze aardbei zo interessant maakt.

De dubbele, sneeuw-witte bloemen geven 
niet alleen veel kleur op het balkon van de 
consument, maar ook als bonus de hele 
zomer lang heerlijk smakende aardbeien.

De in het najaar van 2019 geïntroduceerde 
Summer Breeze Snow won begin januari al 
de 3e plaats bij de Glazen Tulp uitreiking, 
van bloemenveiling Royal Flora Holland in 
Aalsmeer, in de categorie “tuinplanten”.

Summer Breeze Snow vormt een goede 
combinatie met Summer Breeze Rose, de 
rode dubbelbloemige variant die veel weg 
heeft van een echte rode roos.

Aardbeien als witte sneeuw en rode rozen

ABZ Seeds wint Noviteit Award op 
internationale plantenbeurs Duitsland

Directeur Gé Bentvelsen met de IPM innovatie van het jaar -prijs voor de categorie 
patioplanten. Foto aangeleverd Tijdens het Goed Geld Gala van de Bank-

Giro Loterij, op 5 februari, is dankzij de 
deelnemers van de BankGiro Loterij een 
bedrag van ruim 84,3 miljoen euro ver-
deeld onder 77 culturele organisaties. De 
Museumstoomtram Hoorn Medemblik 
ontving een cheque van € 266.619,-.

Meespelen voor Museumstoomtram
De bijdrage aan de Museumstoomtram 
bestaat naast een vaste jaarlijkse bijdrage 
van € 200.000,- uit een bedrag van 66.619,- 
van de deelnemers die ervoor kiezen direct 
voor de Museumstoomtram mee te spelen. 

Directeur René van den Broeke is zeer ver-
heugd over de bijdrage: ‘Dankzij de bij-
drage kunnen wij ons levende museum 

verder ontwikkelen. Het feit dat steeds 
meer mensen ervoor kiezen speciaal voor 
ons meespelen is geweldig!’

Industrieel monument
De bijdrage zal worden aangewend voor 
de restauratie van het werkplaatsgebouw 
te Hoorn uit 1929. Een markant industri-
eel monument in de stad. De werkplaats in 
Hoorn is in feite het hart van het levende 
museum waar conservatoren, vrijwilligers 
en stagiairs werken aan de restauratie van 
de historische stoomtrams en waar het 
publiek meer moet kunnen ontdekken 
over de geschiedenis van het lokale rail-
vervoer in Nederland door middel van het 
verhaal dat de collectie stoomtrams te 
vertellen heeft.

Recordbedrag voor culturele organisaties op Goed Geld Gala
€ 266.619 voor Museumstoomtram dankzij 

deelnemers BankGiro Loterij

De bijdrage wordt gebruikt voor restauratie van het werkplaatsgebouw. Foto aangeleverd
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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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

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

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Aanbieding Januari

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

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

Kijk op onze website voor overheerlijke recepten

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

voorheen Garage Jong
Heb je alles al geprobeerd, 

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

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

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  
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Wist u dat...
… Janneke Greydanus-Groot 

gisteren alweer 
65 geworden is?

,,, Zondagmiddag 1 maart 
de zoon van Guus en Marijt, 
namelijk Henk van Gelder, 

gast is in ons Schrijverscafé in 
Cultura?

… er drie weken geleden in de 
Meilag een zilveren polsarm-

bandje met twee hartjes is 
gevonden?

… veiling Cultura op 18 april 
wordt gehouden in Cultura?

… onze collega 
Jakob den Hond vandaag 

65 jaar is geworden?

…. berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis in 
deze krant en on-line worden 

geplaatst?

… veiling Cultura vrijwilligers 
zoekt die giften willen ophalen 

in de Fruittuinen, en dat u 
zich kunt opgeven bij 

evanlubek@gmail.com?

… Nanne Kooiman op zoek is 
naar een servicemonteur?

... je bij het Andijks Gemengd 
Koor ook op projectbasis mee 

kunt zingen?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Zat. 22 febr. verkoopdag hobbyma-
terialen en handgemaakte kaarten. 
bibliotheekzaal Dorpshuis centr., 

10 – 16 uur

Komen er mensen bij u loge-
ren maar heeft u eigenlijk niet 
genoeg ruimte? Denk dan eens 
aan Villavakantiepark IJsselhof, 

Proefpolder 4-720 in Andijk. Het 
kan al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 

IJsselhof team ontvangt u graag.

Auto’s van 1e eigenaar
Nieuw binnen Peugeot 3008 GT 

Line automaat 2019
Peugeot 2008 schakel wagen 2019
Alle auto’s worden met (fabrieks) 

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

Maandag 17 februari: 08.00-
09.00 uur vroege vogels zwem-
men, 09.00-11.00 uur ouder en 
kind zwemmen, 12.00-13.00 uur 
warm water zwemmen, 13.00-
16.30 uur familie zwemmen, 
19.00-20.30 uur familie zwem-
men. Dinsdag 18 februari: 10.30-
16.30 uur familie zwemmen. 
Woensdag 19 februari: 08.00-
09.00 uur vroege vogels zwem-
men, 10.30-12.30 uur zwemfit, 
13.00-16.30 uur familie zwem-
men, 19.00-20.30 uur volwasse-
nen zwemmen. Donderdag 20 
februari: 10.30-16.30 familie 
zwemmen, met vanaf 13.00 uur: 
THEMA-SPELMIDDAG: FRO-
ZEN. Vrijdag 21 februari: 13.00-
16.30 uur familie zwemmen. 
19.30-21.00 uur disco zwemmen. 
Zaterdag 22 februari: 10.00-14.30 
uur familie zwemmen. Zondag 
23 februari: 10.00-14.30 uur fa-
milie zwemmen, 15.00-16.30 uur 

naturisten zwemmen. Tijdens het 
familie zwemmen is er van maan-
dag t/m zondag de Ijsbeer-Run in 
het diepe bad, en op donderdag 
20 februari: thema-spelmiddag: 
Frozen. Vanaf 13.00 uur IJsbeer-
Run in het diepe bad, Olaf-pop 
maken en opeten, sneeuwballen 
gooien en estafette om Olaf heen. 

I.v.m. de voorjaarsvakantie zijn er 
geen zwemlessen voor A, B, C en 
hogere diploma’s, verder komen 
de volgende doelgroep activitei-
ten te vervallen: reuma zwem-
men en volwassenen les, M.B.V.O. 
op maandag middag, zwemles 
voor vrouwen op dinsdag och-
tend, zwemfit op donderdagoch-
tend en combifit op dinsdag- en 
donderdag- en vrijdag middag. 

Voor meer informatie en ope-
ningstijden zie onze website: 
www.zwembaddezeehoek.nl

Openingstijden Voorjaarsvakantie 
Zwembad De Zeehoek

Tijdens de voorjaarsvakantie van 
15 februari tot en met 1 maart is 
het museum alle dagen onder 
stoom en zijn er leuke activiteiten 
voor jong en oud. Bij de expositie 
‘Nederland op Stoom!’ zijn vele 
topstukken uit de museumcol-
lectie te zien, je kijkt je ogen uit. 
Op zondag 1 maart houdt ar-
cheoloog Bart ter Steege een le-
zing over het voormalig molen-
complex aan de Oosterdijk. Kin-
deren kunnen een tinnen figuur-
tje gieten, een springtouw slaan 
of de stoker helpen bij de ketel.
Expositie ‘Nederland op 
Stoom!’: Tientallen (bewegende) 
stoommodellen laten in een 
spectaculaire show met audiovi-
suele effecten zien hoe de door-
braak van stoom halverwege de 
19e eeuw in Nederland goed op 
gang kwam. 
Zondag 16 februari: De smid is 
vandaag aan het werk in de oude 
smederij uit 1869. Kom kijken en 
help het smidsvuur brandend te 
houden door de grote blaasbalg 
te bedienen. De smid is ook aan-
wezig op woensdag 19 en 26, 
zondag 23 februari en 1 maart.
Woensdag 19 februari: Tinne-
gieter Harry van der Meij geeft 
demonstraties tinnegieten. Hij 
laat het gloeiendhete metaal in 
mallen lopen en giet leuke voor-
werpen. Wie durft, mag zelf een 

figuurtje gieten en het resultaat 
mee naar huis nemen.
Vrijdag 21 februari: Touwslager 
Herman Evers laat zien hoe je 
zeemansknopen maakt en legt uit 
hoe je touw kan slaan. Daarna 
mag je zelf aan de slag om een 
springtouw te slaan.
Zaterdag 22 en 29 februari: Rob 
Bes legt d.m.v. proefjes en experi-
menten uit wat stoom nu precies 
is. Je hoeft echt geen bolleboos te 
zijn om het te begrijpen. Met mi-
niatuurstoommachines kun jezelf 
ontdekken wat stoomkracht 
doet. Nieuwsgierig geworden? 
Breng dan een bezoek aan ons 
stoomlab. Vanaf 12 tot 16 uur 
worden de proefjes op het hele 
uur gedemonstreerd.
Zondag 1 maart: Bart ter Steege, 
archeoloog bij de gemeente 
Hoorn, houdt een lezing over het 
molencomplex dat voorheen aan 
de Oosterdijk stond. Afgelopen 
zomer werden bij een opgraving 
de restanten blootgelegd van één 
van de molens die achter het ge-
maal heeft gestaan. In een boei-
ende presentatie geeft Bart ter 
Steege uitleg over de opgraving 
en het molencomplex aan de 
Oosterdijk. Met een geldig muse-
umentreebewijs heeft u gratis 
toegang tot de lezing die om 
14.00 uur begint.
www.stoommachinemuseum.nl                                                                                                                                               

Volop activiteiten in voorjaarsvakantie 
bij Stoommachinemuseum

Welkom in de voorjaarsvakantie. Foto aangeleverd

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

Vrijbankvlees.

Het was altijd op je vrije 
woensdagmiddag en je had het 
al gehoord toen je nog op 
school zat. Een man die met een 
bel en een toeter door het dorp 
ging en luidkeels verkondigde 
dat er die middag vrijbankvlees 
te koop zou zijn bij slager 
Groot. Dat betekende dat er een 
koe of een ander dier inderhaast 
geslacht moest worden voor het 
spontaan dood zou gaan. Op 
sommige plaatsen heette het 
ook wel noodslachting, maar in 
Andijk dus niet. Het was voor 
de huisvrouwen aantrekkelijk, 
want omdat over zulk vlees 
geen belasting betaald hoefde te 
worden, was het veel goedkoper. 
Tussen de middag na het eten 
probeerde ik er zo snel mogelijk 
vandoor te gaan, maar mijn 
moeder zei: “Zeg Jan, jij wilt 
zeker wel even….” Nou wilde ik 
dat eigenlijk niet, want er waren 
zoveel andere dingen te doen op 

zo’n vrije middag en slager 
Groot woonde voorbij de 
Middenweg en dat was nog een 
hele tocht op een klein fietsje. 
Maar dat zei je niet, je pakte een 
tas, kreeg geld mee en vertrok. 
Zoals je al gevreesd had, stond 
er achter de slagerij ( het vlees 
werd verkocht bij de achterdeur 
) al een hele rij mannen en 
vrouwen te wachten. Voor die 
deur stond een man met een pet 
op, die de mensen in kleine 
groepjes binnenliet. Op die pet 
zat een kaartje met het woord 
controle. Dat gaf nogal wat pret 
bij de omstanders die de man 
vroegen of hij wel goed kon 
schrijven. Controle moest 
immers met twee keer de letter 
l. Volgens mij was het goed 
geschreven, maar je hield je 
mond wel tussen al dat lawaai. 
Om kort te gaan, na een uurtje 
was ik aan de beurt en nam mijn 
kilo gehakt voor een zacht 
prijsje in ontvangst. Ik fietste 
naar huis en had gelukkig nog 
een halve middag over om te 
gaan spelen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Het Streekbos en de nabijgelegen 
Weelen zijn voor iedereen altijd 
toegankelijk, maar wat veel men-
sen niet weten is dat er direct ten 
noorden van deze twee lokale 
natuurterreinen nog een dérde 
natuurgebied ligt, een natuurge-
bied dat omringd wordt door een 
brede sloot en verscholen ligt 
achter een hek. Dit zogeheten 
Zanddepot is normaal gesproken 
niet toegankelijk voor publiek, 
maar op zondag 16 februari 
gaan de poorten bij uitzondering 
eenmalig open voor geïnteres-
seerden. IVN West-Friesland or-
ganiseert op die middag een spe-
ciale winterwandeling door het 
gebied en iedereen is welkom om 
mee te lopen. 

Wat groeit en bloeit er al in het 
Zanddepot? Welke vogels vinden 
hier rust en welke insecten leven 
er tussen de bomen en planten 
hier? En hoe komt dit terrein ei-
genlijk aan z’n naam? Loop mee 
met natuurgids Geert Veldhuis en 
ontdek het! De wandeling begint 
om 14:00 uur en deelname kost 2 
euro per persoon. Aanmelden is 
niet nodig en er wordt verzameld 
bij het hek van Staatsbosbeheer, 
vlakbij de kruising Esdoornlaan-
Grootslagweg, voor de gelegen-
heid te herkennen aan de IVN-
vlag. Het gebied bestaat onder 
andere uit slootjes en plassen en 
kan soms modderig zijn, dus aan-
bevolen wordt om laarzen mee te 
nemen. 

Stuifmeel. Foto Toos Brink

Ontdek het Zanddepot 
met IVN West-Friesland

Gevonden: armbandje 
Circa 14 dagen geleden werd er een zilveren 
 armbandje met een hartje en kleiner hartje 

gevonden op de Meilag. 

Af te halen bij de redactie van de Andijker, 
Industrieweg 1 Andijk.
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28 februari Eetcafe € 19,95 
Met Gastkoks: Sabrina en Serge van Galen. Het menu met vooral Aziatische 

roots: 

Pindasoep met kroepoek 

~~ 

Gebakken Kabeljauw met kokosrijst en spinazie op oosterse wijze 

~~ 

Bananenloempia met ijs en Chocolade 
Dus heerlijk genieten van een geweldig menu van deze  

2  geweldige koks... 

Februari elke woensdag van 17:00 uur tot 19:00 
uur de midweekbreak.  

Deze maand: biefstuk met pasta en een kaassaus 
van Gorgonzola 

Elke maand een ander gerecht.  

             gezellig@dorpshuiscentrum.nl / 0228-591289 

28 februari Eetcafe € 19,95 
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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 12 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
Zondag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus  met als gast oud Andijker Henk 

van Gelder
• 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
• Lente Kriebels Concert | Sursum Corda, 20.00 uur Dorpshuis
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 
• 8mans soul/funkband “The Jig” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 26 april   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 28 april
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 29 april
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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

Lezers schrijven
De Andijk welgezinde raadsleden dienen 

voortouw te nemen

Kernvisie 2020 -2030 vergt onderzoek

Met belangstelling nam ik kennis van het 
verslag van de bijeenkomst die de Dor-
spraad 29 januari j.l. organiseerde. Met als 
doel te komen tot een visie op Andijk, voor 
de komende tien jaar. Negen thema’s die-
nen als referentiepunt. Wat me opviel in 
het verslag was de mate van vrijblijvend-
heid, die de discussie kenmerkte. En het 
gebrek aan samenhang. Wat voegt de terug-
keer van de oude molen aan de Molenweg 
nu wezenlijk toe aan het wel en wee in ons 
dorp? En het goedbedoelde wensdenken: 
we willen terrassen, meer winkels, een 
bouwmarkt. 

Is nu al vergeten dat Ab van ‘t Hof tijden lang 
bij z’n Wapen van Andijk een terras had? Dat 
een een paar jaar geleden de Welkoop sloot? 
En een weekmarkt? Als de weekmarkt in Enk-
huizen al wegkwijnt? En wat breder genomen: 
de Westerstraat aldaar, de leegstand in de 
winkelpassage in Wervershoof. We mogen blij 
zijn dat de Beldershof er beter voorstaat. Is 
dat dankzij de toeristen ‘s zomers, en/of de 
Poolse werkers het jaar rond die de winkels 
net dat zetje in de omzet geven? 

Kortom, wie zich druk maakt over de toe-
komst van ons mooie dorp met al z’n voorzie-
ningen zal onderzoek moeten doen naar de 
ontwikkeling van de koopkracht en beste-
dingsvoorkeur op ons dorp. En daarmee ook 
naar de migratiestromen en werkgelegenheid 

als indicatie van de ontwikkeling van de koop-
kracht. Wie verlaat het dorp, wie vestigt zich 
hier - met welk diploma en beroepsperspec-
tief? Trekken jongeren, eenpersoonshuishou-
dens, weg? Stromen jonge gezinnen - twee-
verdieners - in, of gepensioneerden? Hoe ont-
wikkelt zich de werkgelegenheid, op VBMO-
niveau en ook hoger - HBO, universitair? En 
waar is die werkgelegenheid te vinden? Het 
industrieterrein, beoogd ten zuiden van de 
Ged. Laanweg is bij gebrek aan belangstelling 
een zonnepark. Wat betekent de ontwikkeling 
van de Agriport bij de A7 en bedrijventerrein 
Zevenhuis bij Zwaag? Biedt Vliegveld Lelystad 
werkgelegenheid voor Andijkers? Koopkracht-
analyse, migratiestromen, ontwikkeling van 
de werkgelegenheid bieden tezamen ook 
zicht op de eventuele vraag naar woningen. 
Dan pas kan je dus een gefundeerd antwoord 
geven op de vraag op er ‘meer huurwonin-
gen?’ moeten worden gebouwd. 

Het lijkt me dat niet zozeer de Dorpsraad 
hiermee aan de slag moet als wel de Andijk 
welgezinde raadsleden in de gemeenteraad 
van Medemblik. Zij zijn degenen die de ge-
meente Medemblik aan het werk moeten zet-
ten met genoemde studies. Dan ook nemen zij 
het gevoel weg, dat ‘Medemblik niet voldoen-
de aandacht heeft voor Andijk’.

Over wat er, terwijl deze studies lopen, zon-
dermeer al kan worden aangepakt, daarover 
in een volgende bijdrage. 
          Jasper A. Smit

Eens? Oneens? 
Uw reactie gaarne naar info@andijker.nl

Stephanie Struijk schrijft per-
soonlijke verhaaltjes in liedjes. 
Misschien ken je haar nog wel 
onder de naam ‘Stevie Ann’, ze 
bracht toen op 18-jarige leeftijd 
haar debuutalbum uit waarmee 
ze onder andere op Pinkpop 
stond.
In 2016 schreef ze samen met 
Daniël Lohues haar eerste album 
in het Nederlands tijdens 
een roadtrip door Amerika, waar 
Stephanie een tijdje gewoond en 
gewerkt heeft. Tijdens deze reis 
van Los Angeles naar Minneapo-
lis merkten ze dat de liedjes zich 
het beste lieten vertellen in haar 
eigen taal. Het werden liedjes die 
gaan over het maken van een 
nieuw begin, verlangen naar 
thuis, en de magie van geluksmo-
menten. 

Deze switch is haar goed beval-
len, en er kwamen meer liedjes in 
de moerstaal uit de pen gerold. 
Liedjes over haar geboortegrond, 

Limburg, en hoe het was geweest 
als ze daar was gebleven. De zin 
“Zoek ik nou een plek met een 
tuintje en een hek, of een gevoel 
waar ik mezelf naartoe kan bren-
gen” uit ‘Bijna thuis’ is kenmer-
kend voor haar troubadour’s le-
ven. En Stephanie slaat met haar 
nieuwe theatertour ‘Vanaf toen’ 
weer een nieuw hoofdstuk open 
in het Nederlands. Ze gaat door 

waar ze gebleven was, soms dro-
merig terugkijkend naar vroeger, 
maar de focus ligt vooral op ver-
halen die verder willen en liedjes 
die troost geven en de tijd mis-
schien heel even stil doen staan.

Zondagmiddag 16 februari bij 
Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
Aanvang: 15.00uur; 
Entree € 7,50/ Donateurs € 5,-

Zondagmiddag 16 februari Stephanie Struijk
bij Club Jazz&Pop in Cultura

Stephanie Struijk. Foto aangeleverd

Op zaterdag 14 maart wordt al 
weer voor de 42e keer het OR-
VWFO volleybal mix-toernooi 
voor recreanten georganiseerd in 
sporthal De Kloet in Groote-
broek. Inschrijven is mogelijk 
voor alle teams met de enige res-
trictie dat er minimaal 2 dames in 
het veld moeten staan. We den-
ken hierbij aan personeelsvereni-
gingen, bedrijven, scholen, vrien-

dengroepen enz. Traditiegetrouw 
is ons recreanten mix-toernooi 
een gezellig en sportief evene-
ment dat gehouden wordt tussen 
12.30 u en 17.30 u. Er wordt ge-
speeld op 2 niveaus: gevorderden 
en minder gevorderden. Na af-
loop is er een luxe buffet waar-
voor teams zich kunnen inschrij-
ven. De kosten bedragen € 35,00 
per team en € 15,00 per persoon 

voor deelname aan het buffet. 
We hopen ook jullie team te mo-
gen verwelkomen. Heb je inte-
resse? Ga dan even naar onze site 
www.orvwfo.nl voor het down-
loaden van het inschrijfformulier. 
Graag inschrijven vóór 29 febru-
ari a.s. . Tot ziens!

Organisatie Recreatief Volleybal 
West Friesland Oost

ORVWFO volleybal mix-toernooi

28 februari Eetcafe € 19,95 
Met Gastkoks: Sabrina en Serge van Galen. Het menu met vooral Aziatische 

roots: 

Pindasoep met kroepoek 

~~ 

Gebakken Kabeljauw met kokosrijst en spinazie op oosterse wijze 

~~ 

Bananenloempia met ijs en Chocolade 
Dus heerlijk genieten van een geweldig menu van deze  

2  geweldige koks... 

Februari elke woensdag van 17:00 uur tot 19:00 
uur de midweekbreak.  

Deze maand: biefstuk met pasta en een kaassaus 
van Gorgonzola 

Elke maand een ander gerecht.  

             gezellig@dorpshuiscentrum.nl / 0228-591289 
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We weten allemaal dat bewegen goed voor ons is. Maar vaak weten we 
niet welke bewegingen nou het beste zijn. Hier zijn veel verschillende 
meningen over. Eén van de meest gekozen manier van bewegen is het 
eindeloos hangen aan apparaten in de sportschool. Dit wordt meestal 
erg saai, waarna je na 2 à 3 maanden stopt met trainen en een goede 
sponsor van de sportschool wordt. Hiernaast is het ook zeker niet de 
manier van trainen waarbij je het meeste uit een training haalt, tenzij 
je bodybuilder bent.

Door gevarieerd te bewegen verkleint de kans op pijn en kun je je 
dagelijkse taken makkelijker uitvoeren. Maar hoe doe je dat op de 
juiste manier en hoe blijf je het voor jezelf leuk houden zodat je het 
volhoudt? Tip: Kies een balsport of een groepsles. Hierdoor wordt be-
wegen niet alleen leuker maar dus ook gevarieerder.

En wil je specifieke oefeningen voor je lichaam toevoegen of beter 
worden in een bepaalde vaardigheid? Kom dan bij ons langs! Wij geven 
je nieuwe inzichten om fysiek beter te functioneren en je zult versteld 
staan van alle mo-
gelijkheden die het 
lichaam te bieden 
heeft.

Kijk voor meer 
informatie op 

www.koopmanoe-
fentherapie.nl of 
maak vrijblijvend 

een afspraak: 
06 25 11 69 16.

Afspraken worden 
vergoed vanuit de 
aanvullende beurs!

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

Foto: Susan Dijkhuijsen

Nieuwe manier van trainen

Vacature (Service) Monteur
Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman is op zoek naar een (service)monteur. 
Ben jij gemotiveerd, op zoek naar een uitdaging en bereid om storingen op 
te lossen in het seizoen in zowel binnen- als buitenland? Dan zijn we op 
zoek naar jou!

Over ons bedrijf:
Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman is gespecialiseerd in machines voor de 
vollegrondsgroenteteelt. Wij zijn voornamelijk actief als dealer van Fer-
rari plantmachines en Robovator camera gestuurde schoffelmachines. Met 
onze kennis en ervaring leveren we maatwerk in het aanpassen en opbou-
wen van verschillende systemen. Tevens bieden wij hoogwaardige service 
aan onze klanten en onderhouden wij veel verschillende (plant)machines.

Uitbreiding:
Wegens de groei van het bedrijf zijn wij op zoek naar een monteur voor het 
opbouwen, aanpassen en onderhouden van diverse machines. Tevens zoe-
ken wij iemand die service net zo belangrijk vindt als wij en deze kan 
verlenen aan onze klanten in zowel binnen- en buitenland met één van 
onze servicewagens. Het beheersen van de Duitse taal is een pré.

Wat bieden wij:
Een veelzijdige en vooral afwisselende functie met ruimte voor eigen ini-
tiatieven. We werken met een leuk en gemotiveerd team van ongeveer 10 
man. Tevens bieden wij de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en ver-
der te groeien binnen ons bedrijf.

Overtuigd?
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met 
Brian Kooiman op telefoonnummer +31228 592887 of per email: 
Administratie@NanneKooiman.nl

Solliciteer naar deze functie door jouw motivatie en CV te sturen naar 
bovenstaand emailadres of per post te sturen naar: 
Nanne Kooiman Mechanisatie, Handelsweg 10, 1619BJ te Andijk.

Op zondag 23 februari komt Mikal Fol-
kertsma, boswachter bij Staatsbosbe-
heer in de Oostvaardersplassen, naar 
het IVN West-Friesland in Bovenkar-
spel voor een lezing, mét foto’s en een 
film, over het  werken in dit bijzondere 
gebied. 

Voor veel mensen spreekt het beroep bos-
wachter tot de verbeelding. Maar wat doet 
een boswachter tegenwoordig? Is het ook 

echt veel buiten werken en met de natuur 
bezig zijn of komt er nog meer bij kijken? 
Mikal zal uiteraard op deze middag ook 
iets vertellen over de ontwikkelingen en de 
natuur in dit bijzondere natuurgebied in 
Flevoland.
Wat voor moois leeft en bloeit er eigenlijk 
zoal in die delta De Oostvaardersplassen, 
misschien wel het meest besproken stukje 
natuur van Nederland. Er broeden enorme 
zeearenden en ook voor talloze anderen 
dieren is het gebied van groot belang, zoals 
voor bevers, roerdompen en ringslangen. 

Iedereen is van harte welkom om de lezing 
bij te wonen bij IVN West-Friesland in het 
Streekbos Paviljoen in Bovenkarspel. 
Deelname kost 2 euro per persoon en op-
geven kan via publieksactiviteiten@ivn-
westfriesland.nl. De lezing wordt gehou-
den in twee sessies (eentje om 14:00 uur en 
eentje om 15:00 uur), in de Terpzaal van 
het Streekbos Paviljoen. 

Boswachter, een droombaan? 

Edelherten in de Oostvaardersplassen Foto’s: Mikal Folkertsma

Voor ons zijn uilen mooie, mysterieuze 
vogels, maar voor muizen, kikkers en an-
dere kleine dieren zijn het ware monsters. 
Uilen verscheuren hen met huid en haar, 
tot de botjes aan toe zelfs, maar ze verte-
ren uiteindelijk alleen het vlees. De botjes 
en haren worden weer uitgespuugd, in zo-
geheten ‘braakballen’, die voor ons mensen 
ideaal zijn om uit te pluizen en zodoende 
te ontdekken wat Meneer de uil allemaal 
op z’n menu had staan. Op woensdag 19 
februari, tussen 18:30 en 20:30 uur, or-
ganiseert IVN West-Friesland een speciale 
uilenballenavond hiervoor, waarin kinde-
ren kunnen meehelpen met het uitpluizen 
van de ballen en het ontrafelen van de ui-
lenmenukaart.

Eten uilen vooral muizen? Of kleine vogel-
tjes? En hoeveel kikkers vangen ze? Het 
avondje pluizen wordt begeleid door na-
tuurgidsen en een ecoloog van Landschap 
Noord-Holland die van alles weten over 
uilen en hun kennis graag delen met geïn-
teresseerden. 

De uilenballenavond wordt gehouden in 
de Terpzaal van het Streekbos Paviljoen, 
deelname kost 2 euro per kind (inclusief 
kleine consumptie) en aanmelden is niet 
nodig. 
Pincetten, oude tandenborstels en loepjes 
zijn bij het IVN maar beperkt voorradig, 
dus mocht u er zelf eentje mee kunnen 
nemen, dan graag!

Uilenballenavond bij IVN West-Friesland

Inhoud uilenbal. Foto aangeleverd
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