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Met ingang van dit nieuwe jaar is 
de ophaal-week van het oud pa-
pier aangepast. Elke ONEVEN 
week wordt het oud papier nu 
opgehaald in Andijk. Een mooi 
Ezelsbruggetje is: Papier wordt in 
dezelfde week als het GFT-afval 
opgehaald. Deze week dus voor 
het eerst op ZATERDAG 9 JA-
NUARI. Alle ophaaldata worden 
ook altijd vermeld in de agenda 
van de Andijker of u kunt de app 
downloaden van de HVC.

Leden van de beide fanfares, Ex-
celsior en Sursum Corda, lopen 
elk ongeveer drie of vier keer per 
jaar oud papier. Dit duurt een 
hele zaterdagmiddag en het is 
een vermoeiende klus. Maar de 
inkomsten zijn van groot belang 
voor een muziekvereniging, zij 
hebben een relatief dure huis-
houding. Instrumenten, bladmu-
ziek en dirigent zijn een grote 
kostenpost. Daarom zijn deze in-
komsten zeer welkom voor de 
verenigingen.

Het aanbieden van het oud pa-
pier kan wel beter, te beginnen 
dus in 2021. Vandaar dit stuk. Als 
je als fanfarelid een tijdje mee-
werkt op de vrachtwagens die het 
oud papier ophalen, eenmaal per 
veertien dagen, gebeurt er iets 
met je. 

In het oud papier komen de lo-
pers allerlei zaken tegen die hier 
niet in thuis horen. Een greep: 
gipsplaten, luiers, gebruikte zak-
doeken, ordners, piepschuim, 
bolstaande chocolademelkpak-
ken, folderpakketten in plastic, 
enz. enz. Een deel van de aanbie-

ders maakt er echt een puinhoop 
van. De eerste vraag aan u als 
aanbieder is: loop wat u aanbiedt 
eens goed na op zaken die er 
blijkbaar tussenkomen. Besteed 
er tijd aan om iets voor het milieu 
te doen. Voor de ophalers zijn het 
heel onfrisse ervaringen, niet-hy-
giënisch en soms ronduit smerig.

Hieronder een lijst met wat tips:

Haal het plastic er tussenuit. 
Hoeveel tijd kost het om plastic 
folie van de folders af te halen, 
om allerlei insteekhoezen in de 
oranje kliko te gooien. Wees mili-
eubewuster. Pakken van melk en 
vruchtensap moeten in de oranje 
bak! Er zit nauwelijks tot geen 
papier aan.

Bied het aan in kartonnen do-
zen, als dat niet kan in plastic 
kratjes, die niet inklapbaar zijn. 
De rest is waardeloos. We beze-
ren onze handen aan mandjes, 
inklapkratten en sinaasappelkist-
jes en we zitten met boodschap-
pentassen die er beslist niet in 
mogen.

Doe niet teveel in een doos. De 
meerderheid van de ophalers is 
vrouw. We komen dozen tegen 
die een volwassen man amper 
kan tillen. Twee weken later zijn 
we er weer, dus verdeel het als je 
niet genoeg dozen hebt.

Zet het meer bij elkaar. Zet uw 
papier aan 1 kant van de weg, het 
makkelijkst te onthouden is: op 
de plek waar u de rolcontainer 

zet. Ook als u in een doodlopen-
de straat woont. Dan hoeven de 
lopers niet de weg over te steken, 
veiligheid voor alles! Iedere keer 
stoppen met de auto kost tijd. Als 
u het met 3 of 4 buren bij elkaar 
zet, net als vaak de kliko’s, scheelt 
dat enorm. Andijk groeit, maar 
we doen het (nog steeds) met 
drie auto’s. Zo kunnen we tijd 
besparen. De middag is al lang.

Zet het papier zo veel mogelijk 
op de stoep en niet op het gras of 
in een modderpoel, vlak naast 
een hoop stront of tussen de dis-
tels. 

Gooi niet allerlei losse rommel 
er nog even bij, dat waait door de 
straat. Doe het ook niet in een 
open doos, met een krat er bo-

venop. Als het meer bij elkaar 
staat is er misschien bij een ander 
nog wat ruimte in een gesloten 
doos. En anders: over veertien 
dagen is er weer een mogelijk-
heid.

Helpt u mee? Mocht u trouwens, 
nu de sportscholen gesloten zijn, 
behoefte hebben aan fysieke in-
spanning. Geef u gerust op bij 
één van de verenigingen via on-
derstaande mailadressen: info@
excelsior-andijk.nl of info: sur-
sumcorda-andijk.nl.
Iedereen mag helpen ophalen, als 
u maar 18 jaar of ouder bent. De 
opleiding is kort, de dank is zeer 
groot. En u steunt zo ook de ver-
enigingen om straks weer mooie 
concerten te kunnen geven.

Muziekverenigingen Excelsior en 
Sursum Corda.

Oud papier vanaf zaterdag in de oneven weken

Het oud papier wordt vanaf nu in de oneven weken opgehaald. Archieffoto de Andijker

Een symbool voor alle mensen die anderen 
een warm hart toedragen. Dat is de vlam. 
Iedereen kan de raamsticker gratis aanvra-
gen. Met dit kleine gebaar laten we aan el-
kaar zien dat niemand er alleen voor hoeft 
te staan. 

Met de campagne Niemand Alleen vragen 
we met de vlam aandacht voor mensen die 
naar elkaar omkijken en de verbinding 
opzoeken. Voor de mensen die klaarstaan 
voor anderen. “Het nieuws van gister-
avond heeft grote impact op ons allemaal. 
De maatregelen die nu worden genomen 
zijn noodzakelijk, maar zorgen ook voor 
onmacht, verdriet en eenzaamheid. We 
leven in een tijd waarin het soms moeilijk 
is lichtpuntjes te zien. Maar die zijn er, 
volop”, zegt onze directeur Sandra Jetten. 
“Het is een heel zwaar jaar voor velen, 
maar het heeft ons ook laten zien hoeveel 

mensen bereid zijn iets voor een ander te 
doen. Maar daar staan de tijdlijnen niet vol 
mee.”

Positief collectief gevoel
“Daarnaast zien we dat de bereidheid iets 
voor een ander te doen heel groot is, maar 
dat veel mensen niet weten hoe ze iets 
kunnen bijdragen. Door zo’n raamsticker 
aan te vragen kunnen mensen uitdragen 
dat niemand er alleen voor moet staan in 
onze samenleving. Zo vestigen we aan-
dacht op een positief collectief gevoel. Als 
iemand langs jouw raam loopt die diezelf-
de sticker heeft hangen, weet diegene: 
daar woont iemand die er net zo over 
denkt als ik. Dat creëert verbondenheid.”

Inspiratiegids
Iedereen die de raamsticker aanvraagt 
krijgt ook een inspiratiegids met tips om 

iets voor een ander te doen. “Zo vind je in 
de gids bijvoorbeeld een lijst van landelijke 
vrijwilligersorganisaties die nu vrijwilli-
gers nodig hebben. En er staan andere 
concrete tips in die direct toepasbaar zijn. 
Zo willen we mensen handvatten geven 
om naar eigen inzicht iets te kunnen bete-
kenen voor een ander.”

Gedicht
De vlam verbeeldt warmhartigheid. Het 
geeft licht in de duisternis en straalt 
warmte uit. Sproken word artist Justin 
Samgar heeft met het symbool als uit-
gangspunt het gedicht ‘Niemand alleen’. 
“We hopen hiermee voor mensen een 
vertrekpunt te vormen. Zodat ze op hun 
eigen manier ervoor kunnen zorgen dat 
niemand er alleen voor hoeft te staan. Of 
dat nu in een klein of groots gebaar zit. 
Impact maakt het hoe dan ook.”

U kunt de sticker gratis aanvragen op: 
www.oranjefonds.nl/vlam

Foto: Oranje Fonds

Actie Oranje Fonds om verbinding zichtbaar te maken
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Daar buiten op afspraak

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

Aan het begin van dit nieuwe jaar 

staan we voor de keuze, ook voor 

onze parochie: vol ach en wee te-

rugkijken of hoopvol vooruit. Als 

we nu het goede van het afgelo-

pen jaar bewaren en dit meene-

men naar het nieuwe jaar en alle 

nieuwe kansen aanpakken moet 

het goed komen! 

Van Corona zijn we nog niet af, 

ook ander ziek en zeer zal blijven, 

maar toch helpt het ons allemaal 

als we vol goede moed tegen het 

nieuwe jaar aankijken. We staan 

er niet alleen voor…. Er zijn nu 

vaccins, zorg voor elkaar, de da-

gen worden al weer langer…. 

Als je het wilt zien zijn er ook veel 

positieve dingen. Elkaar in de put 

praten heeft geen zin, wel oog 

hebben voor de realiteit en daar 

ook het goede uitplukken! Ook 

binnen onze parochie! Een goed 

en gezond nieuwjaar!

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 10 januari

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. Koos Staat. Avondmaal

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
rkregiowh.nl

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

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

Ingezonden/Column

Voor ik het vergeet: gelukkig nieuwjaar!
Een mooie wens. Maar hoe wordt 2021 een gelukkig jaar?

Ieder heeft zijn eigen verlanglijstje. 
Geen coronamaatregelen staat boven aan.
En verder? Wat zou jij graag willen meemaken dit jaar?
Een goede gezondheid? 
Op vakantie naar het buitenland? 
Een grote prijs winnen in de loterij?
Mijn vraag: waarom denk je dat, als dit lijstje uitkomt, 
jouw jaar ook echt gelukkig wordt? 

Komt God ook op jouw lijstje voor?
Wil je wel geloven dat dit andersom wel zo is. 
Sterker nog, bij God sta jij bovenaan op het wensenlijstje. 
Zijn liefde voor jou dreef Hem er toe om zijn Zoon naar de Aar-
de te sturen. Jezus werd opgeofferd om jouw geluk.

Ooit zei God, in een droom, tegen de pas ingewijde koning Salo-
mo: Wat zal Ik je geven? Vraag het maar. 
Salomo kwam niet aanzetten met het wensenlijstje van een lang 
en gezond leven met veel voorspoed, maar vroeg: Ik wil graag een 
wijze en rechtvaardige koning zijn en ik wil leven tot uw eer. 

Zit daar dan het geluk in? In leven voor God en voor anderen?
Laat ik Jezus citeren: Houd je bezig 
met Gods nieuwe wereld en doe wat 
God van je vraagt. Dan zal God je al 
die andere dingen ook geven. Maak je 
dus geen zorgen voor de dag van mor-
gen.

Gelukkig nieuwjaar!

Ds. Koos Staat

2021

‘Ik zie een poort wijd open staan’

Met een hart vol ongeloof en verdriet, 
waarin dankbaarheid blijft voor al het 

mooie dat zijn leven ons heeft gebracht, 
moeten wij onverwacht afscheid nemen 

van mijn lieve man, 
onze pap en geweldige opa en opi

Cornelis Franx
Cees

Andijk, 28 juli 1938            Hoorn, 29 december 2020

 Guur Franx-Schenk

 Yvon en Bert Bloemendaal
     Anneloes en Bas, Mels
     Leander

 Dievera en Jacco Abbekerk
     Isabelle
     Dorien

 Jose en Jan Lankhorst
    Joyce en Robin, Lize, Zev
    Roos en Robert

 Marcella en John Stavenuiter
    Fleur en Mark
     Fay en Chris

Murillolaan 7
1619 VA Andijk 

De afscheidsdienst en de crematie hebben inmiddels 
plaatsgevonden op maandag 4 januari jl.
 
Een bericht of herinnering is heel welkom 
via een persoonlijke kaart of via www.cbu-online.nl.

Wij zijn verdrietig omdat we op 29 december 2020 plotseling 
afscheid hebben moeten nemen van onze oudste zwager

Cees Franx
Wij wensen Guur, haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

 Joke en Marten
 Theo en Margriet
 Frits
 Nico (in herinnering) en Gea
 Gerda (in herinnering) en Dirk
 Willem Jan en Carla
 Jaap (in herinnering)
 Frans en Jantine

Te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn broer en onze oom 

Cees
Wij gaan hem missen. 

Wij wensen Guur, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

  Alie Pasveer-Franx en Henk Pasveer (in herinnering)
    Neven en nichten

Cees
we zullen je missen. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.

           Je vismaten, Wim, Dirk, Henk, Jan en Jaap
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Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

VRIJSTELLINGEN 
ERF- EN SCHENKBELASTING 2021

Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat bij wet is 
vrijgesteld, dan moet de ontvanger schenk- of erfbelasting betalen. 
Boven de vrijstelling is dit tot € 128.751 voor kinderen 10%, klein-
kinderen 18% en overige personen 30%. Daar weer boven is het 
percentage respectievelijk: 20%, 36% en 40%. 

Vrijstellingen 2020 schenken
- ouder-kind € 6.604 (geen beroep op vrijstelling nodig). 
 Dit is een extra eenmalige verhoging vanwege Covid-19, 
 2022 is dit weer ca. € 1.000 lager;
- eenmalige vrijstelling tussen de 18-40 jaar ouder-kind, 
 bestedingsvrij € 26.881, studie € 55.996 of eigen woning 
 € 105.302 (wél beroep op vrijstelling nodig)!
- overige verkrijger € 2.244 (geen beroep op vrijstelling nodig) 
 of verkrijger tussen de 18-40 jaar € 105.302 voor eigen woning 
 (wél beroep op vrijstelling nodig)!
Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt en niet 
diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: schenking met uit-
sluitingsclausule.

Vrijstellingen 2021 erven
Bent u:
-  Gehuwd/geregistreerd partner/samenwonend 
 min. 6 maanden + contract € 671.910
-  (Pleeg)kind en kleinkind € 21.282, invalide kind € 63.836
-  Ouder € 50.397
-  Overig (broer/zus, alle derden) € 3.244

Vermogen in box 3 (heffingsvrij € 50.000)
Na aftrek heffingsvrij vermogen: € 0 - € 50.000, 1,90%, € 50.000 - € 
950.000, 4,50% en meer dan € 950.000, € 5,69% vermogensrende-
mentsheffing.

GRATIS INLOOP – OP AFSPRAAK!
Ook dit jaar gaan we weer door met onze wekelijkse gratis inloop 
(alleen op afspraak). U kunt terecht van 9-17 en 19-21 uur terecht in 
Andijk op donderdag 7 en 21 januari – 0228-592224 en Benning-
broek op dinsdag 12 en 26 januari – 0229-591264. Bel wel even om 
uw afspraak te reserveren! 

Mantel & Voors Notarissen en Mediators

Judith Berkhout

Tja en dan is het nieuwe 
jaar begonnen. Ik ga 

het niet over mijn goede 
voornemens hebben. 
Maar wel vind ik het 

belangrijk om met elkaar 
te kijken hoe we komend 
jaar mooi en leuk kunnen 
maken. Er is veel onrust 
en onvrede. Ik probeer 
er maar het beste van te 
maken, zoals iedereen 

vast doet. Maar makke-
lijk is het niet altijd. Voor 

degenen die geen werk 
hebben of veel zorgen 

en verdriet hebben kan 
ik diegenen alleen maar 
sterkte wensen. Het is 

niet vanzelfsprekend om 
gezond te zijn, werk te 

hebben enz. En dan ook 
nog alle meningen van 

de mensen om je heen en 
wat je her en der leest 

via de sociale media. Ik 
wens iedereen voor het 
komende jaar veel wijs-

heid in de beslissingen die 
gemaakt (moeten) wor-
den. Wij van de BAMM 
zullen natuurlijk ons best 
doen om de juiste energie 
erin te steken. Hopelijk 

kunnen we nog wat voor 
mensen betekenen het 

komende jaar. De online 
meetings zullen voorlo-
pig nog even doorgaan. 

Het afgelopen jaar is niet 
makkelijk geweest voor 
de gemeente; veel bezui-

nigingen, aanpassingen en 
vooral regels. Terug naar 
het ‘normaal’ wat ieder-

een graag wil, hoe zal dat 
eruit gaan zien? Het zou 
mooi zijn als ik jullie dat 
kan vertellen. Ga vooral 
door met kijken naar wat 
nog wel kan. Naar buiten 
een rondje lopen, fietsen, 
hardlopen, quality time 
met het gezin en omzien 
naar elkaar lijkt mij wel 

een goed voornemen voor 
iedereen. Het zal weer 
even wennen zijn met 

alles wat voorlopig dicht 
is, maar ook daar komt 
weer een einde aan. Het 

brengt vast ook weer 
mooie dingen met zich 

mee. Namens ons sterkte 
en succes en we zullen 
jullie op de hoogte hou-

den van wat komen gaat.

Die gedachte speelde toen ik 
oudjaars morgen in een plasje op 
de Beldersbouw deze ijssplinters 
zag. Toen ik een foto er van 
maakte bekroop mij de gedachte 
“Wie het kleine niet eert, is het 

grote niet weerd”. In ons leven 
moeten wij ook de kleine dingen 
respecteren en waarderen. Heeft 
u dat gevoel ook wel eens? 

Douwe Greydanus

IJssplinters op een plasje water. Foto: Douwe Greydanus

Hoera, ijs

Woensdag 30 december rond 
11.30 uur ga ik (met mijn licht 
grijze Ford) een parkeervak in bij 
de Deka tegenover de pinauto-
maat. Naast mij, rechts, staat een 
kleine witte auto (merk: kan van 
alles zijn) met draaiende motor, 
(dus haast) een ietsje scheef. Kan 
gebeuren. Op de passagiersstoel 
zat een dame met een bril en 
donker haar. 

Toen ik klaar was met bood-
schappen doen en weg zou gaan 
keek ik toch automatisch even 
naar mijn rechterkant en jawel 
hoor, op de rechterachterdeur 

een behoorlijke witte kras. Of ik 
er een voorgevoel van had. 

Dit is voor mij al de 2e keer, maar 
het is vast veel vaker gebeurd.   
Het lijkt mij dat men weet wat er 
is gebeurd. Maar we rijden tegen-
woordig gewoon weg zonder een 
briefje achter te laten. Niet erg 
netjes. Dus de schade is weer 
voor de gedupeerde. Waarvoor 
dank.. Een teleurgestelde, boze 
autobezitter (bekend bij de re-
dactie).

Heeft u informatie? Laat het ons 
weten op: info@andijker.nl.

Wie heeft gezien wie deze kras heeft veroorzaakt? Foto: aangeleverd

Getuigen gezocht!

15 à 20 jaar geleden gevonden op 
de parkeerplaats van de Rose 
Precosestraat in Andijk. Toen de 
hele straat afgeweest maar nie-
mand die het armbandje miste.
De eigenaar weet wat er nog 
meer aan hangt. En kan mij ver-

tellen wat er op de kinderkopjes 
staat. Hopelijk kunnen we nu, na 
al die jaren het waardevolle arm-
bandje terug geven aan de eige-
naar. 

Informatie: info@andijker.nl

Wat staat er op de kinderkopjes? Foto: aangeleverd

Gevonden
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Bent u het financiële overzicht 
kwijt, dan kunt u rekenen op Ire-
ne Koen en Angelique Dantuma. 
“Gedigitaliseerd en met de 

nieuwste software krijgen wij uw 
financiën weer op orde. Door-
middel van de nieuwste technie-
ken die wij gebruiken is het voor 

bedrijven en zzp’ers ideaal om via 
een app je bonnen in te dienen. 
Eenvoudig, snel en beveiligd, dus 
geen losse bonnen meer.”

Reentje Dienstverlening en EFJ 
Administratieve Dienstverlening 
hebben de handen ineen geslagen 
en zijn begonnen aan een samen-
werking. Moeder en dochter zijn 
beide zelfstandige ondernemers. 
Of u nu bij ons komt als particu-
lier of als zakelijke klant, wij zor-
gen er samen voor dat u het alle-
maal op orde krijgt en ook op 
orde houdt!”

Wat levert het op
Je boekhouding uitbesteden kost 
geld, maar belangrijker nog is wat 
het bespaart. “Belastingen en fis-
cale regels veranderen steeds en 
het uitzoeken van al die zaken 
kost veel tijd en energie.” Irene 
vervolgt: “Een goede boekhouder 
kan juist geld voor je besparen. 
Door de juiste regels toe te pas-
sen, kunnen wij u de weg wijzen 
naar bestaande subsidieregelin-
gen en fiscale aftrekposten.” 

Overzicht krijgen en houden
Angelique “Een goed ingerichte 
boekhouding zorgt voor inzicht 
en overzicht.” Samen hebben de 
dames meer dan genoeg ervaring 
met het invullen van belasting-
aangiften en het voeren van ad-
ministraties voor particulieren 
als ZZP’ers. “In februari 2021 vier 
ik mijn 10-jarig jubileum, maar 
de daadwerkelijk ervaring gaat 
langer terug,” vertelt Irene. Ook 
Angelique heeft in februari een 
klein feestje: “Na diverse werker-

varingen te hebben opgedaan 
ben ik in 2017 mijn eigen bedrijf 
opgestart en ben ik nu 4 jaar zelf-
standige ondernemer.”

Alles op de rit
Angelique en Irene begeleiden 
ook veel mensen die in de finan-
ciële problemen terecht zijn ge-
komen. “Het is belangrijk om sa-
men te kijken waardoor deze 
problemen zijn ontstaan en hoe 
op te lossen. Ook begeleiding van 
mensen die uit de schuldhulpver-
lening komen en weer zelfstandig 
hun budget gaan beheren, mid-
dels budget coaching, behoort tot 
het werk. Het is fijn om mensen 
te kunnen helpen en te onder-
steunen.”

Kosten zonder verrassing
“Onze tarieven zijn scherp en 
helder”. Wij maken altijd afspra-
ken van te voren. Wij hebben bij-
voorbeeld voor ZZP’ers een vaste 
prijs p/m in samenwerking met 
de nieuwste app technieken.

Contactgegevens
Angelique van EFJ Administra-
tieve Dienstverlening is te berei-
ken op 06-23918633 of via info@
efjadministratie.nl en Irene van 
Reentje Dienstverlening belt u op 
06-37132410 of via info@reentje.
nl. 
De beide bedrijven delen de 
website www.reentje-admin.nl.

Uw financiën op orde krijgen is bij ons geen probleem

Angelique (l) en Irene zorgen ervoor dat u het allemaal op orde krijgt en houdt. Tekst OdB/Foto Hoekstra

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Voor een schoon en fris resultaat!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00
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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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.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

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl.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 - Verhuizen
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

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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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Wist u dat...

... Hans en  Marja Bakker 9 ja-

nuari alweer 40 jaar getrouwd 

zijn?

... ook op ons dorp weer veel 

overlast was van vuurwerk en 

dat hier ook kinderen van ze-

ven tot en met dertien jaar bij 

aanwezig waren?

... er ook zwaar vuurwerk werd 

afgestoken op het parkeerter-

rein van de Klamp?

... aanstaande zaterdag het 

oud papier weer aan de weg 

gezet kan worden?

... de redactie van de Andijker 

alleen op afspraak geopend is?

... de medewerkers van de ge-

meente Medemblik deze week 

nog de kerstbomen komen 

ophalen?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

 
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

Ook al gold er een vuurwerkver-
bod, deze Oud en Nieuw werd er 
nog flink geknald. Ondanks dat 
feit kregen de ambulance- en 
brandweerhulpverleners van Vei-
ligheidsregio Noord-Holland 
Noord minder meldingen dan bij 
de vorige jaarwisseling. Er waren 
dit jaar opvallend minder bran-
den: 36, vorige jaarwisseling wa-
ren dat er 99.

In Wognum was er een explosie 
in een fietstunnel, het leek om 
een vuurwerkbom te gaan. Het 
incident was vlakbij een ambu-
lancepost van de veiligheidsregio. 
Het ambulancepersoneel in de 
post schrok erg van de enorme 
klap. De ramen bolden naar bin-
nen door de drukgolf, een ruit 
raakte beschadigd.

Op sommige plekken was er een 
gespannen sfeer. In Ursem stak 
een groep jongeren zwaar vuur-
werk af en stak een olievat in 
brand. In de wijk Overdie in Alk-
maar staken jongeren vuurwerk 
af en verzamelden brandbaar 
materiaal. Gemeente en politie 
konden daar escalatie voorko-
men. Hulpverleners van brand-
weer en ambulance maakten deze 
jaarwisseling geen melding van 
agressie die direct tegen hen was 
gericht.

Tegen middernacht werden twee 
ambulances en een traumaheli-
kopter ingezet bij een incident in 
Zuid- Scharwoude. Het bleek om 
een steekpartij te gaan. Een per-
soon is gewond naar het zieken-
huis vervoerd.

De meeste brandmeldingen kwa-
men tussen acht uur ’s avonds en 
middernacht. Het ging met name 

om container- en buitenbranden. 
Rond drie uur ’s nachts rukten 
meerdere blusvoertuigen uit voor 
een brand in een stolpboerderij 
in Wognum. De brand is geblust, 
de bewoners bleven ongedeerd. 
De brand had niet met vuurwerk 
te maken.

De brandweer- en ambulance-
hulpverleners kregen in totaal 
190 incidenten te verwerken, in 
de tijd tussen 8.00 uur op 31 de-
cember en 8.00 uur op 1 januari. 
Tijdens de vorige jaarwisseling 
ging het om 269 incidenten.

Emile Roemer, naast waarne-
mend burgemeester van Alkmaar 
ook voorzitter van de veiligheids-
regio, spreekt zijn dank uit aan 
alle hulpverleners, gemeenten en 
andere betrokkenen die hebben 
bijgedragen aan het veilig verloop 
van de jaarwisseling. Hij is vooral 
trots dat – op een kleine groep na 
– mensen zich in deze moeilijke 
periode aan de afspraken hebben 
gehouden, om in deze fase van de 
pandemie de zorg niet nog verder 
te belasten.

Totaal aantal incidenten (ambu-
lance plus brandweer) per ge-
meente binnen Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord, tussen 
8.00 uur op 31 december en 8.00 
uur op 1 januari.

Gemeente, (aantal incidenten)
Alkmaar (38), Langedijk (21), 
Medemblik (18), Den Helder 
(16), Hollands Kroon (15), Hoorn 
(15), Bergen (NH) (14), Heiloo 
(8), Heerhugowaard (7), Schagen 
(7), Stede Broec (7), Drechterland 
(6), Enkhuizen (6), Castricum (5), 
Koggenland (3), Texel (3), Op-
meer (1).

Wel veel knallen, maar minder 
branden deze jaarwisseling

Minder meldingen dan vorig jaar. Foto’s aangeleverd

Met de lancering van de online 
veiling website  www.veiling.in-
loophuismedemblik.nl kan een-
ieder vanaf   4 januari kavels/ob-
jecten inbrengen voor de veiling 
op 4 februari (Wereldkankerdag). 

De  opbrengst is 100% voor In-
loophuis Medemblik. De sluiting 
van de veiling is 4 februari, 20.00 
uur. Uiteraard besteden we hier 
aandacht aan via Zoom, 
onze website, Facebook en ande-
re sociale media kanalen.

Door Corona is een veiling op 
locatie te risicovol. Daarom is 
besloten om dit  online te doen. 
De veilingwebsite is inmiddels 
klaar en gemakkelijk te vinden. 

Maar nu hebben we U,  de lezer 
nodig voor het vullen van de vei-
ling:  Kijk eens rond in huis en 
tuin, bedrijf of winkel. 

Wat kunt u missen voor Inloop-
huis Medemblik? Het kan ook 
een dienst, klus, schilderij, col-
lectie of collectors-item zijn. Wel 
vragen we om objecten in te stu-
ren die relevant zijn en van enige 
waarde. De voorwaarden staan 
op de veilingwebsite vermeld. 

Is het object eenmaal gevonden? 
Stuur dan één of meer foto’s met 
een  omschrijving van het object 
naar: info@inloophuismedem-

blik.nl of maak gebruik van het 
formulier op de website. Is er al 
een waarde bekend, geef die dan 
ook op. Het Inloophuis zorgt 
voor een minimumprijs. 

De website is dus niet voor de 
koopjesjagers, maar vooral 
voor betrokken mensen, die hart 
hebben voor Inloophuis Medem-
blik. Wordt er niet genoeg gebo-
den, dan gaat het object mee naar 
de volgende veiling. De blijft ac-
tief (4x per jaar). 

Naast de veiling bieden wij ook 
producten aan tegen een vaste 
prijs. Dit zijn  o.a. sieraden die 
gemaakt zijn door onze gasten en 
vrijwilligers. Deze kunnen be-
taald worden via de website en 
afgehaald worden. Versturen kan 
ook, maar  dan komen er ver-
zendkosten bij. Voor deze pro-
ducten geldt geen einddatum. 

Wij hopen dat veel mensen ons 
initiatief willen ondersteunen. 
Op deze wijze kan het Inloophuis 
blijven bestaan voor mensen, ge-
raakt door kanker. 1op 3 mensen 
krijgt het, dus altijd wel iemand 
dicht bij u. 

Op wereldkankerdag zelf, komt 
het inloophuis  met een dagvul-
lend programma vanuit het in-
loophuis op ZOOM. Noteer de 
datum alvast in uw agenda.

Inloophuis Medemblik 
start online veiling website

De website: Foto: aangeleverd

Beste inwoners van Andijk, ik Sjaak Koster uit Venhuizen ben op 
zoek naar een oud inwoner uit Andijk waarmee ik in 1971 tot en 
met 1974 op de lagere tuinbouwschool in Grootebroek heb ge-
zeten.

Zijn naam is Hand de Wijs, hij woonde op de Ibislaan 2 samen 
met zijn broer Arnold en zus Wanda. Sindsdien ben ik hem uit 
het oog verloren.Naarmate ik ouder word neemt mijn nieuws-
gierigheid wat er van hem terecht is gekomen toe, wat voor 

werk hij is gaan doen, heeft hij een gezin of leeft hij überhaupt 
nog.
Mocht u iets weten over zijn verblijfplaats of die van Arnold of 
Wanda en mij kan helpen met een telefoonnummer 
of mailadres dan zou ik dat geweldig vinden.

U kunt kontakt met mij opnemen via 06-20 89 61 07 
of erna.koster@ziggo.nl.
Voor een bruikbare tip heb ik een mooie bos tulpen voor u. 

Gezocht: Hand de Wijs
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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

Foto gemaakt op 31-12-2020 door Stella Sikkens

Langs de weg...

Ondanks het Corona virus  2020 gaat voor de 
KNRM Medemblik/Andijk de boeken in als een 
druk jaar. Net als in de rest van de wereld moesten 
er activiteiten worden afgeblazen of in aangepaste 
vorm worden uitgevoerd. Het was een uitdaging 
om opleidingen en trainingen plaats te laten vinden 
en voor een aantal zaken, waaronder onze Redding-
bootdag 2020, was alleen afstel een optie. De stati-
ons zijn er wel in geslaagd om de inzetbaarheid te 
waarborgen en het virus buiten de stations-deuren 
te houden. Het trainen in kleine groepjes zorgde 
voor continuïteit binnen het teams. Veel recreanten 

zochten hun rust en ruimte op ons IJsselmeer, hier-
door steeg het aantal inzetten ten opzichte van eer-
dere jaren.
Tijdens onze 57 inzetten kregen de vrijwilligers te 
maken met hulpverlening bij motorstoringen, zoek-
acties naar drenkelingen, medische inzetten en 
jachten op de dijk. In het merendeel van de gevallen 
zijn mens, dier en materiaal veilig aan wal gebracht. 
De vrijwillige bemanningen van Medemblik en An-
dijk zullen ook in 2021 weer 24/7 paraat staan om 
recreanten en beroepsvaart te assisteren wanneer 
dat nodig is.

De bemanningen staan ook in 2021 weer paraat. Foto: KNRM

Een druk reddingjaar voor KNRM Medemblik/Andijk

Volkswagen Tiguan Highline 1.5 TSI 150 pk.

1e eigenaar
DSG automaat 7 traps
Bouwjaar: 29-07-2019
Kilometerstand: 11.479
Kleur:  zwart
Brandstof: benzine
APK tot  29-07-2023

Prijs € 35.995,-

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Volkswagen Golf Mild Hybrid 1.5 TSI 150 pk.

1e eigenaar, zeer mooie luxe auto
DSG automaat 7 traps
Bouwjaar:  06-03-2020
Kilometerstand:  6.495
Kleur:   grijs metallic
Brandstof:  benzine
APK tot   06-03-2024

Prijs  € 30.950,-

Nissan Qashqai Acenta plus 1.3 DIG-T 140 pk.

1e eigenaar, panoramadak,
Handgeschakeld 6 versnellingen
Bouwjaar: 13-12-2019
Kilometerstand:   6.190
Kleur:  grijs metallic
Brandstof: benzine
APK tot   13-12-2023

Prijs € 19,950,-

Op maandag 11 januari heeft KNNVafdeling 
Hoorn/West-Friesland Leo Linnartz bereid gevon-
den om een ZOOMlezing te geven over de Wolf in 
Nederland.
Sinds 2015 zijn wolven helemaal terug in Neder-
land. En hoewel het er nog maar weinig zijn, neemt 
hun aantal gestaag toe. Niet alleen zijn er de afgelo-
pen twee jaar jongen geboren op de Veluwe, ook 
neemt het aantal territoria van nog partnerloze 
wolven toe. Momenteel zijn dit er vier. Ook net over 
de grens in België zijn bij Leopoldsburg zijn jonge 
wolfjes geboren en ter hoogte van Drenthe zijn er 4 
wolventerritoria vlak over de grens met wolvenpa-
ren en -roedels. En dit is pas het begin.
 
Leo Linnartz is wolvenexpert en laat u zien waar 
deze wolven vandaan komen en waarom ze naar 

Nederland en België komen om zich hier te vesti-
gen. Mythes en sprookjes worden ontmaskerd en 
naast de ecologie van de wolf, komt ook herkenning 
van wolven en hun sporen aan bod. Tot slot neemt 
de spreker u mee naar wat de komst van de wolf 
voor u als toekomstige buur betekent. Zijn wolven 
gevaarlijk, moet ik mijn huisdieren beschermen en 
hoe dan? Vragen die een antwoord krijgen op deze 
interactieve lezing. Ja, interactief, want de spreker 
gaat graag met u in gesprek en hoort ook graag uw 
verhalen, ervaringen en zorgen.

De lezing start om 20 uur en zal rond 22 uur wor-
den afgerond. Om de ZOOMlezing te kunnen vol-
gen heeft u een link nodig die u kunt opvragen bij 
J.P. de Krijger op e-mailadres n.h.secretaris@hoorn.
knnv.nl.

Wolven terug in Nederland

Tijdelijk alleen op 
afspraak!

06 51 68 14 47

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 01 Pagina 7



Het is altijd bedrijvig bij het fa-
miliebedrijf van Bakker Ko-
ning. Dag en nacht -vooral in 
de nacht- branden de lampen in 
de Bakkerij aan de Schrepel in 
de Goorn. “Onze bakkers zijn 
dag en nacht bezig met het cre-
eren van de lekkerste broden, 
koeken en gebak uit de West 
Friese regio. Al meer dan ze-
ventig jaar werken wij vol pas-
sie aan onze ambachtelijke 
West-Friese producten.”

Gerard Borst leidt ons rond door 
het pand waar de bakkerij geves-
tigd is. We krijgen o.a. een prach-
tig haar bedekkend petje op en 
moeten een witte overjas aan 
over onze kleding. “We werken 
hier met voedsel en dus is hygië-
ne zeer belangrijk. Altijd al en nu 
tijdens de pandemie zijn de regels 
zelfs nog meer aangescherpt.” 
Dus zetten we allemaal een 
schoon mondkapje op en gaan 
ons neus achterna, de geur van 
vers gebakken brood tegemoet.

Broden en bollen
Overal waar we kijken staan kar-
ren vol bolletjes. Zacht en hard, 
bruin en wit, net uit de oven of al 
klaar om ingepakt naar de win-
kels gebracht te worden. “We 
voorzien vanuit deze bakkerij 
maar liefst 12 winkels dagelijks 
van verse producten en dat gaat 
inderdaad om heel veel broden 
en kadetten, ” vertelt Gerard. On-
dertussen staan er overal mensen 
te werken en rollen karren heen 
en weer. De bedrijvigheid is 
enorm, niemand staat stil.

Ambachtelijk brood
“Wij bereiden op een ambachte-
lijke wijze een veelzijdig broodas-

sortiment voor de klant. Met een 
knapperige bite of juist een heer-
lijke zachte boterham. Brood is er 
in heel veel varianten. Van volko-
renbrood tijdens het ontbijt, een 
knapperige tosti gemaakt van 
witbrood of een ovenvers stukje 
stokbrood met een kruidige dip 
bij het natafelen of de borrel. 

Bakker Koning houdt goed in de 
gaten wat de trends zijn en waar 
vraag naar is. Sommige winkels 
verkopen vooral het vertrouwd 
West-Fries volkoren. Volendam-
mers gaan voor de hun even ver-
trouwde flippen. Gerard licht toe: 
“Volendammer flippen zijn van 
binnen net niet gaar. Dat druist 

volledig in tegen onze bakkersge-
woonten. Het was dan ook een 
hele klus om dit receptuur inclu-
sief de juiste bakwijze onder de 
knie te krijgen. Maar gezien de 
afzet hebben we het inmiddels 
helemaal onder de knie!”

Onze winkels
U vindt Bakker Koning sinds 
deze maand ook in Andijk (W.C. 
Beldershof). Gerard: “We zijn er 
voor onze klanten. Met ver-
trouwde gezichten achter de ba-
lie, leuke acties en reclames die 
met het seizoen meegaan.”

Spelt, volkoren of glutenvrij
“We proberen al onze klanten het 
lekkerste brood te bieden, maar 
smaken verschillen. Iedereen 
heeft een eigen voorkeur. Daar-
om maken we ook zo veel ver-
schillende broden, van verschil-
lende graansoorten en samen-

stelling. Speltbrood wordt ge-
maakt van spelt, dat is een winter 
graansoort en lijkt veel op tarwe. 
Spelt heeft een licht nootachtige 
smaak. Volkorenbrood bestaat 
uit volop vezels, vitaminen, mi-
neralen en antioxidanten en is 

dus écht gezond! Een volkoren-
brood is dus een vezelrijk brood. 
Voor onze klanten met de aan-
doening: coeliakie, oftewel glu-
tenintolerantie bieden wij een 
glutenvrijbrood aan. Gluten zijn 
een onderdeel van het eiwit dat in 
verschillende granen voorkomt.”

Gevuld met spijs
Bakker Koning kent ook een veel-
zijdig koekassortiment. “Ons as-
sortiment bestaat uit veel meer 
dan alleen koek. Denk hierbij aan 
verschillende soorten cake en 
grote gevulde koeken. Onze grote 
gevulde koeken zijn rond, gevuld 

met zuivere amandelspijs. Proe-
ven is de enige manier om er ach-
ter te komen hoe heerlijk ze zijn.”

Gebak en taart
Er zijn maar weinig feestjes, ver-
jaardagen of jubilea zonder taart. 
Ons taartenassortiment bestaat 
o.a. uit traditionele slagroom-
taarten, maar we hebben dat aan-
gevuld met themataarten. De met 
marsepein versierde taarten zijn 
verkrijgbaar in o.a. in de thema’s 
Lego, Fortnite, Voetbal, Frozen 
en Unicorn. Leuk om te geven én 
leuk om te krijgen. 

Bestel uw gebak in een van de 
winkels of via de webshop. Ziet 
iemand in uw familie of kennis-
senkring Abraham, Sarah of viert 
u een ander jubileum? De jubile-
umkoeken van Bakker Koning 
zijn gemaakt van roomboter-
koekdeeg gevuld met zuivere 
amandelspijs. De koek is luxe af-
gewerkt met crème, marsepein 
en chocolade. “Wilt u liever een 
slagroom variant? Dat is bij ons 
ook mogelijk.”

Vers garantie 
Brood en gebak kunt u gerust 
even bewaren, maar vers is altijd 
het lekkerste. Wij bieden al onze 
klanten daarom vers garantie: 

vandaag gebakken, vandaag in de 
winkel! Dat geldt voor al onze 
winkels. Kom langs in één van de 
winkels en ervaar het zelf.

Contactgegevens
“Wij doen ons werk met pure 
passie én een lach, dat proeft u!” 
Bestellingen kunt u doen in de 
winkel of online. De website 
www.bakkerkoning.nl wijst u de 
weg. De Bakkerij staat aan Schre-
pel 19, 1648 GC in De Goorn. 

Voor vragen kunt u bellen naar 
0229 – 541432 of uw e-mail stu-
ren aan info@bakkerkoning.nl

Mmmm, dat wordt smullen!   

Gerard bij een rek vol Volendammer flippen. Tekst en foto’s: OdB

Ambachtelijk handwerk voor heerlijke Jodekoeken.

De dames in de winkel in Andijk
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