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In het voorjaar van 2018 namen 
de broers Demian en Quinten 
Timmermans en hun vriendje 
Goos contact op met de ge-
meente. Ze wilden graag een 
mogelijkheid om dichtbij huis 
een potje voetbal te kunnen 
spelen met vrienden. Daarover 
heeft u toen ook kunnen lezen 
in de Andijker. 

Later dat voorjaar, in mei 2018, 
kwam wethouder Fit naar de jon-
gens toe. Zij gaf aan het een goed 
initiatief van de jongens te vinden 
en zegde toe de wens te bespre-
ken binnen het college. “Helaas is 
die aanvraag een beetje onderop 
de stapel geraakt en komen we er 
nu pas aan toe,” vertelde de bui-
tendienst van de gemeente in het 
voorjaar van 2019.

Goed nieuws nu
Inmiddels is het najaar 2020 en 
de redactie kreeg een bericht dat 
er op het plein naast gymzaal ‘de 
Krimper’ opeens hekken ver-
schenen en iets wat op een doel-
tje leek. Reden om opnieuw con-
tact op te nemen met de gemeen-
te en te vragen of er inderdaad 
goed nieuws te melden is voor de 
voetballertjes op Andijk West. 

De heer Peter Neefjes van de ge-
meente Medemblik is Boven-
wijkse medewerker Speeltoestel-
len en wil ons wel vertellen over 
de plannen in wording.

Lang geduurd
Hij vertelt: “Het heeft lang ge-
duurd, maar dit soort zaken kos-
ten helaas vaak veel tijd. Dat 

komt onder andere omdat er veel 
geld mee gemoeid is. Geld kun je 
maar één keer uitgeven! Een pan-
nakooi zoals de jonge voetballer-
tjes wensten is inderdaad gewel-
dig, maar kost al snel 90 tot 
100.000 euro. Toch is het gelukt 
en wordt het geduld beloond. De 
hekwerken staan er en er kan 
vanaf nu gevoetbald worden.” 

Verder laat hij weten dat ook het 
voetbalveld aan de Ibislaan in 
Andijk  geheel voorzien wordt 
van nieuw hekwerk en ook dat 
wordt begin deze volgende week 
afgerond. “Dus ook de jeugd daar 
in de wijk kan weer lekker naar 
buiten en aan de slag!”

Meer goed nieuws
Het plein bij de Krimper biedt 
nog meer mogelijkheden. Zo 
worden er gedacht aan het plaat-
sen van nieuwe basketbalborden 

en de juiste belijning. Of een ta-
feltennistafel? Ook een speciale 
vloer binnen de voetbalhekken 
wordt bekeken. “Maar dat hangt 
een beetje van de jongelui zelf af,” 
aldus Peter. “Alles kost geld. Als 
we zien dat deze ruimte goed ge-
bruikt wordt, op een nette ma-
nier, zonder dat er rommel en 
overlast ontstaat dan is er (nog) 
méér mogelijk.”

Hou het netjes
De opdracht die wordt meegege-
ven is eigenlijk: “Wil je meer, dan 
hou je het samen netjes. Zowel 
de omgeving als de geluidsover-
last.” Neem je eten of drinken 
mee naar de voetbalplek, ruim de 
troep op en gooi het in de vuilnis-
bakken of neem het mee terug 
naar huis. Wil je muziek aan, 
denk dan aan het volume. Ook 
aan het volume van je eigen stem, 
vooral na bepaalde tijdstippen. 
Met een bezem veeg je bladeren 
en plassen samen even weg. Aan 
ouders en omwonenden ook het 
advies af en toe eens langs te lo-
pen en met elkaar te zorgen dat 
deze plek een ieder plezier zal 
blijven bieden. Wordt ongetwij-
feld weer vervolgd! 

Schitterende voetbalplek gerealiseerd op Andijk West!

Peter Neefjes en de mannen van Ruigrok zijn druk bezig met het plaatsen van de laatste hekwerken.  
Tekst en foto: OdB

Een anders dan anders Sintfeest dit jaar?
Misschien wel een beetje, maar feest vier je met elkaar!

Dat weten we op de Idenburg, de sfeer is weer top!
Alleen helaas dit jaar geen Sint met zijn paard in galop..

Op veilige afstand is Sint erbij op de boerderij
Hij stuurt ons vlogs, dat maakt ons erg blij!

De kinderen kunnen samen van vele activiteiten genieten
En op het grote feest verwachten we gezellige pieten!

Cadeaus, surprises, toneelstukjes, dansjes, e
en lach op ieders gezicht

Om straks weer uit te kijken naar het feest van het licht.

De Idenburg wenst iedereen 
een gezellige decembermaand toe!

Sinterklaas, feest op de Idenburg!
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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 6 december 10.00 uur: 
2e zondag van de Advent.
Eucharistieviering door pastor 
J. van Dril. Met muzikale onder-
steuning van het Gemengd koor.
De collecte is voor bestrijding van 
alle kosten. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: 
Karin Delaere-van Schaik.
*Nog steeds kunt u iets meenemen 
voor de Voedselbank. 
Dank daarvoor.
*Herinnering: dinsdag 8 december 
copy inleveren Kontakt.

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

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties en familieberichten: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 6 december

Gereformeerde Kerk 
10.00 uur  ds. R. Houtman te Epe. Tweede Advent
 De dienst is ook te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48
10.00 uur  Louise Kooiman uit Enkhuizen
 Organist: Wim Broer

Iedere woensdag is De Kapel open van 10.00 - 12.00 uur
voor muziek, bezinning en stilte.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk   
Bangert 6, Andijk
10.00 uur  Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Reserveren verplicht op: reservering.deweg@gmail.com 
10.00 uur Tom de Lange
www.deweg.eu

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 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2020 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

 
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

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.

Na vele jaren samen en dankbaar voor alles wat hij heeft 
betekend moeten wij tot ons verdriet afscheid nemen 

van mijn lieve man, onze moedige pap, 
fantastische opa en overopa

PietPietP vanKampen
60 jaar met Jannie Keesman

29 mei 1937                          26 november 2020

Jannie

Annet en Gerard
 Bart en Laura, Anna, Joppe, Jesper

 Wouter en Froukje, Floor, Sill

 Marleen

Sandra en Don
 Dora 

Jeroen, in liefdevolle herinnering en Silvia
 Nick
 Lars

Sterappel 17, 1619 KA Andijk

Het afscheid en de crematie vinden vandaag, woensdag 2 december, 
in besloten kring plaats.

“Als Johan Niejenhuis het niet wil weten,
Gelukkig zijn wij, zijn vrienden, het niet vergeten.

3 december wordt hij 50 jaar,
Wij vieren het zeker, op afstand, met elkaar.

Johan zet je bier maar koud,
Samen komen doen we weer… bij 50+ jaar oud.”

Een gepland feest kon door de Corona maatregelen niet 
doorgaan. 
De vele kaarten, bloemen en cadeaus maakten ons 40-jarig 
huwelijksjubileum tot een hele mooie en onvergetijke dag.

   Peter en Tina Ligthart-Hilverda

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed 
wanneer je iemand die je lief hebt missen moet.

Wij willen u bedanken voor het medeleven in  
welke vorm dan ook, na het overlijden van  

onze lieve (schoon) moeder en oma.

Ria van Gelder
Het heeft ons goed gedaan.

Bijzonder woord van dank aan Dr. Kuin
en het team van de Blokkendoos

voor de goede begeleiding.

Oudjaarsdag gaan we aan de oliebollen!!!! 
Ze kunnen vanaf vandaag besteld worden 

en 31 december 
gehaald vanaf 13:00 tot 17:00 uur 

Oliebollen        € 0,50 p/st  
Oliebollen per 11 stuks   € 5,00 
Oliebollen gevuld (rozijnen) € 0,60 p/st 
Oliebollen gevuld 11 stuks  € 6,00    
Appelbeignets       € 0,95 
  
Gewoon ouderwets lekkere Bollen en Beig-
nets 
Bestellen kan via de website/ 
e-mail of formulier in het dorps-
huis. 
www.dorpshuiscentrum.nl  
gezellig@dorpshuiscentrum.nl 
Helpt u ons van de oliebollen af 
Dan steunt u gelijk het dorpshuis 
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Kijk ook op onze website:

www.andijker.nl

Bas de Wit

Onrust bij Forum en toesla-
genaffaire leren ons iets

Het was me het weekje wel. Nu 
de theaters dicht zijn, verzorgde 

Forum voor Democratie voor 
een meeslepend dramastuk. 
Blijft ie wel, of niet? Wat is 

er door wie wanneer gezegd? 
En wie wint de strijd om de 

socialmedia-accounts? Vrijwel 
tegelijkertijd liepen de verho-
ren over de toeslagenaffaire. 

Ook hier dramatiek alom, met 
de essentiële kanttekening dat 

deze drama’s mensenlevens van 
goedwillende Nederlanders 

op z’n kop hebben gezet. 
Overigens deden ook de SP 

en GroenLinks een duid in het 
zakje, maar dat bleef relatief 

onopgemerkt. 

Wat moeten we vinden van 
zo’n week?

Beide ontwikkelingen geven 
de politiek de kans om iets te 
leren. Wat betekent de situ-
atie bij Forum bijvoorbeeld 

voor mijn eigen partij? In ons 
verkiezingsprogramma leggen 

wij de focus op de middeninko-
mens. Juist in deze groep heeft 
Forum de vorige verkiezingen 
veel stemmen gehaald. Volgens 
mij gaat dat niet alleen om de 

inkomenspositie van deze groep. 
Onderliggend speelt een men-
taliteitskwestie, een verwach-
ting die deze mensen hebben 

richting de politiek. Dat hangt 
samen met de les die getrokken 
moet worden na de toeslagen-

affaire: het probleem is niet 
begonnen bij de Belastingdienst, 

maar bij de politiek! 

Politiek, kijk naar jezelf: stop 
met maakbaarheidsdenken

Hier komen twee wegen samen. 
De belangrijkste les is dat de 

politiek moet stoppen met vanaf 
de tekentafel bedenken hoe de 
wereld eruit moet zien. Niet 

voor iedere specifieke doelgroep 
(het samengestelde gezin met 
3 kinderen en een hond) het 

koopkrachtplaatje willen recht-
trekken met wéér een subsidie 
of aftrekpost. Niet op papier de 
energietransitie regelen terwijl 
goedwillende ondernemers hun 
groene stroom niet eens kunnen 
doorleveren aan het net, omdat 

we zo nodig 13 hectares aan 
Chinese zonnepanelen moesten 
plaatsen op agrarische grond. 

Persoonlijk heb ik de volgende 
visie: de samenleving verandert 
zichzelf gaandeweg, dat hoeft 
de politiek niet te doen. Laat 
de politiek niet een al te grote 
broek aantrekken, maar zich 

focussen op de grote, praktische 
problemen van vandaag en mor-
gen. Dan regelen u en ik de rest 

wel met elkaar. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

EEN OOM VAN MIJ IS OVERLEDEN. HIJ HAD ALLES ZO 
GOED GEREGELD, DAT HADDEN WE NIET VERWACHT.

Hij was onze favoriete oom, vertelden ze. Zij en haar zusje gingen 
altijd leuke dingen met hem doen toen ze klein waren. Vele ritjes in 
zijn mooie auto en dan ergens een ijsje halen in de zomer of in de 
winter een kroketje. Er verschijnt een brede lacht op hun gezichten. 
De laatste jaren ging het andersom. Zij reden met oom ieder week-
end naar een ander plekje in de omgeving, hier keek hij de hele week 
naar uit. In een levenstestament had hun oom hen tot gevolmachtig-
den benoemd, want het regelen van de bankzaken, deed hij niet 
meer zelf. Voor de rest hield hij wel altijd zelf de touwtjes in handen. 
Ook al wisten ze dat hun oom zijn zaakjes altijd goed voor elkaar 
had, ze hadden niet verwacht dat hij het zó goed geregeld had. Een 
compleet draaiboek voor zijn uitvaart lag klaar bij de uitvaartonder-
nemer en een brief voor hen, met de woorden: “Vijf minuten tranen 
sta ik jullie toe, maar daarna wil ik dat jullie alleen maar denken aan 
de leuke dingen die we altijd hebben gedaan. Mis me met een lach!”
Hij had hen in zijn testament tot executeurs benoemd en zodoende 
konden zij alles regelen, tot en met de verkoop van het huis. In een 
handgeschreven codicil stond de verdeling van de spulletjes beschre-
ven en in het testament een prachtige verdeling van de erfenis aan 
de vele neefjes en nichtjes én een aantal mooie goede doelen. Oom 
had dit al heel veel jaren terug vastgelegd.

Codicil: Wist u dat u zelf kunt be-
schrijven voor wie roerende zaken 
en sieraden zijn? Schrijf dit wel zelf 
met de hand en zet er een datum en 
handtekening op! We helpen u hier-
mee graag even op weg.

Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264. 

We staan hier in 1934 nog voor een echt postkantoor aan de 
Knokkel tegenwoordig 112.We zien twee postbodes in een strak 

uniform met pet vlnr. ?? dan Jan van Rossum met zijn grote 
snor, dan de bekende Jaap de Vries onze latere wethouder als 
hulpbesteller, Aafje Timmerman als telefoniste, Teunis Hooge-
veen en de postkantoor houder Jan Timmerman de vader van 

voornoemde Aafje en grootvader van Jan Timmerman met Carla 
Sijm. Tegenwoordig wordt het door Pieter Mantel en Dirma 
Schagen bewoond. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Hou je van lezen en van kinde-
ren? Word dan vrijwilliger bij de 
Biebclub in Andijk
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers 
die op vrijdag van 14.30 tot 16.00 
uur onze jeugdige biebclubmede-
werkers tijdens de uitlening wil-
len ondersteunen.  Kinderen ver-
zorgen de uitlening én organise-
ren leuke activiteiten om andere 
kinderen aan te zetten te lezen. 
Vrijetijdslezen is een drijvende 
kracht achter geletterdheid en 
taalvaardigheid. De Westfriese 
Bibliotheken en de basisscholen 
vinden het belangrijk dat kinde-
ren met plezier lezen. De bieb-
club is in het dorpshuis gevestigd.
Het is handig als je met de com-

puter over weg kunt. De West-
friese Bibliotheek zorgt er voor 
dat je voldoende kennis krijgt om 
de uitlening samen met de kinde-
ren te verzorgen.
Nieuwsgierig naar de Biebclub? 
Kijk dan op onze website west-
friesebibliotheken.nl/jeugd-en-
jongeren/biebclub. Daar kun je 
zien hoe kinderen de biebclub 
runnen en leuke activiteiten be-
denken.
Vind jij het leuk om deze bieb-
clubmedewerkers te ondersteu-
nen en te begeleiden? Neem dan 
contact op met densing@west-
friesebibliotheken.nl of bel 0228 
743 943 en vraag naar Diane En-
sing.

Gevraagd vrijwilligers Biebclub Andijk

In deze vervelende coronatijden 
worden veel activiteiten voor 
kinderen aangepast of gaan soms 
niet door. Het Jongerenwerk Me-
demblik heeft voor de aanstaan-
de kerstvakantie daarom een 
nieuw plan bedacht. We bieden 
diverse activiteiten aan voor 
jeugd van 4 t/m 14 jaar, die thuis 
kunnen worden uitgevoerd. Kin-
deren kunnen zich bij ons aan-
melden. Wij zorgen dat de activi-
teiten en materialen hiervoor 
kunnen worden opgehaald, bij 
een locatie in de buurt, in de 
week voorafgaand aan de kerst-
vakantie. Locaties, data en tijden 
worden verstrekt na opgave. Kin-
deren kunnen een keuze maken 
uit de volgende activiteiten:
•	Potloden	&	Stiften	(4	t/m	14	jr)

•	Bakken	&	Versieren		(6	t/m	14	jr)
•	Kerst	 knutsels&frutsels	 (6	 t/m	
12 jr)
•	Kasteel	bouwpakket	(10	t/m	14	jr)
•	Rembrandt	&	Co	(6	t/m	14	jr)
•	Sport	&	Spel	(6	t/m	14	jaar)
•	Re-Cycle-Me	(6	t/m	12	jaar)
•	Wintervogels	(6	t/m	14	jaar)

Er kunnen maximaal 2 activitei-
ten worden uitgekozen, om zo-
veel mogelijk kinderen te laten 
deelnemen. De activiteiten zijn 
gratis maar VOL=VOL dus wees 
er snel bij! Bij opgave zet je je 
naam, leeftijd, adres en keuze van 
de activiteiten. Voor meer infor-
matie of een uitgebreid program-
maboekje kan er contact worden 
opgenomen met jongerenwerk@
medemblik.nl  

Kerstvakantie 2020 voor kids!

Ingezonden/Column

Met Sinterklaas krijg je vaak een letter. 
Met Kerst wordt je juist een letter afgenomen.
De Sint geeft een letter. Jezus neemt een letter. 
Het verschil tussen Sinterklaas en Kerst zit hem in de letter S. 

In de Kerstnacht horen we: Vrees niet. 
God neemt in de Kerstnacht de laatste letter van het woord vrees 
weg. 
Door het verlies van die ene letter S verliest de mens zijn vrees en 
hij ontvangt wat er overblijft: vree.

Een groter verschil dan tussen vrees en vree is er niet.
Het is eenzelfde verschil als tussen duisternis en licht, als tussen 
dood en leven. 
Koning Vrees lijkt te heersen in het leven van talloze mensen. 
Maar met Kerst pakt God de letter S en gooit hem weg: vrees 
wordt vree. 

God gunt ons vrede op aarde. 
Daarom kwam de Vredevorst om ons te schenken wat we zelf 
niet kunnen maken. Vrees niet! Deze aansporing staat 365 keer in 
de Bijbel. Genoeg voor elke dag van het jaar. 

Het is leuk en lekker om van de Sint een letter S te krijgen.  
Maar met Kerst lever ik die letter graag weer in.  
Voor een leven zonder vrees en 
met vree. 

 Ds.Koos Staat

De letter S
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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

Jubileumactie!

5-jarig jubileum bij RE/MAX
Elke nieuwe klant in

december en januari krijgt 
een ballonvaart voor twee 

personen cadeau

Janneke Suurendonk
06-82439691

Betrouwbaar, oprecht 
&

enthousiast!

AANKOOP- EN VERKOOPBEGELEIDING
 JANNEKESUURENDONK@REMAX.NL -  06-82439691

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 9:00-13:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Dit jaar in december is Janneke 
Suurendonk al 5 jaar als make-
laar aangesloten bij RE/MAX. 
Een periode waarin ze hele-
maal haar draai heeft gevonden 
in ‘de wereld van huizen verko-
pen’. Het is zeker de laatste tijd 
een snelle wereld, huizen lijken 
zichzelf te verkopen en precies 
daarom is een goede, betrok-
ken makelaar juist nu van 
enorme waarde. “Want in die 
snelheid zitten ook de valkui-
len.”

Janneke komt uit de bouwwereld 
en heeft daar heel wat kennis 
over gebouwen opgedaan die ook 
nu weer van pas komt. “De bouw 
is een echte mannenwereld. Wat 
ik miste, was het contact met de 
mensen die de woning bewoon-
den. Een huis is van steen of hout, 
een thuis is veel meer dan alleen 
het gebouw.”

Aangesloten bij RE/MAX
De keuze voor RE/MAX was 
voor Janneke een duidelijk. “Deze 
Amerikaanse franchiseformule 
geeft mij de mogelijkheid als 
ZZP-er mijn eigen zaken te rege-
len, maar wél met de ondersteu-
ning en de naamsbekendheid van 
een grote firma. Dat ik dus wel 
collega’s heb, met wie ik kan 
‘sparren’ vind ik erg prettig. Ook 
de opleidingsmogelijkheden en 
het feit dat ik bij de branchever-
eniging ben aangesloten, zijn 

voordelen waar ik én mijn klan-
ten van profiteren.”

Servicegericht
Voor Janneke is het belangrijk 
om de verkopers op hun gemak 
te stellen, zorgen weg te nemen 
en stap voor stap te begeleiden in 
het verkoopproces. “Hoe vaak 

verkoop of koop je nu een wo-
ning? Het is dus allemaal nieuw 
en er komt in een korte periode 
veel op je af. Met mijn kennis en 
servicegerichte houding kan ik 
het verschil maken.”

Verhuizen met een reden
“Sommige mensen verhuizen 

omdat er iets anders leuks aan 
komt. Een groter huis, een ande-
re woonplaats in verband met 
nieuwe baan of er is gezinsuit-
breiding op komst? Die mensen 
verhuizen ‘vrijwillig’. Dat geeft 
een andere sfeer dan bij ‘gedwon-
gen verkoop’, als door baanverlies 
of een verbroken relatie de wo-

ning verkocht moet worden, “ 
vertelt Janneke. “In alle gevallen 
is het belangrijk je in de situatie 
in te leven en tegelijkertijd zake-
lijk naar de transactie te blijven 
kijken. Het wegnemen van stress 
door duidelijk te communiceren 
over de te nemen (vervolg)stap-
pen geeft rust en vertrouwen. 
Daar kan ik als makelaar het ver-
schil maken.”

Verhuisd naar Andijk
Janneke is aangesloten bij het RE/
MAX-kantoor in Hoorn. Zelf 
woont ze sinds een jaar in Andijk. 
“Het zou ontzettend leuk zijn om 
nog meer lokaal te mogen wer-
ken, om ook in Andijk verkopers 
van dienst te kunnen zijn. Juist 
nu ik zelf zo geniet van wonen in 
het prachtige Andijk, kan ik men-
sen goed duidelijk maken wat de 
voordelen van het dorpse leven 
zijn. Ik kom graag kennis ma-
ken!”

Ballonvluchtactie
“Als jubileumactie geef ik een bal-
lonvaart voor twee personen 
weg, aan klanten die in december 
en januari hun huis bij mij in de 
verkoop zetten,” aldus Janneke. 
“RE/MAX heeft een eigen lucht-
ballon, die wij als makelaars te-
gen betaling in mogen zetten 
voor dit soort leuke acties. Het is 
bijzonder om mijn eerste jubile-
um te mogen vieren en dat deel ik 
graag met mijn klanten.”

RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk viert vijfjarig jubileum

Janneke Suurendonk kan u persoonlijk, warm en toch zakelijk helpen uw huis te verkopen zonder onno-
dige stress. Tekst en foto: OdB
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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 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

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  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

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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Westfriese Rekenmeester Wichard Steen 
en zijn team staan voor u klaar om u te 
helpen bij al uw administratie zaken, o.a. 
uw belastingaangifte. Sinds 2014 heeft 
Wichard Steen in Venhuizen een eigen 
kantoor opgestart. “Na een flinke tijd in 
loondienst te hebben gewerkt kwamen de 
kriebels om voor mijzelf te gaan beginnen. 
Gelukkig stond mijn toenmalige werkge-
ver daar positief tegenover. In goed over-
leg heb ik mijn onderneming kunnen 
starten.”

In Venhuizen in de oude parochie kon hij 
een kantoorruimte in gebruik nemen. “In 
dat pand zitten meerdere ondernemers bij 
elkaar en de samenwerking is bijzonder 
goed te noemen. Altijd prettig als je als 
ondernemers elkaar weet te vinden en po-
sitief kunt bijdragen.”

Uitbreiding
Inmiddels is Wichard met zijn gezin ver-
huisd van Bovenkarspel naar Andijk. Het 
kantoor in Venhuizen draait goed. “Dus 
kijk je rond of er uitbreiding mogelijk is. 
Zo hoorde ik op een dag –tijdens de repe-
tities	met	het	popkoor	Cantabilé-	van	het	
administratiekantoor AKA in Andijk, 
waar eigenaresse Ineke Bolle op zoek was 
naar iemand om de zaak aan over te dra-
gen. Ik heb de stoute schoenen aangetrok-
ken en heb contact met haar gezocht. Er 
was een professionele klik en vandaaruit 
zijn we tot zaken gekomen. Inmiddels is de 
overdracht rond en zal ik de klanten én het 
personeel van AKA per 1 januari 2021 
overnemen.”

Oplossingen voor vragen
Iedereen in Nederland die belastingplich-

tig is staat in elk geval één keer per jaar 
voor de taak de belastingformulieren juist 
in te vullen. Dat blijkt voor vele mensen 
nog steeds een klus om tegenop te zien. Bij 
een gezin met een eigen huis en één werk-
gever valt het allemaal wel mee. Maar wat 
te denken van gescheiden gezinssituaties, 
meerdere huizen of panden in bezit, of een 
onderneming met meerdere BV’s? Of in 
nare situaties -als er (flinke) schulden zijn- 
en er deurwaarders aan te pas komen? Een 
belastingadviseur kan je helpen orde in die 
chaos te scheppen. Wichard: “Je belastin-
gen door ons in laten vullen kost natuurlijk 
in eerste instantie geld. Maar daarmee kun 
je (veel) geld besparen. Dat geldt voor par-
ticulieren , maar zeker voor ondernemers.”

Praktijkvoorbeeld besparen
Natuurlijk is uw privé-informatie bij de 
Westfriese Rekenmeester veilig en in ver-
trouwde handen. “In zijn algemeenheid 
kan ik wel zeggen dat we veel mensen al 
flink wat geld bespaart hebben.” Wichard 
geeft een voorbeeld uit de praktijk: “ Als je 
bijvoorbeeld al jaren in het buitenland 
woont en je overweegt zelf een huis te ko-
pen in Nederland. Is dat dan verstandig of 
zijn er andere mogelijkheden om toch 
woonruimte in Nederland te hebben, 
maar via een andere constructie? Zo’n an-
dere benadering van ‘het probleem’ bracht 
in dit specifieke geval een oplossing die 
bijna 100.000 euro goedkoper uit zou val-
len. Je kunt je voorstellen dat de klant erg 
blij was met onze inbreng. Voor dat geld 
kun je veel andere leuke dingen doen.”

Second Opinion
Je vult je belasting aangifte altijd zelf in? 
Of je laat dat doen door een goede beken-

de ‘die er verstand van heeft’? Of mis-
schien besteed je het wel uit aan een belas-
tingconsulent. Maar hoe weet je nu of 
diegene zijn werk goed doet? Of je geen 
geld laat liggen? “Dat weet je alleen als je 
het nog eens laat checken. Een keer om 
een second opinion vragen is helemaal 
niet zo’n gek idee. Zeker niet als het gaat 
om een gecompliceerde situatie. Ook 
daarvoor kunt u bij ons terecht. Het levert 
altijd iets op. Als de ‘andere partij’ zijn 
werk ook volgens ons goed heeft gedaan, 
heeft u een prettig en geruststellend ge-
voel. Hebben zij het ‘anders gedaan’ dan 
kunt u dat bespreekbaar maken en/of kunt 
u het recht (laten) zetten. 

Bijscholing verplicht
“Denk ik het te begrijpen, veranderen ze 
de regels!” Wichard lacht terwijl hij het 
zegt. “Hoe vaak we dat niet te horen krij-
gen. Heel veel blijft elk jaar hetzelfde, maar 
het zit hem juist in de details of deze op-
lossing voor uw situatie de juiste is. Des te 

ingewikkelder de constructies, des te meer 
mogelijkheden er zijn. Elke situatie is 
uniek en dus is de oplossing maatwerk. 
Bijscholing is niet alleen leuk, maar ook 
noodzakelijk binnen onze vakrichting en 
om die reden ook verplicht voor mensen 
zoals wij die opgenomen zijn in het regis-
ter Belasting Adviseurs.”

Welkom bij Westfriese Rekenmeesters
Particulieren en ondernemers, mensen 
met een simpele en een complexe belas-
tingaangifte, maar ook voor vraagstukken 
rondom nalatenschap, vermogensadvies, 
of een second opinion kunnen terecht op 
de website www.wfrm.nl of stuur een e-
mail naar info@wfrm.nl om een afspraak 
te maken. 

Bellen kan ook. Ons telefoonnummer 
0228-760033/ Mobiel: 06-3957 7904. 

Het kantoor in Venhuizen is gevestigd op 
Westeinde	8,	1606	CZ,	Venhuizen.

De beste oplossing is voor iedereen anders

Wichard Steen houdt van de uitdaging om oplossingen te zoeken voor ingewikkelde  en 
complexe belastingaangiftes. Tekst en foto’s; OdB

Wichard Steen neemt klanten en personeel van Ineke Bollen (AKA) over per 1-1-2021. 

 T: 0228 76 00 33 
M: 06 39 57 79 04

E: info@wfrm.nl 
W: www.rekenmeesterwf.nlWij lopen hard 

voor u!
Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen

0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04
www.wfrm.nl • info@wfrm.nl
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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Uw kerstwens 
in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, die 

dit jaar uitkomt op woensdag 23 december 
aanstaande, kunt u als vanouds weer uw 

zakelijke en/of particuliere 
Kerst- en Nieuwjaarswens plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: 
alle advertenties zijn 120 mm breed x 80 mm 
hoog, de prijs is €45,- exclusief btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke maat 
advertentie u wenst (A of B) en de tekst die 
daar in dient te staan.
 Prijs advertentie A (€10,-) 
 en advertentie B (18,-). 
 
 Deze bedragen gelden bij contante betaling. 
 Wanneer we een factuur sturen komen 
 er €2,50 administratiekosten bij.

Materiaal en/of tekst mag 
(uiterlijk 7 december a.s.) 
aangeleverd worden op 

info@andijker.nl of op Industrieweg 1.

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

De Dorpsraad Andijk zal don-
derdag 3 december a.s. de peti-
tie “Behoud Het IJsselmeer!” 
namens het gelijknamige co-
mité overhandigen aan Rijks-
waterstaat tijdens de digitale 
bijeenkomst in het kader van 
de Werkbijeenkomst MER 
“Wieringerhoek”. Er zijn name-
lijk ook plannen van Rijkswa-
terstaat om grote eilanden en 
een moerasgebied aan te bren-
gen in/nabij de Kom van An-

dijk, het deel van het IJssel-
meer bij Andijk. Al eerder zijn 
de zogeheten ‘zonnebank-ei-
landen’ die pal voor de kust van 
Andijk waren gesitueerd uit het 
plan “Duurzaam Leefbaar” van 
Kor Buitendijk (Bobeldijk) ge-
haald dankzij de handtekenin-
genactie. Die eilanden zijn nu 
‘verhuisd’ naar de kust van Hol-
lands Kroon en ten noorden 
van de stad Medemblik. Paral-
lel aan de Zuiderdijkweg.

Coronamaatregelen
Aanvankelijk zou er een bijeen-
komst worden gehouden in 
schouwburg Het Park in Hoorn 
maar door de coronamaatregelen 
is dit nu een digitale bijeenkomst 
geworden. Wel is met Rijkswa-
terstaat afgesproken dat wanneer 
de omstandigheden het weer 
toelaten enkele vertegenwoordi-
gers van het comité de petitie in 
persoon zullen overhandigen.

De petitie staat nog steeds online 
en kan nog tot 3 december wor-
den ondertekend op petities.nl/
petitions/behoud-het-ijsselmeer. 
De stand op 30 november is: 
4.212 online handtekeningen en 
230 handtekening op papier: sa-
men 4.442 handtekeningen!
 
Het	 Comité	 “Behoud	 het	 IJssel-
meer!” bestaat uit Dorpsraad 
Andijk, enkele zwemmers “Kopje 
Onder”, Stichting ‘Oud Andijk’, 
Dorpsraad Wervershoof en de fa. 
J	&W	Klaassen	(Vissers	EH	49).

Het historisch en weids uitzicht over het IJsselmeer. 
(foto: G. van Keulen)

Donderdag: Digitale overhandiging petitie 
“Behoud Het IJsselmeer!” aan Rijkswaterstaat

De Andijker rond de feestdagen.
De 'Kerstuitgave' van De Andijker 
komt dit jaar uit op woensdag 23 december.

Materiaal aanleveren uiterlijk 
dinsdag 15 december 2020 voor 12.00 uur.

Op woensdag 30 december verschijnt 
de laatste Andijker van dit jaar, 
materiaal aanleveren uiterlijk
vrijdag 25 december 2020, 12.00 uur

Op woensdag 6 januari 2021 verschijnt 
de eerste Andijker van het nieuwe jaar, 
materiaal aanleveren uiterlijk 
vrijdag 1 januari 2021, 12.00 uur

De kantoren van de Andijker en Dijkprint zijn gesloten van 
donderdag 24 december tot en met zondag 3 januari 2021.

INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

• Dorpshuis Centrum. Elke woensdag onze midweekbreak en elke 
vrijdag onze weekafsluiters.

DECEMBER
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 12-12.
Plastic:  Maandag 28-12.
Restafval:  Maandag 14-12.
Gft:  Maandag 7-12

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 11-12. 

Nieuws of tips?
Mail: info@andijker.nl

Bel: 59 36 05
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Wist u dat...

... Johan 3 december 

Abraham ziet?

... we iedereen een leuke 

Sinterklaasavond wensen?

... u uw kerstwens in kunt 

sturen naar: info@andijker.nl?

... de ‘Kerst’ Andijker dit jaar 

op 23 december verschijnt?

… sleutelserviceandijk.nl 

graag een reservesleutel voor 

u maakt?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

De kinderen in Nederland 
maken zich zorgen over co-
rona, stond laatst in de krant. 
Gelukkig hoeven zij zich over 
de komst van Sint Nicolaas 
geen zorgen te maken. Het is 
De Andijker gelukt een ex-
clusief interview te houden 
met de Sint. Hij laat weten 
dat het er dit jaar in verband 
met het coronavirus wat an-
ders aan toe gaat. “Laat de 
kinderen vooral weten dat zij 
gewoon hun verlanglijstje op 
kunnen stellen”, was zijn be-
langrijkste boodschap. 

Het was nog niet zo eenvoudig 
om een afspraak te maken met de 
man waarvan niemand weet hoe 
oud hij precies is. Op het mo-
ment dat we zijn hoofdkwartier 
in Madrid belden, bleek de Sint 
juist de dag ervoor te zijn ver-
trokken. Traditiegetrouw gaat hij 
met de trein naar de haven waar 
de boot al in gereedheid ligt. Ge-
lukkig zijn er tegenwoordig mo-
derne communicatiemiddelen en 
konden we via videobellen con-
tact met hem krijgen. 

Golf van Biskaje
“Ik moet er nog even aan wen-
nen hoor”, excuseert hij zich als 
we hem wel horen maar nog niet 
zien. “Mijn microfoon staat wel 
aan, maar hoe kom ik ook al-
weer in beeld?” Gelukkig is de 
Hoofdpiet in de buurt en die 
weet op de juiste knop te druk-
ken. Het is wel heel bijzonder 
om het bebaarde gezicht en die 
prachtige mijter op het compu-
terscherm van dichtbij te zien, 
wetende dat de kindervriend 
zich nog ergens in de Golf van 

Biskaje bevindt. “Wat willen de 
kinderen uit Andijk allemaal van 
me weten?”, vraagt hij. 

Mondkapje op maat 
“Natuurlijk kom ik dit jaar weer 
naar Nederland”, beantwoordt hij 
de eerste vraag. “Ook in Spanje 
hebben we veel last van het coro-
navirus maar de maatregelen zijn 
vergelijkbaar met die in jullie land. 
Hier op de boot (Pakjesboot num-
mer 12, red.) houden we keurig 
anderhalve meter afstand van el-
kaar en in de binnenruimtes dra-
gen de Pieten natuurlijk een 
mondkapje.” 
De kindervriend moet lachen als 
hem wordt gevraagd of hij zelf ook 
een mondkapje draagt. “Je vraagt 
je ongetwijfeld af hoe ik dat dan 
doe met mijn snor en baard. Nou, 
dat gaat prima hoor. Ik heb mond-
kapjes op maat laten maken. Die 
sluiten precies goed en ik kan er 
goed mee ademen. Heel fijn is dat 
mijn bril niet beslaat als ik mijn 
mondkapje op heb. Ik kan dus ge-
woon lezen in het Grote Boek. Er 
staat weer van alles in over de 
kinderen.”

Verlanglijstje gewoon  
inleveren 
Door de corona zal er sprake zijn 
van een aangepast Sinterklaas-
feest. “Inderdaad, mijn verjaardag 
zullen we met elkaar op een wat 
andere manier moeten vieren. De 
regels zeggen op dit moment dat 
er maar maximaal twee anderen 
buiten het gezin op bezoek mo-
gen komen. Dus als ik bij jullie  
langskom dit jaar neem ik maar 
één Piet mee. Dan weet je dat al-
vast. Ook ben ik van plan om naar 
de scholen te komen, maar ik 

weet niet of dat overal lukt. Be-
langrijk voor de kinderen is dat ze 
weten dat ik er gewoon ben. Ze 
mogen gewoon hun schoen zet-
ten en hun verlanglijstje inleve-
ren”, laat de Sint weten.

Verbinding valt weg 
We hebben nog veel meer vragen 
maar de verbinding valt weg en 
kan niet meer worden hersteld. 
Zelfs niet door de Hoofdpiet. In-
middels weten we dat Sinterklaas 

een goede reis heeft gehad en dat 
hij veilig in Nederland is aange-
komen. 
De Andijker wenst alle lezers hoe 
dan ook een gezellige Sinter-
klaasavond toe.

Sinterklaas laat weten: Ik ben er gewoon hoor!

Sinterklaas: “Kinderen mogen gewoon hun schoen zetten dit jaar.” Tekst: Koos Schipper. Foto: Hans Slegers.

Het was zoeken op ‘de Put’, gele-
gen aan de Horn. Om deze tijd 
zijn er overal veel paddenstoelen 
te vinden. Gezien dit gebied te 
goed wordt onderhouden is de 
kans verkleind iets aan te treffen.
Op een oude stam ontwikkelden 

zich deze stijfselzwammen die 
van een matige vochtige onder-
grond houden. Al jaren staat er 
een boomstronk waar veel elfen-
bankjes pronken in herfsttooi het 
zijn zoveel lagen dat het lastig 
zitten is voor de elfjes. Douwe

Foto’s Douwe Greydanus

Bankjes en zwammen

Ik Ben van de straat. Ben zit met engelengeduld de wortels van zijn 
conifeer met een bijltje stuk te hakken. Foto: Ida Krikke 

Langs de weg... 
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