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Piet verzamelt van jongs af aan 
al postzegels en sinds vijf jaar is 
hij hier weer actiever mee be-
zig. “Ik ben nu pensionaris en 
kwam wel eens op postzegel-
beurzen, het leek me toen leuk 
om aangesloten te zijn bij een 
club en zo geschiedde!”

Perfinzegels
“Ik verzamel geperforeerde post-
zegels. Dat zijn zegels die bedrij-
ven vroeger uitgaven; nog vóór 
1900. Postzegels konden toen in-
geruild worden voor hetzelfde 
bedrag of bijvoorbeeld voor 
brood, het was een wettig betaal-
middel. Werknemers ontvreem-
den de postzegels van kantoor 
zodat ze zelf wat konden kopen, 
bedrijven bedachten toen de ge-
perforeerde postzegel. Na perfo-
ratie konden werknemers niets 
met deze zegels, behalve ze te 
gebruiken waarvoor ze bedoeld 
waren.” 

Piet legt uit dat er in Nederland 
zo’n 890 bedrijven waren die zo 
werkten en in Engeland zo’n 2100 
bedrijven. “Ieder bedrijf had z’n 
eigen icoon, er zitten hele mooie 
tussen maar ook bijvoorbeeld 
met de initialen van het bedrijf.” 

Postzegelclub
Piet vertelt dat hij deze postze-

gels vroeger al wel eens tegen 
kwam en ze dan apart legde, uit-

eindelijk is hij zich meer gaan 
verdiepen in deze ‘tak van sport’ 

en is hij aangesloten bij de lande-
lijke postzegelclub die zich speci-
aal richt op perforatiezegels. “Je 
krijgt dan ‘rondzendboekjes’ toe-
gestuurd, ieder lid krijgt een 
apart stempelkussentje en als je 
postzegels ziet die je wilt kopen, 
haal je die eruit en zet je een 
stempel.” 
 
Ook is Piet sinds drie jaar aange-
sloten bij de postzegelvereniging 
in Hoorn. Normaal gesproken is 
daar eens per maand een bijeen-
komst; waar catalogussen te vin-
den zijn met allerlei postzegels en 
waar hij mede-spaarders ont-
moet. 
 
Over de hele wereld
De postzegelverzamelaar richt 
zich voornamelijk op perfin post-
zegels uit andere landen en dan 
op zegels van vóór het jaar 2000. 
Zijn oudste zegel komt uit Enge-
land, uit 1887. “Ik denk dat de 
eerste zegel zo’n 20 jaar daarvoor 
is uitgegeven.” De uitdaging voor 
Piet is om zijn verzameling 
steeds meer compleet te maken!

Piet Mantel verzamelt ‘aparte’ postzegels

Piet Mantel probeert zijn verzameling steeds meer compleet te maken. Foto Hoekstra

De kantoren van de Andijker 
en Dijkprint zijn tot en met 
zondag 17 januari 2021 
alleen op afspraak geopend .

Geperforeerde postzegels
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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

Beste mensen,
Ook wij als parochie Andijk had-
den vreemde Kerstdagen. Geen 
vieringen, maar hopelijk hebt u 
wel thuis de warmte van Kerst 
mogen ervaren. We beseffen al-
lemaal weer hoe belangrijk het 
contact met de ander is, vooral 
door het gemis… Ook Oud- en 
Nieuwjaar zullen we niet uitbun-
dig kunnen vieren, maar we ho-
pen wel op een jaar waarin we 
weer naar verjaardagen en feest-
jes kunnen gaan, even spontaan 
bij elkaar op bezoek , een knuffel 
geven, genieten van een terrasje, 
vakantie, en ook weer gewoon 
naar kerk kunnen. Zomaar naast 
iemand gaan zitten, even vragen 
hoe het gaat, weer het gevoel 
van “samen’ krijgen in een druk-
bezochte viering! Heel wat in te 
halen…
Op naar een ‘gewoon’ jaar. Nog 
even volhouden, gezond blijven 
en elkaar hierbij helpen.
Alle goeds!

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, diverse data
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
19.30 uur ds. J. Staat
Vrijdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. J. Staat
Zondag 3 januari
10.00 uur ds. S. Alblas sr. te Bedum

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

I.v.m. de afgekondigde maatregelen wat betreft Covid 19 is 
De Kapel gesloten t/m 24 januari.
Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk Bangert 6, Andijk

Donderdag 31 december, Oudejaarsavond
De viering op Oudejaarsavond kunt u volgen via: 
www.dmlsound/werenfridus

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

Geen studie in de Kapel.
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
Voorlopig geen kerkdiensten van de WEG, 
zie voor informatie www.deweg.eu

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

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

Tot ons grote verdriet is gestorven ons lieve nichtje  

LINDA BURGER 
Wij kennen haar als een sprankelende persoonlijkheid, 

positief en wilskrachtig. 

    Anneke en Jan
    Alie en Dick (Jan-Arie†)
    Cor en Toos
    Els en Jankees
      Neven en nichten

 
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.

INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

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

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 
 6 en 20 maart, 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 
 12 en 26 juni, 10 en 24 juli,  7 en 21augustus, 
 4 en 18 september,  2, 16 en 30 oktober, 
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 25 januari, 22 februari, 22 maart, 
 19 april, 17 mei, 14 juni12 juli, 9 augustus, 
 7 september, 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  Maandag 11 januari, 8 februari, 8 maart, 
 zaterdag 3 april, maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 
 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 
 15 november, 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 8 januari, 5 februari, 

5 maart, 2 en 30 april, 28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Op 22 december 2020 is overleden onze lieve, sprankelende 
en levenslustige dochter, zus, schoonzus en tante

LINDA
moeder van Jeroen en Jelle en partner van Kees

ze was pas 50 jaar…

 Klaas Burger en Miepke Burger-v.d. Braber
 Monique en Chris (in liefdevolle herinnering)
 Cor en Jolanda
 Hugo en Fransien

 Hessel, Jet, Lucas, Lisa, Sander, Jasper,  
 Permilla, Gerard, Sietse, Cachella, 
 Merel, Finn

De afscheidsceremonie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentie: Knokkel 75, 1619 AW Andijk

Begin het jaar goed, met een lieve groet!
Wie verdient een lieve groet via de Andijker? 
Welke buurman of kennis mag er even in het 

zonnetje gezet aan de start van het nieuwe jaar? 
Aan welke Andijker vriendschap heeft u 
de afgelopen periode veel steun gehad?

Stuur een foto van u zelf en uw Andijker vriend(in) 
met een korte tekst aan info@andijker.nl 

en wie weet staat u beiden in één 
van de eerste kranten van het nieuwe jaar.

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
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TIPS VOOR DIT JAAR EN VOLGEND JAAR
Schenkvrijstelling 2020
Het jaarlijkse belastingvrije bedrag de u aan uw kind, waaronder ook 
is begrepen een pleegkind of stiefkind, mag schenken is € 5.515 en 
aan uw kleinkind en ieder ander is dit € 2.208 belastingvrij schenken. 
Dit mag u dit jaar dus nog doen. Een beroep op vrijstelling is voor 
deze schenkingen niet nodig.
Extra ‘corona’ schenkvrijstelling in 2021
Vanwege de coronacrisis mag er komend jaar € 1.000 extra belas-
tingvrij worden geschonken. U mag uw kind in 2021 € 6.604 schen-
ken en uw kleinkind of ieder ander € 3.244.
Schenken met uitsluitingsclausule
Wilt u dat de schenking alleen toekomst aan degene aan wie u 
schenkt, vermeld dat bij overboeking onder mededelingen: schen-
king met uitsluitingsclausule. 
Vrijstelling overdrachtsbelasting starters
Op onze website kunt u de columns teruglezen die gaan over de 
vrijstelling voor de startende koper op de woningmark. Ook degene 
die al een huis heeft, maar wel aan de voorwaarden voldoet voor 
deze vrijstelling, wordt gezien als starter! Doorstromers op de wo-
ningmarkt blijven voor de aankoop van een eigen woning 2% betalen. 
Beleggers onroerend goed en vakantiewoningen wordt volgend jaar 
8% overdrachtsbelasting.
Gebruik uw Nieuwjaars cadeautje, de 
bon voor 10% korting op uw testa-
ment of levenstestament. Deze bon is 
geldig indien u in januari een afspraak 
maakt voor een bespreking. 
DE LAATSTE TIP IS: 
ZELF GENOEG GENIETEN
We hopen dat dat volgend jaar wat makkelijker uitvoerbaar is. 
We wensen iedereen een gezond 2021. 
Het hele team van Mantel & Voors Notarissen en Mediators.

Kersttrein aan de Dijkweg. Foto: Douwe Greydanus

Sneeuwlandschap

Waar zie je dat nog de laatste ja-
ren. Afgelopen dagen vulde de 
mijn regen meter zich met 41 
mm regenwater terwijl het weer 
snel kan omslaan.
Eerste kerstdag raasde een kerst 
trein door het sneeuwlandschap 

aan de Dijkweg op naar het jaar 
2021.
Kinderen die met hun ouders 
passeerden keken vol bewonde-
ring naar dit landelijke schouw-
spel.
Douwe Greydanus.

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt het Gemeentenieuws in de Me-
demblikker. Er staan dan geen nieuwsberichten meer in deze 
krant. Wel kunt u de bekendmakingen, zoals omgevingsver-
gunningen en bestemmingsplannen op de pagina in de Medem-
blikker blijven lezen.

Neem een abonnement op de nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het gemeentenieuws? Schrijf 
u dan in voor de e-nieuwsbrief van de gemeente. Dat kunt u 
doen op www.medemblik.nl (zoek 
op nieuwsbrief). U ontvangt dan 
iedere week op donderdag de 
nieuwsberichten automatisch in 
uw mailbox.

Wel bekendmakingen, geen 
gemeentenieuws meer in de krant

Milou Drenth ging op eerste Kerstdag even langs bij haar opa en oma 
in Aartswoud.. Foto aangeleverd

Kerst in 2020

Gevonden: Drone, merk Ladybird
Informatie: 06 53 54 88 09

Ab van ‘t Hof (m) maakt zich sterk tegen de vergunning. Foto: aangeleverd

Arbeidsmigranten aan de Dijkweg? 

Nog maar een half jaar geleden 
maakte de gemeente Medemblik 
een einde de illegale huisvesting 
van arbeidsmigranten aan de 
Dijkweg. Dit tot grote opluchting 
van de omwonenden, die jaren-
lang last hadden van veel over-
last. Maar vlak voor Kerst sloeg 
de schrik hen opnieuw om het 
hart: in een brief kondigde de ge-
meente Medemblik aan dat de 
eigenaar van het pand een woon-
vergunning aangevraagd heeft bij 
de gemeente. Als die toegekend 
wordt, begint alle ellende weer 
van voor af aan, zo vrezen de 
buurtbewoners. 
 
Ab van ‘t Hof is een van de bewo-
ners die zich sterk maakt tegen de 
vergunning. Van ‘t Hof: “Er is hier 
de afgelopen jaren veel gebeurd. 
Dronkenschap, schreeuwen en 
harde muziek tot diep in de 
nacht, parkeeroverlast, om maar 
eens iets te noemen, en het was 
bijna dagelijks raak. De eigenaar 
gaf nooit thuis en de mensen aan-
spreken was zinloos: ze hadden 
niets met ons te maken. We wa-
ren bijna kind aan huis bij de ge-
meente Medemblik, waar heel 
wat klachten ingediend zijn. En 
we waren allemaal enorm opge-

lucht dat de gemeente korte met-
ten maakte met de illegale huis-
vesting. Na jaren ellende was er 
eindelijk weer rust.”  
“We zijn verbijsterd dat de eige-
naar van het pand een woonver-
gunning aangevraagd heeft. Dit 
willen we niet nog eens meema-
ken. De overlast staat ons nog 
haarscherp op het netvlies, net 
als de dovemansoren van de eige-
naar. Het is te gek voor woorden 
dat hij hier opnieuw arbeidsmi-
granten wil huisvesten. De ge-
schiedenis leerde dat dit niet 
goed uitpakte, als buurtbewoners 
zijn we, zacht gezegd, niet opti-
mistisch over deze nieuwe plan-
nen.”

De buren hebben zeker oog voor 
het feit dat arbeidsmigranten 
toch érgens moeten wonen. “Ui-
teraard, maar dan wel op de juiste 
plek. In de polder is ruimte ge-
noeg, er zijn heel wat agrariërs 
bereid om hun werknemers op 
eigen terrein onderdak te bieden. 
Een buurt is daar simpelweg niet 
geschikt voor, dat is inmiddels 
wel bewezen. Als buurt zullen we 
er alles aan doen om te zorgen 
dat we niet nog eens jarenlang in 
de sores komen te zitten.” 

INGEZONDEN - C. de Lange

Andrea van Langen

Een column voor 
de vrijwilligers!

Vrijwilligers zijn er in allerlei 
typen en ze hebben allemaal 
hun sterke en zwakke kan-

ten. Eén ding hebben ze met 
elkaar gemeen: ze zijn onbe-
taalbaar. Dit jaar heeft van 

ons allemaal de nodige energie 
gevraagd. Van het zorgperso-
neel, de scholen, de werkende 
ouders , maar zeker ook van 

een andere groep waarvan we 
niet zoveel horen: de vrijwil-
ligers. Hoeveel evenementen 
waarvan vrijwilligers veelal 
de drijvende kracht zijn gin-
gen er dit jaar op het laatste 

moment niet door? Gelukkig, 
het zwembad mocht dit jaar 
voorzichtig open, iets wat 

nooit had gekund zonder de 
vele betrokken vrijwilligers. 
En hoeveel mensen zijn er 

ook die zich dit jaar als vrij-
williger ontpopten door iets 

extra’s te doen voor hun (een-
zame) medemens. Zo herinner 

ik mij de serenade die werd 
gegeven aan de bewoners van 

Sorghvliet, een fantastisch 
initiatief!

Als College van Medemblik 
zijn we natuurlijk enorm blij 

met onze vrijwilligers. Zonder 
hen zou immers de klad 

komen in onze voorzieningen. 
Daarom reiken we jaarlijks de 
vrijwilligersprijs Medemblik 
uit. Vanwege de verscherpte 

coronamaatregelen is dat voor 
2020 uitgesteld naar 29 janu-

ari 2021. 
In de categorie Vrijwilliger 

van het jaar 2020 is dit 
jaar Zwantien Nijdam uit 

Andijk genomineerd. Ik ken 
Zwantien al uit de tijd dat 
ik nog Directeur was bij 

Stichting Welzijn Ouderen 
West-Friesland. Als mede-
werkster bij WonenPlus is 

zij een vaste waarde en voor 
mensen een vertrouwd geluid 
aan de telefoon, ook doet zij 

veel bezoekwerk bijvoorbeeld 
bij Sorghvliet. Zwantien is het 
type vrijwilliger dat oog, oor 
en hart heeft voor de mede-

mens.  De jaren lijken bij haar 
niet te tellen. Vanaf 15 januari 
kunt u op haar stemmen via 

www.vrijwilligersprijsmedem-
blik.nl, doen hoor! 

We kunnen niet iedereen 
nomineren maar dat betekent 
niet dat we u niet waarderen. 
Bij deze wens ik alle vrijwil-

ligers én mantelzorgers alvast 
een hoopvol 2021!

Andrea van Langen, 
wethouder.
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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

Er gaat een virus de wereld rond. Het kan 
u niet zijn ontgaan. De meeste mensen 
nemen het serieus en handelen er naar. Zo 
ook ons gezin. We zijn niet bang, maar wel 
voorzichtig. We houden afstand en zijn 
extra alert op en bij klachten.

Toch heeft het virus helaas vat gekregen 
op één van onze kinderen. De test geeft 
een positieve uitslag en dan… Dan wordt 
het een heel praktische benadering van 
mogelijkheden. Kind moet zoveel moge-
lijk apart gehouden van de overige gezins-
leden, niemand mag meer naar buiten. 
Werk wordt afgebeld. En natuurlijk is de 
koelkast leeg, want we zouden morgen de 
kerstinkopen gaan doen!

Zorgen om de zieke
De eerste zorg gaat in ons geval uit naar de 
zieke. Die zich eigenlijk, naast een goede 
snotneus inmiddels alweer helemaal okay 
voelt. Gelukkig hebben we een ruim huis 
en heeft ze een eigen kamer. Gelukkig be-
staan er Netflix en Videoland. Wat een 
‘mazzel’ dat een vriendin het ook heeft en 
ze samen kunnen videobellen en klagen 
over de situatie waarin ze zijn beland. El-
kaar zien is nu een kwestie van in de ach-
tertuin gaan staan en naar haar slaapka-
merraam zwaaien. Het is raar, maar we 
houden de lol er in en sturen elkaar gekke 
foto’s. 

De boodschappen
Online bestellen van boodschappen 
brengt nu een uitkomst. Dus niet! Want als 
we de bestellijst willen invullen bij super-
markt 1, kunnen de boodschappen op 4 

januari bezorgd worden, wegens drukte. 
Dat is bij vele supermarkten het geval 
blijkt. Die arme supermarktmedewerkers 
ook. Tijdens de topdrukte zijn zij alle da-
gen volop in touw om de vakken gevuld te 
krijgen en te houden. Klanten die moppe-
ren als er iets toch niet verkrijgbaar is. 
Maar ze moeten dealen met personeelste-
kort. Mijn ene kind is namelijk positief 
getest, de ander mag dus –ook al heeft hij 
geen enkele klacht- ook niet naar zijn 

werk! En dan ook nog al die bezorgop-
drachten! Gelukkig vinden we een buurt-
super die onze bestelling keurig thuis bij 
de deur parkeert. Spar Schrama laat ons 
het bedrag gewoon overmaken en wenst 
ons beterschap. De deur mogen we geslo-
ten houden tot hij weg rijdt. Kijk, daar 
hebben we wat aan! 

De contacten
Gelukkig was het sporten al gestopt en 

ook de scholen waren reeds dicht. Er wa-
ren dus nauwelijks contacten meer buiten 
het gezin. Maar toch, die enkeling moet 
worden ingelicht. De GGD verzoekt ons 
vriendelijk of we dat zelf op ons willen ne-
men. Wegens drukte kunnen ook zij het 
niet meer aan. Uiteraard nemen we dat 
voor ons rekening. Dit is ons slechts over-
komen en dus plaatsen we het gewoon op 
Facebook, versturen we Whatsappjes naar 
naasten en worden vervolgens bedolven 
onder de ‘sterkte’-wensen.

Cadeautjes
De bel gaat, wij doen niet open. Voor het 
raam verschijnen opa en oma die een 
fruitmandje bezorgen met genoeg vitami-
nen om een heel gezin op de been te hou-
den. Een handkus en weg zijn ze. Later nog 
eens de bel, een cadeautasje bij de deur 
met een kaart. Het is een tiener-isolatie-
overlevingspakket met allerlei lekkers 
(maar zonder vitamines) voor de zieke 
tiener. Zo leert men zijn vrienden kennen!

Pas op elkaar
Wanneer u iemand in de omgeving heeft 
die getroffen wordt door het virus, weet 
dan dat een lief briefje of een klein pre-
sentje een hele dag kan opvrolijken. De 
dagen duren lang als men wacht op de 
testuitslag of na een positieve test in isola-
tie zit. Wij zitten er middenin en ik kan u 
zeggen, kerst is wel eens leuker geweest. 
(Hoewel de joggingpakken look best goed 
bevalt. We hoeven toch nergens heen!) Op 
naar een gezond nieuwjaar: We gaan er 
vanuit dat we een gezond 2021 tegemoet 
gaan en wensen u allen hetzelfde toe. 

Opgesloten met kerst en de jaarwisseling

In thuisisolatie tijdens de jaarwisseling. Stockfoto
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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.fj 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

Schotels & Salades

Wij hebben voor iedere 
gelegenheid heerlijke schotels:

- vis;
- haring;
- salade;
- gourmet;
- gemengd;
- hapjes.

Bestel telefonisch of via onze website.
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Nieuws of tips?
Mail: info@andijker.nl    Bel: 59 36 05

Bij lasbedrijf Verhoef wordt al enige tijd gebouwd aan een torenhoge kermisattractie. 
Deze is waarschijnlijk in het voorjaar van 2021 klaar voor transport. Naar verluidt zijn 

hiervoor zeven trailers nodig. Foto: de Andijker

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Ook in 2021 staan we 
weer voor u klaar!

We wensen u een goed, 
groen en gezond 2021!

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan 

Pijker. 

Mijn tante Tien.
Mijn vrienden vroegen altijd bij het ho-
ren van die naam of ik ook een tante ne-
gen en acht had, maar de jongste dochter 
van mijn grootouders heette eigenlijk 
Jantien. Mijn broer (de eerste kleinzoon 
van de familie) noemde haar in zijn kleu-
tertaal altijd tante Tien en zo is het altijd 
gebleven.                 

Als jongste dochter werd er eigenlijk van 
haar verwacht dat ze voor haar ouders 
zou blijven zorgen en de mannen die aan 
de deur kwamen om een kopje koffie te 
drinken en te kijken of er ook een verke-
ring mogelijk was, werden vriendelijk 
doch vastberaden weggestuurd. Zus 
(vaak de bijnaam van de jongste) blijft 
thuis om voor ons te zorgen. Soms hielp 
ze wel eens mee bij haar zuster Annie die 
een tweeling kreeg, maar dat was tijde-
lijk. Haar plaats was op de boerderij.

En toen overleed haar oudste zuster 
Maartje die getrouwd was met Harke 
Pijpker en smid was op het Kerkepad. Ze 
hadden drie kinderen en hulp was nodig. 
Opa was het eigenlijk niet van plan maar 
de familie vond dat de plaats van Zus nu 
in dat gezin nodig was. En dat deed ze en 
ze zorgde voor har zwager en haar drie 
tantezeggers. En ook andere neefjes die 
daar kwamen logeren vonden het er fijn 
en een tante die aandacht aan je besteed-
de. Ze bleef bij haar zwager tot hij over-
leed in 1974 en ging daarna in Enkhui-
zen wonen. Vlak voor ze stierf in 1987 
vertelde ze me dat het goed was geweest, 
ze vond haar leven waardevol, maar zei 
ze: “Wie zal zich me nog herinneren na 
een aantal jaren ? Ik heb geen kinderen, 
dus…….”

Jaren later ontmoette ik mijn neef Evert 
de Boer, getrouwd met Annet Doef in 
Ottawa. Terwijl we liepen te praten over 
onze familie kwam de naam van Tante 
Tien ter sprake en dit stukje bewijst ook: 
Ze is niet vergeten.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Foto aangeleverd

‘Obligatiebollen’ in het Bakkerijmuseum

Op woensdag 30 en donderdag 31 de-
cember gaat het Bakkerijmuseum ‘obli-
gatiebollen’ verkopen. Dit zijn de olie-
bollen zoals u van ons gewend bent, 
maar waarvan de opbrengst geheel ten 
goede komt aan de verbouwing. 

Dat de oliebollen dit jaar deze ludieke 
naam hebben gekregen, komt door de 
obligatie actie die het Bakkerijmuseum 
deze maand is gestart. Middels deze actie 
kan iedereen meebouwen aan het lekker-
ste museum door het aanschaffen van een 
obligatie. Daarnaast bestaat er ook de mo-
gelijkheid om een deegroller met je naam 
erin gegrafeerd te adopteren of een tegeltje 
aan de wand in de nieuwe koffieruimte van 
het museum. 
En om deze actie wat extra onder de aan-
dacht te brengen, heten onze oliebollen dit 
jaar ‘obligatiebollen’. Wanneer u zo’n lek-

kere obligatiebol eet, bouwt u dus ook een 
stukje mee.

Op het pand aan Nieuwstraat 6 zullen op 
woensdag 30 en donderdag 31 december 
de obligatiebollen te verkrijgen zijn. Heer-
lijk vers voor u gebakken naar een recept 
van 350 jaar oud! Neem nog eens een 
kijkje in dit pand, want vanaf 4 januari zal 
de verbouwing van start gaan en moet het 
museum tijdelijk haar deuren sluiten. We 
houden u daarvan op de hoogte, want we 
zien er nu al naar uit u in ons vernieuwde 
museum te mogen begroeten. Eerst gaan 
we nog druk aan de slag om de obligatie-
bollen voor u te maken en wensen u alle 
goeds voor het nieuwe jaar!

Vooraf wel graag de oliebollen bestellen 
via  0227 – 54 50 14 of info@deoudebak-
kerij.nl

Langs de weg.... in en om Andijk

De narcissen bloeien al op 19 december de 
begraafplaats langs de Dijkweg.

Deze stonden al op 6 december in bloei. 
Foto’s aangeleverd

Op de Handelsweg ligt dit blusapparaat in sloot. Foto: Peter Ligthart 
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U heeft het wellicht gelezen op de 
gemeente pagina of op de social 
media van kinderboerderij de 
Put. Het terrein De Put gaat tijde-
lijk dicht. Op het terrein bevin-
den zich een kinderboerderij en 
een speeltuin, die dus beiden de 
komende periode afgesloten zul-
len zijn voor bezoekers. Dit heeft 
een goede reden. 

Kinderboerderij de Put bevindt 
zich op een oude vuilstort. Deze 
is veilig afgedekt. De gemeente 
Medemblik is verantwoordelijk 
voor het onderhoud van de af-
deklaag op de voormalige vuil-
stort. De afdeklaag is inmiddels 
toe aan een groot onderhoud. De 
deklaag zal ruim worden aange-
vuld, zodat ook in de toekomst 
-veilig en prettig- een bezoek aan 
het terrein kan worden gedaan. 
Voor het groot onderhoud zal het 
terrein in het eerste kwartaal van 
2021 worden gesloten. De exacte 
sluitingsdatum is op dit moment 
nog niet bekend. 

Momenteel al gesloten
De kinderboerderij is nu reeds 
vanwege de geldende COVID-19 
maatregelen gesloten voor be-
zoekers. “Maar we gaan weer 
open en zien u dan graag terug. 
Houdt de berichtgeving goed in 
de gaten.”
De geplande werkzaamheden 
duren enkele maanden. Tijdens 
die werkzaamheden kan het ter-
rein niet gebruikt worden. Dat 

wil zeggen dat de kinderboerderij 
en speeltuin niet bezocht kunnen 
worden. 

Ook ‘gewoon’ even een wande-
ling maken is tijdelijk niet moge-

lijk. Zowel de kinderboerderij als 
de speeltuin blijven in de huidige 
vorm en op de huidige locatie 
bestaan. 

De gemeente laat weten dat er 
kleine aanpassingen aan de inde-
ling van het terrein worden uit-
gevoerd. Voor dit groot onder-
houd wordt het terrein in het 
hele eerste kwartaal van 2021 ge-
sloten. 

Tijdelijk onderdak
De bewoners van de kinderboer-
derij kunnen tijdens de werk-
zaamheden niet op de Put blij-
ven. “Gelukkig was voor bijna alle 
dieren al een tijdelijk onderko-
men gevonden. Alleen de var-
kens hadden nog geen logeer-
adres. En varkens stellen best wat 
eisen aan hun verblijf, die kun je 
niet zomaar in je achtertuin 
kwijt.” Dus werd er een oproep 
geplaatst op de Facebookpagina 
van de Put. Die werd gedeeld 
door de Andijker en langs die 
route kwam hij terecht bij ‘Oma 
Joke en opa Nico’. Inmiddels heb-
ben de verzorgers en de gemeen-
te de locatie bezocht en is de 
verhuizing uitgevoerd. Daags 
voor kerst vonden de twee var-
kens een nieuwe stal. “We weten 
zeker dat onze varkens hier een 
heerlijk tijd tegemoet gaan. Een 
soort all-inclusive dierenvakantie 
op de boerderij. Gezelschap van 
mensen en meerdere dieren om 
ze heen. Schitterend uitzicht over 
de weilanden.”

Wat wil een varken?
Varkens zijn hele sociale dieren. 
Ze herkennen hun soortgenoten 
en hebben ook een band met de 
andere dieren om ze heen. Ook 
herkennen ze hun verzorgers. Al 
is dat maar door het geluid van 
een rammelende voerbak! 
Varkens houden er van om een 
nest te bouwen en lekker samen 
te chillen, warm en beschut. Ook 
gaan ze graag op pad en laten dan 
een flink spoor achter. Met hun 
neus naar de grond zoeken ze 
naar lekker luchtjes en eetbare 
dingen en duwen ze hele plakken 
gras omhoog. Varkens zijn dan 
ook geen dieren om op een mooi 

grasveldje te houden. Daar is bin-
nen no-time niks meer van over. 

Het vervoer
Twee varkens – DJ en JD- uitleg-
gen dat ze naar een gezellig resort 
gaan bleek wat lastig. Dus lieten 
de dieren zich niet zomaar in de 
veevervoer aanhanger stoppen. 
Ze voelden wel dat er iets aan de 
hand was, maar dat kon niet veel 
goeds betekenen. Gelukkig wis-
ten de verzorgers hoe hiermee 
om te gaan en werd de deur van 
de kar vlot achter ze gesloten. 
Eenmaal op de nieuwe plek had-
den de dieren niet meteen zin om 
uit de kar te komen. Je weet ten-
slotte niet waar je heen gebracht 
bent. Alles anders, dat is best 
spannend. Maar ook hier gold, 
dat een klein zetje in de goede 
richting genoeg bleek. Dezelfde 
avond nog ontvingen we al een 
foto waar de varkens zich heerlijk 
hadden genesteld voor een eerst 
nacht van hun ‘kerstvakantie’. 

“Kleindochter Daisy heeft al 
vriendschap met ze gesloten.”

Logeren
Gelukkig hebben ze op het lo-
geeradres ervaring met varkens. 
“De stal en het terrein zijn er nog. 
Alleen hebben we nu geen var-
kens meer. 
Dus tijdelijke logeés onderdak 
bieden was een mooie manier om 
elkaar te helpen. Wij houden van 
de reuring om ons heen. 
Ze zullen aan aandacht niks te 
kort komen, met de vele klein-
kinderen die ze komen bezoeken. 
En ze hoeven niks, ze mogen ge-
woon even een paar maanden 
vakantie houden op het platte-
land. 

Dat komt vast goed. Misschien 
willen ze wel nooit meer weg!! 
We zullen af en toe wel een be-
richtje sturen als de boefjes een 
nieuw avontuur beleven,” beloven 
Nico en Joke Druif.

Varkens vinden nieuwe stal met kerst!

Ook JD is op het nieuwe adres aangekomen.DJ komt uit de kar. Foto’s aangeleverd

Ook kleindochter Tessa op bezoek bij de varkens.

Kleindochter Daisy heeft al vriendschap gesloten.

De kantoren van de Andijker 
en Dijkprint zijn tot en met 
zondag 17 januari 2021 
alleen op afspraak geopend .

 
Wist u dat...

… Peter Rusting 24 repen heeft gewonnen in de Postcodeloterij?

… familieberichten zonder extra kosten ook in kleur afgedrukt kunnen worden?

… het Kerstlied van The Pretty Boys een hit gaat worden op Youtube?

… berichten van gevonden en verloren voorwerpen gratis worden geplaatst

en dat u deze berichten door kunt mailen naar info@andijker.nl?
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Verkoop gestart
Allemaal volledig 
gasloos, optimaal  

geïsoleerd en gelegen 
aan het water.

Prijzen vanaf 
€ 365.000,- von.

PLAN ‘BANGERT-ZUID’ TE ANDIJK
3 ROYALE VRIJSTAANDE WONINGEN & 4 RIANTE TWEE-ONDER-EEN-KAP WONINGEN

Schrijf u nu in: info@kuinmakelaardij.nl               (0228) 59 22 53

Andijker jaaroverzicht in foto’s

JANUARI
Houden Andijkers droge voeten?

FEBRUARI
Jan en Nel Dop fietsten 760.000 km.

MAART
Tulpen voor Sorghvliet.

APRIL
Tenerife naar Andijk

MEI
Koop lokaal!

JUNI
Vloer nieuwe Dorcaswinkel gestort.

JULI
Afscheid leerkrachten Piramide.

AUGUSTUS
Nico Alles, 60 jaar omringd met ijzer.

SEPTEMBER
Het nieuwe Sorghvliet geopend.

OKTOBER
Opening van de Pleitbrug.

NOVEMBER
Coronatest via AOV.

DECEMBER
Bakker Koning nieuw in Andijk.
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