
d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

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

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

‘Breek de Week’ is een concept 
waarbij alleenstaanden één 
keer in de twee maanden een 
avond met elkaar een driegan-
gendiner kunnen eten. Dit voor 
een klein bedrag. Samen met 
vrijwilligers organiseren zes 
dames deze avonden. Twee van 
deze dames zijn Gerda Gorter 
en Jacquelien Vriend. 

Gerda is vanaf dag één betrokken 
bij ‘Breek de Week’. Als enige van 
de vier oprichters is zij er nog bij. 
Gerda: “Ik mag ook niet stoppen 
van de meiden.” Jacquelien rea-
geert daarop: “Jij hebt het een 
beetje opgezet, dus jij moet wel 
blijven.” Zelf is Jacquelien onge-
veer vier jaar geleden via haar 
buurvrouw bij het gezelschap te-
recht gekomen. “Ik vind het echt 
heel erg leuk om te doen.” 

Een avond bij ‘Breek de Week’
Eén keer in de twee maanden 
komt een groep van ongeveer 
veertig alleenstaanden samen in 
de Lichtboei in Andijk om te 
eten. De Lichtboei is een locatie 
van de kerk waar vooral de jeugd 
veel zit. Gerda: “We mochten 
ook in de kerk zelf, maar wij heb-
ben dit concept opgezet voor alle 
mensen. Niet alleen voor mensen 
uit onze kerk. Het is ook voor 
mensen uit andere kerken of 
mensen die helemaal niet naar de 
kerk gaan. Daarnaast is de Licht-
boei een stuk laagdrempeliger en 
is de ruimte gezelliger.” 

De voorbereidingen voor zo’n 
avond beginnen drie weken van 

tevoren, maar op de dag zelf zijn 
de organisatoren ongeveer rond 
half 4 in de Lichtboei. “Dan dek-
ken we de tafels en kleden alles 
leuk aan”, vertelt Jacquelien. Ze 
vertelt verder: “Om half 6 is de 
ruimte open en sommigen staan 

hier al voor die tijd voor de deur.” 
Meestal doet Gerda een ope-
ningswoord en een gebed of ge-
dicht. Ook vertelt zij dan wat het 
avondeten is. Bij het koken krij-
gen de organisatoren hulp van 
vrijwilligers. Zij halen ook men-

sen op die niet goed ter been zijn 
of die om een andere reden ver-
voer nodig hebben om te komen. 
Gerda vertelt dat de mensen die 
komen eten erg enthousiast zijn 

over, en dankbaar zijn voor dat 
dit allemaal georganiseerd wordt. 

Ontstaan 
Eenzelfde soort concept als 
‘Breek de Week’ is eerder al eens 
eenmalig uitgevoerd door de Ge-
reformeerde Kerk Andijk. Er 
werd een diner voor singels geor-
ganiseerd in het dorpshuis. Ger-
da was daar bij: “Na dat diner in 
de kerk vulde iedereen een en-
quête in. Met de uitkomst daar-
van zou meer gedaan worden. 
Dat gebeurde niet.” Tijdens een 
themaweek van de Gemeente 
Groei Groep waar Gerda bij zit, 
kwam zij later op het idee om zelf 
etentjes te organiseren voor al-
leenstaande mensen. Zij werkte 
dat plan vervolgens verder uit 
met drie andere dames uit die-
zelfde groep. Daar is ‘Breek de 
Week’ uit voortgekomen. 

Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis is Breek 
de Week vrij abrupt gestopt. 
Gerda maakt duidelijk: “We wil-
len verder.” 
Zo is er een optie om het diner in 
een zaal van de kerk te doen, van-
wege de ruimte daar. In septem-
ber hopen de dames op een veili-
ge manier het diner te organise-
ren, maar het hangt van de ont-
wikkelingen rondom het corona-
virus af. 

Samen eten veel gezelliger dan alleen 

Het team van Breek de Week:  v.l.n.r. Jacqeulien Vriend, Joke van Veen, Gerda Gorter Bettie Gorter en 
zittend; Clementine Bultsma en Annet Kwantes. Foto: Cees Mellema.

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

www.mantelovertoom.nl
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Kantoor Andijk 
ook op zaterdag 

geopend!

Wij wensen Wervershoof 
gezellige kermisdagen!
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 16 augustus 10.00 uur: 
viering Maria Tenhemelopne-
ming.
Eucharistieviering; voorganger: 
pastor G. Koning.
De collecte is voor onze kerk en 
het bekende kaarsenmandje 
staat op een tafeltje naast de 
kaarsenbak. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Dit is een bijzondere week 
n.l. een hittegolf, einde van de 
schoolvakantie en is er kermis in 
Wervershoof, maar dan anders!
*Herinnering: woensdag 19 
augustus copy inleveren voor 
Kontakt.

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

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
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bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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, 16 augustus

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur ds. J. de Kok te Wilsum. De dienst is ook via 
 internet te volgen: www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur viering Maria Tenhemelopneming 
 Euch. pastor G. Koning

De Bovenzaal

bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

www.deweg.eu

Na vele fijne jaren hebben we onlangs afscheid genomen van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Suzanna Orélia Anthonijsz - de Clonie Mac Lennan 
sinds 1996 weduwe van Maximiliaan René Anthonijsz 

* 03 mei 1937                                      † 08 augustus 2020

Woensdag 12 augustus van 19.00 tot 20.00 uur is er 
gelegenheid om de familie te condoleren aan de 
Sorghvlietlaan 52 in Andijk. 
In verband met coronamaatregelen 
vragen wij u vriendelijk de regelgeving na te leven. 

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden. 

Correspondentie:  Havikshoek 31, 1602 DL  Enkhuizen

Op 15 augustus zijn 

Olav Wierink en Cockie Wierink-Damen                          
40 jaar getrouwd                       

Van harte gefeliciteerd!   

Robert Jan

Vermist: 
valkparkiet met de naam Charlie. 

Omgeving Langeweer. Grijs met gele vlekje en 
rode wangen. 

Heeft u iets gezien bel 06-20272382.

Gevonden:
een walki talki op recreatie terrein De Put.

te bevragen bij Heemsbergen, Bernhardstraat 4

Kom eens helpen en ontdek hoe 
leuk het is om samen een hooi-
berg te maken! 

Zaterdag 22 augustus is de jaar-
lijkse IVN-hooidag in het Eco-
project van het Streekbos. IVN 
West-Friesland ontvangt de deel-
nemers om 9.00 uur met koffie in 
het Streekbos Paviljoen te Boven-
karspel. Start 9.30 uur. Volwasse-
nen die mee willen doen, graag 
digitale opgave vooraf publieks-
activiteiten@ivn-westfriesland.nl 
of anders 0228 516367 (na 19.00 
uur). 

Het is redelijk licht werk dat met 
een groep van max.10 mensen 

binnen een paar uur is gepiept. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een 
‘natje en droogje’. Medewerkers 
van het Recreatieschap West-
friesland zorgen ervoor dat de 
kruidachtige vegetatie is ge-
maaid. Moeilijk bereikbare plek-
ken worden met de zeis aange-
pakt. De harken en draagberries 
worden beschikbaar gesteld door 
Landschap Noord-Holland. Na 
afloop wandelen we door het 
Ecoproject om de resultaten te 
zien die de vorige werkdagen 
hebben opgeleverd.        
Bij de maandelijkse inventarisatie 
is vastgesteld dat plantenvariatie 
toeneemt en dieren er ook baat 
bij hebben.

Ineke hooit. Foto: Toos Brink

Hooidag Ecoproject
De vele en hartverwarmende bewijzen van medeleven,  

die wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na  
het overlijden van onze moeder en oma

Geertje de Vries-Feenstra

Gré

hebben ons bijzonder getroost en gesteund.
Voor alle belangstelling en steun willen wij u hartelijk bedanken.

Kinderen en kleinkinderen
Andijk, augustus 2020.

In memoriam
Onze lieve moeder Marijke Gutter

18-8-2019                     18-8-2020

Sinds je bent overleden zijn we kapot en we worden maar niet heel.

Willy          Arianne          Natasja
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Bas de Wit

Is het marktliberalisme dood?

De afgelopen weken heeft 
het Coronavirus aan terrein 

gewonnen. De regering heeft 
ons weliswaar bepaalde ruimte 
gegeven, in de praktijk bewe-
gen velen van ons zich toch 

vrijer dan toegestaan. Het blijkt 
moeilijk om onze belangrijkste 
verworvenheid, namelijk vrij-
heid, voor een langere periode 
te moeten inperken. Als lid van 
de Volkspartij voor Vrijheid en 
Democratie begrijp ik die wor-

steling. Tegelijkertijd vind ik het 
opmerkelijk hoe gemakkelijk 

mensen bereid zijn om afstand 
te doen van onze economische 

vrijheid. 

Economische ordening: markt 
en overheid

Een van de belangrijkste poli-
tieke vragen is: hoe richten we 
onze economie in? Economie 

gaat over de verdeling van alles 
wat ons ter beschikking staat, 
zodat zoveel mogelijk welvaart 
voor zoveel mogelijk mensen 

wordt gecreëerd. In Nederland 
en de Westerse wereld hanteren 

we daarvoor het marktlibe-
ralisme. Dit marktliberalisme 

betekent dat mensen en bedrij-
ven veel ruimte hebben om te 

doen wat in hun eigenbelang is. 
Kritiek hierop is er ook, en zie 
je terug in landen als Rusland 

en China waar de overheid een 
veel dominantere rol heeft. 

Eigenbelang mag nooit 
egoïsme worden

Beide systemen kunnen tot wel-
vaart leiden, hoewel China suc-
cesvoller is dan Rusland. En dat 
welvaart niet vanzelfsprekend 

is, laat de Coronacrisis zien. De 
steunpakketten van de over-

heid om de welvaart enigszins 
op peil te houden, versterken 

een duidelijke trend: de rol van 
de overheid wordt groter. Veel 
mensen vragen daar ook om, 

en wijzen (terecht) op recente 
ontsporingen in ons economisch 

systeem zoals de bankencrisis 
en klimaatproblemen. Is het 

marktliberalisme daarmee ten 
dode opgeschreven? 

Ik bepleit van niet! Wij eigen-
zinnige Nederlanders laten ons 
namelijk niet in overheidsbeleid 

voorschrijven wat we wel en 
niet mogen doen. Bovendien is 
overheidsbeleid ook niet altijd 

succesvol, kijkend bijvoor-
beeld naar de toestanden bij de 
Belastingdienst of de wetgeving 

voor de arbeidsmarkt. Laten 
we dus goed kijken wat we 

zelf kunnen, en waar de over-
heid een rol heeft. Zolang het 

nastreven van eigenbelang niet 
doorschiet tot egoïsme, komen u 

en ik een heel eind. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

Zonsopkomst boven de haven van Andijk. Foto: Lennie Vermeulen

Langs de weg....

Dit is Oud-Andijker Antoon Aker in zijn tuin.  
Heeft u groene vingers? Maak dan een mooie foto van u in uw tuin en 
mail hem naar info@andijker.nl. Bij ruimte zullen we hem plaatsen. 

Foto: Koos Dol

Oproep

Foto’s: Thea Boelens
Rode heidelibelVestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Reserveer nu alvast uw afspraak
Andijk 0228-592223
infoandijk@mantelvoors.nl
Benningbroek 0229-591264
infobenningbroek@mantelvoors.nl

EXTRA GRATIS 
TESTAMENTCHECK OP 
ZATERDAG 22 AUGUSTUS IN 
ANDIJK OF BENNINGBROEK

Voor wie zelf geen bootje heeft 
organiseert IVN de komende vier 
zondagen een speciale vaartocht, 
met verhalen over de historie van 
de vaarpolder en de natuur on-
derweg. 
Want vanaf het water beleef je 
het Streekbos totaal anders. De 
boot vertrekt vanaf de steiger bij 
het Streekbos Paviljoen.

Zondag 16 aug. Opgave vóór 15 
aug. bij j.kreuk@ivn-westfries-
land.nl. 

Zondag 23 aug. Opgave vóór 22 
aug. bij h.oranje@ivn-westfries-
land.nl.
Zondag 30 aug. Opgave vóór 29 
aug. bij h.oranje@ivn-westfries-
land.nl.

Vaargegevens:  max. 8 personen 
of kinderen - vaarduur ongeveer 
45 min. 
Tijd: 13.30-14.30 uur of 15.00-
16.00 uur 
Prijs: €3,50 p.p - kinderen tot 12 
jr gratis (sponsoring ABZ seeds).  

Varen. Foto: Toos Brink

Zondagse zomervaartochten 

Vorige week dinsdag ging familie 
van Dijke als eerste weer na lange 
tijd aan boord van de Friesland. 
Het was een prachtige dag en ie-
dereen hield zich prima aan de 
1,5 meter afstand. Het was weer 
fijn om even op de boot te mogen 
genieten. Ook het personeel ver-

telde dit enorm te hebben gemist 
en we hopen dat ze nu weer vol-
gens schema blijven varen en dat 
de mensen zich aan de boot re-
gels houden! Ondanks dat vele 
van ons niet op vakantie gaan 
voelt het toch een beetje dat je 
met de boot op vakantie bent.

Tekst en foto: Astrid van Dijke - Ottenhof

De Friesland vaart weer tussen 
Enkhuizen en Medemblik!

Waterlelie. Foto: Toos Brink

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2020 - week 33 Pagina 3



Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

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

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 

 

 

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden:

Woensdag 8:00-12:00
Donderdag 14:00-20:00

Vrijdag 8:00-17:00

Roeien is een hele mooie sport voor alle 
leeftijden en is dan ook niet voor niets de 
sport die door artsen en fysiotherapeuten 
aangeraden wordt als veilige en gezonde 
lichaamsbeweging. 

De roeivereniging telt momenteel zo’n 75 
leden waarvan er 11 uit Andijk komen. 
Dat zijn Richard, Jolanda, Bart, Wil, Yvon-
ne, Margreet, Karin, Jan, Ellen, Trudy en 
Ruth. Wie weet komen er na deze dag nog 
meer bij. 

Dit is wat de leden zeggen over roeien: 
-  Tijdens het roeien gebruik je 85% van  
 je spieren; arm-, been- en rugspieren. 
-  Het is heerlijk om te sporten op het  
 water.
- Roeien kan je het hele jaar door doen,  
 ook in de winter (behalve in geval van  
 vorst, storm of dichte mist).

-  Roeien is voor jong en oud en de 
 Kogge is een supergezellige vereniging.
-  Je kunt zowel recreatief roeien als aan  
 toertochten en/of wedstrijden 
 meedoen.
-  Je komt op de mooiste plekken 
 rondom Onderdijk: in het 
 Egboetswater, Oostwoud, 
 de Groote Vliet, en Medemblik. 
-  Na het roeien lijkt het of je even op 
 vakantie bent geweest.
-  Roeien is voor iedereen die van water  
 en buitensporten houdt.
-  Je bent nooit te oud om er mee te 
 beginnen.
-  Je leert behalve roeien ook sturen en  
 roeicommando’s geven.

Open dag
Roeivereniging de Kogge is blij om na de 
recente versoepeling van de coronamaat-

regelen weer een open huis te kunnen or-
ganiseren om geïnteresseerden kennis te 
laten maken met de roeisport.

Misschien loop je al lang met de gedachte 
rond of ben je na het lezen van dit artikel 
nieuwsgierig, schroom niet en kom langs. 
7 instructeurs staan klaar om de basisre-
gels van het roeien uit te leggen. Natuurlijk 
gaan we ook het water op!

Hierbij zullen de nu geldende coronaregels 
zorgvuldig nageleefd worden. Dat bete-
kent dat de open dag anders moet verlo-
pen dan de vorige keren: in verband met 

het maximaal toegestane aantal mensen 
op ons terrein verdelen we de dag in drie 
tijdsblokken: van 10-11.00 uur, van 11.15- 
12.15 uur en van 12.30 tot 13.30 uur.  Aan-
melden kan tot en met 19 augustus aan-
staande op het volgende e-mailadres:  in-
structie@rvdekogge.nl. Na de sluiting van 
de aanmeldingstermijn zullen we de deel-
nemers laten weten in welk tijdsblok ze 
zijn ingedeeld. 

 
Dirk Bijvoetweg 15a in Onderdijk. 

Of kijk voor informatie op: 
www.rvdekogge.nl 

Roeivereniging de Kogge heeft weer een open huis: kom op 
zaterdag 22 augustus langs in Onderdijk en stap in de boot!

Je komt op de mooiste plekken.

11 van de 75 leden komen uit Andijk. Foto's 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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 27 04 68 • info@autobedrijfkoster.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 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.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 - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 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

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

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

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
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.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
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Kijk voor de actuele 
aanbiedingen 

op onze website
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Wist u dat...

 … Olav en Cockie a.s. zater-

dag 40 jaar getrouwd zijn?

... volgende week de scholen 

weer beginnen?

... de redactie van de Andijker 

Wervershoof hele mooie 

kermisdagen toe wenst?

... de kanonnen van de 

landbouwers steeds vroeger 

lijken te beginnen?

... dat wij voor de kermis in 

Lutjebroek dit jaar toch een 

kermiskrant gaan maken, en 

dat deze v.a. 24 augustus af is 

te halen op ons kantoor aan de 

Industrieweg nummer 1?

... er afgelopen zondag toch 

weer brommers en scooters de 

Dijk onveilig hebben gemaakt?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... wij advertenties in deze 

krant gratis maken en ook geen 

kleurtoeslag berekenen?

... paardenpoep op fietspaden 

ook opgeruimd mag worden?

 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,  
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 

ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 
IJsselhof team ontvangt u graag.

Libellen zijn er in alle soorten, 
maten en kleuren. Blauw, rood, 
geelzwart of gespikkeld. Ze wa-
ren er al in de tijd van de dino-
saurussen en vliegen tot op de 
dag van vandaag rond langs 
sloten, plassen en beekjes. En 
wat te denken van vlinders, met 
hun soms prachtige kleuren en 
tekeningen? Ook zij zijn er in 
talloze soorten en maten, maar 
waar vind je ze? En waar kun je 
goed libellen spotten?
 
Op zondag 16 augustus geeft 
Hans Verhoeven, natuurgids bij 
IVN, een speciale vlinder- en li-
bellenrondleiding door het 
Streekbos. Vanaf 14:00 uur laat 
hij zijn geoefende ogen over het 
landschap glijden, langs de bloe-
men, struiken, rietpluimen en het 

wateroppervlak. Waar leven de 
fleurige fladderaars, hóé leven ze, 
en hoe zorgen ze voor nieuwe 
vlinder- en libellengeneraties? 
Wandel mee en leer van alles 
over deze fascinerende insecten-
groepen – de rondleiding begint 
bij het Streekbos Paviljoen. 

Aanmelden kan via:
j.l.verhoeven@ivn-westfriesland.
nl (vóór 15 augustus), u krijgt een 
bevestiging van deelname terug-
gestuurd met daarin de noodza-
kelijke coronamaatregelen. 

Een daarvan is in ieder geval dat 
er maximaal 10 mensen mee mo-
gen lopen, dus wees er snel bij. 
Deelname kost 2 euro per per-
soon (IVN-leden echter mogen 
gratis mee), wie weet tot ziens!!

Bont zandoogje. Foto: Hans Verhoeven

Vlinders en libellen spotten 
met IVN West-Friesland

Juist na de zomervakantie be-
staan er zorgen over de verkeers-
veiligheid van scholieren. Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) roept 
alle kinderen en hun ouders 
daarom op om de laatste vakan-
tieweek te gebruiken voor het 
oefenen van de school-thuisrou-
te. De oproep vormt onderdeel 
van de campagne ‘De scholen 
zijn weer begonnen’ en komt 
voort uit het feit dat jaarlijks vlak 
na de zomervakantie onder fiet-
sende scholieren opvallend veel 
ongevallen plaatsvinden.
 
De route naar het voortgezet on-
derwijs brengt met name voor de 
brugklassers de nodige uitdagin-
gen met zich mee. Ze zijn lang 
niet altijd bekend met die route 
en de verkeerssituaties die ze on-
derweg tegenkomen. Daar komt 
het fietsen in groepen bij en de 
spanning hoe het allemaal zal zijn 
en of je wel in een leuke klas te-
recht komt. Al met al genoeg uit-
daging en afleiding die kunnen 
bijdragen aan een verhoogde 
kans op verkeersongevallen. 
“Door als ouder in de laatste va-
kantieweek meerdere keren sa-
men met je kind die nieuwe route 
te oefenen en de moeilijke pun-
ten door te spreken wordt alvast 
de broodnodige ervaring opge-
bouwd. Die komt goed van pas 
wanneer kinderen vanaf de 
schoolstart zelfstandig naar 
school fietsen’; aldus VVN-direc-
teur Evert-Jan Hulshof.
 
Zeven tips voor ouders om de 
nieuwe route naar school te oe-
fenen

Ook al fietst je kind elke dag naar 
school en rijdt het zelfstandig 
naar vriendjes of sport toe, een 
nieuwe route is spannend. Dit 
komt onder meer door de onbe-
kendheid van de route en het feit 
dat kinderen nog niet altijd in 
staat zijn om hun fietsgedrag aan 
te passen bij ingewikkelde ver-
keerssituaties. Een veilige fiets is 
een eerste vereiste. Een schooltas 
achterop de fiets of op je rug 
geeft meer balans en MONO-
fietsen zonder afleiding is een 
must. Vooraf oefenen neemt een 
deel van de onzekerheid bij je 
kind weg, waardoor hij of zij 
straks met een veiliger gevoel 
naar school fietst. Voor ouders 
ook veel prettiger.
 
Partners uit het bedrijfsleven 
geven steun aan ‘De scholen 
zijn weer begonnen’
Met Veilig Verkeer Nederland 
zien ook veel bedrijven de nood-
zaak in van VVN’s jaarlijkse cam-
pagne ‘De Scholen zijn weer be-
gonnen’. Zo ondersteunen onze 
partners verzekeringsmaatschap-
pij Interpolis, autoleasemaat-
schappij Athlon Nederland, Pic-
nic, VNA (Vereniging van Neder-
landse Autoleasemaatschappij-
en), en Nextdoor via hun eigen 
kanalen de campagne, en zorgen 
hiermee voor een waardevolle 
versterking en een groter bereik 
van de campagneboodschap.
 
*Bronnen; Letsel Informatie Sys-
teem (LIS) van VeiligheidNL 
2011-2015; Kinderen van 0 tot 14 
jaar SWOV juli 2019

Oproep Veilig Verkeer Nederland; 
“Gebruik de laatste vakantieweek om 

de school-thuisroute te oefenen”

Volgende week beginnen de scholen weer! Foto aangeleverd

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

Lezers schrijven
Wat vindt u van het vaccin 
COVID 19?

Lieve mensen,
Mijn naam is Deborah en ik 
woon in de Gemeente Me-
demblik. Ik maak mij als 
burger ernstige zorgen om de 
toekomst van ons allemaal! 
Volgens mij begeven we ons 
in de “Derde Wereldoorlog” , 
maar dan met een onzicht-
bare vijand! 

Het kan toch niet zo zijn dat 
de OVERHEID al onze vrijhe-
den inperkt voor EEN GRIEP-
VIRUS dat COVID 19 wordt 
genoemd!! Dit virus is niet 
dodelijker dan een normaal 
griepseizoen! Om hiervoor 
nu de hele economie plat te 
leggen .... ?? 
Ik ben mij er wel van be-
wust, dat het heftig is om op 
de Intensive Care te belan-
den, maar waarom wereld-

wijd vaccineren voor een vi-
rus wat muteert, terwijl er 
al een goed medicijn be-
schikbaar is .... !!

Wetenschappers zeggen, dat 
het goed testen van een vac-
cin 10 tot 15 jaar in beslag 
neemt! Hoe kan het dan zijn, 
dat het COVID 19 vaccin bin-
nen 2 jaar gereed is
voor veilig gebruik??!! 

Denkt u, dat de overheid het 
beste met ons voor heeft? 
Persoonlijk denk ik van 
NIET!!

Wilt u zelf onderzoek doen?
Mail dan naar: nietvaccine-
ren@hotmail.com 

of Google de website WHO.
YouTube: 
Wouter Raadgever.nl
Gulden Middenweg.nl
Wees de weerstand.nl

Tijdens een behoorlijke regenbui 
maandagmiddag 3 augustus was 
deze mannelijke Oeverlibel in het 
riet neergestreken. Door de regen 
was hij afgekoeld. In afwachting 
van de zon die de vleugels zou 
drogen. Daarna kon hij weer snel 
op jacht. Ze jagen vaak over slo-
ten, walkanten en zitten vaak op 
onverharde voetpaden waar ze 
insecten die daar vliegen vangen. 
Als je goed luistert hoor je het 
kraken tijdens het oppeuzelen bij 
stil weer. Douwe Greydanus

Jagers
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GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl

AUGUSTUS
Zondag 16 augustus
• Koppelbiljarten 1.5 m, 14.00 uur. Café Pension ‘t Ankertje

SEPTEMBER
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 16 september
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty, 

20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zaterdag 19 september 
• Boekenmarkt Cantabile in Cultura
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree  € 5.-
Vrijdag 25 september
• 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
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

OKTOBER
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty van den Mosselaar, Sarto,  20.00 uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur 
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• 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

NOVEMBER
Dinsdag 10 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland 

Dorpshuis, 19:45 uur. 
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• 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    

DECEMBER
Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond. 

Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto,  18.00 uur
Woensdag 16 december
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner 

met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

JANUARI 2021
Zondag 3 Januari 2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk. 

Aanvang 15.00 uur Vrij Entree

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

Oud papier:  Zaterdag 22-08, 05 en 19-09, 03, 17 en 31-10,   
 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 18-08, 15-09, 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 21-08, 18-09, 

16-10, 13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Je wordt zo snel mogelijk gebeld 
over het resultaat van de test.

Testen op het coronavirus

29 mei 2020

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronatest

Heb je milde klachten die passen bij het coronavirus?
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, 
keelpijn, hoesten, verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak.

Maak een afspraak om je 
te laten testen

Bel direct je huisarts of 
de huisartsenpost

Ga niet naar de huisarts toe.

Van de arts hoor je wat je verder moet doen en waar je 
getest wordt. 

Heb je klachten en behoor je tot een risicogroep? Bel eerst je huisarts of behandelend arts. 
Welke risicogroepen zijn er? Kijk op: www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.

Heb je ernstige klachten die passen bij het coronavirus? 
Zoals benauwdheid, koorts, of je voelt je steeds zieker worden. 

Bel    0800-1202     voor een afspraak.
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.

Blijf thuis. Ga alleen naar buiten om je te laten testen. 

Je hoe� niet te betalen voor de test.

Blijf thuis totdat de uitslag bekend is Schrijf alvast op met wie je de 
afgelopen dagen contact hebt gehad.

Voor iedereen geldt:

Worden je klachten erger? 
Neem dan contact op met je huisarts.

Houd je aan de basisregels: 

•   Werk zoveel mogelijk thuis. 
•   Houd 1,5 meter afstand. 
•   Vermijd drukte. 
•   Was vaak je handen.
•   Hoest en nies in je elleboog.

Je hebt niet het coronavirus

Houd je aan de basisregels. De GGD bespreekt met jou wat jij en je 
huisgenoten moeten doen, zoals twee 
weken thuisblijven.

De GGD onderzoekt met wie je contact 
hebt gehad, en belt deze mensen.

Informeer zelf je huisarts, werkgever en/of 
bedrijfsarts.

Je hebt wel het coronavirus
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“Het is een beetje een bijzon-
dere man”, zegt de één. “Je kan 
weinig hoogte van hem krij-
gen,” zegt de ander. Nico kan er 
alleen maar om lachen. “Ze 
kunnen niet begrijpen hoe ik 
werk en dan komen er vanzelf 
praatjes. Ik heb het echt prima 
voor elkaar, vermaak me elke 
dag uitstekend en heb een schat 
van een vrouw, een schitterend 
huis en een mooi rijk leven. 
Plezier hebben in wat je doet is 
het beste werk!”

Nico werkt voor vrije tijd, zoals 
hij zelf zegt. Hij houdt van reizen. 
Zowel een fiets- als een wandel-
tocht hier door de eigen regio, als 
ook een uitstapje naar de Kili-
manjaro zijn aan hem besteed. 
“Voor mezelf heb ik een soort 
quotum te halen. Dat is wat er 
moet gebeuren, daar werk ik hard 
voor. Maar daarna geniet ik van 
mijn vrije tijd en ga ik dingen 
doen die ik leuk vind. Wekelijks 
fietsen met een groepje vrienden 
en wandelen met mijn vrouw Jo-
landa. Lekker een tripje maken 
naar een mooie plaats ergens op 
de wereld. Daar werk ik voor, ik 
doe niet meer dan moet. Je zou 
kunnen zeggen dat ik liever lui 
dan moe ben,” grinnikt hij. 

Jonge ondernemer
Nico Alles begon al een beetje te 
handelen en ondernemen op zeer 
jonge leeftijd. Hij was een ventje 
van een jaar of 6, met een enorme 
mooie berg krullen op zijn kop en 
schooierde meestal wat door de 
straten van zijn buurtje in Alk-
maar waar hij opgroeide. Net als 
de groenteman en de melkboer, 
kwam ook de voddenboer Jan 
Bloothoofd wekelijks langs de 
deuren, dat ging zo in de jaren 
’50. Nico raakte wel eens met 
hem aan de praat en hoorde zo 
dat een kilo oud papier al gauw 5 
centen op kon leveren. Voor Nico 

die wekelijks 5 cent zakgeld kreeg 
op woensdagmiddag was dat een 
enorm bedrag. Hij wilde ook net 
als zijn vriendjes wel eens een 
zakje stuiters kunnen kopen, 
voor 10 cent bij mevrouw Boon 
op de hoek. Zijn eerste onderne-
ming was een feit, hij begon een 
krantenwijk.

Van kranten naar oud ijzer
In de buurt van zijn ouderlijk 
huis waren een paar trappenhui-
zen. Nico ging bij die mensen 
langs en vroeg ze om hun oud 
papier. Velen hadden niks voor 
hem, maar hij beloofde ze om 
volgende week terug te komen. 

Dat deed hij ook. “Ik ben een 
man van afspraken,” zegt Nico 
daarover. Hij werd beloond voor 
zijn inzet, want door elke week 
trouw langs te komen voor het 
oud papier had hij het vijf weken 
later zo voor elkaar dat de pak-
ketjes oud papier al gebundeld 
voor hem klaar lagen in het por-
tiek. Hij bracht zijn kostbare 
waar naar Jan Bloothoofd en ver-
diende zijn eerste eigen geld. 
Oud ijzer leverde wel 10 cent per 
kilo op en al struinend door de 
straten vond Nico wel eens oude 
kachel. Ook die bracht hij, op een 
handkar naar de voddenboer. 
Zwaar werk voor kleine jongen, 

maar met een mooie beloning! 
Vanaf de zomervakantie van 
1960 haalde Nico oud ijzer op. 
Inmiddels doet hij dit al 60 jaar!

Ondernemende geest
Het oud ijzer bracht nu het geld 
op, maar Nico moest dan wel van 
zijn krantenwijk af. “Die verkocht 
ik door aan drie vriendjes en zo 
verdiende ik daar ook weer een 
paar centen aan.” Ook al kreeg hij 
minder zakgeld dan zijn vriend-
jes, toch was Nico altijd degene 
die geld genoeg had. “Dat was al 
zo toen ik 10 jaar oud was en dat 
ik nu op mijn 70e nog steeds zo. 
Naast het verzamelen van oud ij-

zer heb ik gewerkt als telefoon-
monteur en kabellasser en heb ik 
een tijdje iets met auto uitlaten 
gedaan. Ook heb ik nog een wiel-
rennercarrière achter de rug en 
daar was ik niet onverdienstelijk 
ook,” vertelt Nico verder “Maar 
ondanks al die zaken bleef het 
oud ijzer altijd als een rode draad 
door mijn leven lopen.”

Specialisatie noodzakelijk
Sommige artikelen komen bij 
Nico en die verkoopt hij door als 
object. Denk hierbij aan een sta-
len bureau of een stelling voor in 
een winkel. Andere zaken gaan 
naar het bedrijf Blokdijk op 
Hoorn 80 en belanden uiteinde-
lijk bij de Hoogovens en worden 
omgesmolten. “Vroeger konden 
ook wasmachines erbij, maar die 
regels zijn allemaal veel strenger 
geworden. Specialisatie is nood-
zakelijk. Milieucontroles zijn 
streng, maar dat vind ik goed. Ei-
genlijk recycle ik mijn hele leven 
al, ik geef de oude troep van een 
ander graag weer een tweede le-
ven.”

Boekhouder of ijzerboer
“Mijn vrouw Jolanda is al een 
groot deel van haar leven boek-
houder, zij doet ook mijn boek-
houding! Maar ze verzucht wel 
eens dat als ze het allemaal op-
nieuw mag doen, dat ze dan ook 
oud ijzerboer wordt. 

Het is een spannend leven, elke 
dag is anders. Je komt bijzondere 
mensen tegen en nog meer bij-
zondere spullen. Vaak vele dub-
beltjes en dat maakt samen ook 
een berg. Soms heb je geluk en zit 
er zomaar een kwartje tussen!”

Nico Alles al 60 jaar omringd met Oud IJzer

Nico Alles heeft in zijn opslag een enorme berg ‘dubbeltjes’ met soms een ‘kwartje’ er tussen. Tekst en foto: OdB

Nico heeft een enorme schuur en weet daarin alles te vinden.
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