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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlRegelmatig horen we de vraag 

van mensen, met een leuke hob-
by of een ander bijzonder nieuw-
tje: “Hoe kom ik in de Andijker?” 
Reden voor ons om het proces 
van het maken van onze dorps-
krant eens nader toe te lichten. 
Want: Wij willen u en uw bijzon-
dere verhaal ook graag in de An-
dijker!

“We kunnen iets alleen maar 
plaatsen als we er weet van heb-
ben,” zo vertelt Karin, die de op-
maak van de krant wekelijks voor 
haar rekening neemt. “Heeft u 
een nieuwtje, dan kunt u ons al-
tijd mailen op info@andijker.nl. 
Liefst laat u het ons ruim op tijd 
weten, dan kunnen we de ruimte 
inplannen. 

Mooiste foto’s
Bij de Andijker hebben we de mo-
gelijkheid om onze vaste fotogra-
fen op pad te sturen om een pas-
sende foto bij een artikel te ma-
ken. “Maar hebt u fotograferen als 
hobby, of heeft u ‘per ongeluk’ 
een heel mooie foto gemaakt in 
Andijk? Stuur hem naar de redac-
tie, met een kort berichtje waarin 
u laat weten wanneer de foto ge-
maakt is en waar, wanneer en 
door wie. Wie weet ziet u de foto 
dan wel terug in de krant!” 

Bijzondere hobby
Veel Andijkers hebben een hob-
by. Heeft u een bijzondere hobby 
waar u wel eens iets meer over 

wilt vertellen? Laat het ons weten 
en stuur een kort berichtje naar 
info@andijker.nl. Eén van de 
journalisten neemt contact met u 
op en komt langs voor een inter-
view. “Sommige mensen vinden 
het best spannend om met hun 
verhaal in de krant te komen, 
maar dat is ergens voor nodig,” 
vertelt Olga, die regelmatig voor 
de Andijker op pad is. “U krijgt 
de tekst altijd vooraf ter inzage en 

als er dan toch iets niet helemaal 
juist is opgeschreven passen we 
dat gewoon aan. Pas als u ak-
koord geeft plaatsen we uw arti-
kel. Er kan dus niks mis gaan.”

Bedrijven in de spotlights
Bent u de eigenaar van een be-
drijf in Andijk, dan kunt u bij de 
Andijker adverteren. Dit kan we-
kelijks, of een paar keer per jaar. 
Net wat uw bedrijf nodig heeft. 
Groot of klein, als pdf aangele-
vert of door ons verzorgd. De 

adverteerders uit de vaste rubriek 
‘Andijker Onderneemt’ komen 
allemaal één keer per jaar met 
een redactioneel artikel aan de 
beurt, waarbij hun bedrijf in de 
spotlights wordt gezet. Deze mo-
gelijkheid is wellicht ook iets 
voor uw bedrijf. Vraag ons gerust 
naar de mogelijkheden.

Zelf schrijven
Schrijft u zelf ook graag? Bent u 
lid van een club, een vereniging 
of organisator van een leuk event, 

dan kunt u ok zelf in de pen klim-
men en ons een creatieve tekst 
toesturen. Doe daar dan een leu-
ke foto bij van hoge kwaliteit. Bij 
ruimte zullen we uw artikel plaat-
sen. Uiteraard met de naam van 
de auteur erbij als u dat op prijs 
stelt. 

Familieberichten plaatsen
Mooi nieuws over nieuw leven, of 
juist afscheid moeten nemen van 
een dierbare. Een felicitatie aan 
het bruidspaar of een verhuisbe-
richt? Via de Andijker weet u dat 
iedereen meteen op de hoogte is. 

Verloren/gevonden
Heeft u een bril verloren of sleu-
tels gevonden? Dan mag u deze 
langsbrengen op ons kantoor aan 
de Industrieweg 1. We plaatsen 
deze meldingen altijd meteen op 
onze facebookpagina en in de 
eerst volgende krant. Dit is koste-
loos. Zijn we niet op kantoor 
aanwezig, mag u het ook voor-
zien van de juiste gegevens in de 
brievenbus doen. Of mail een 
foto en bijbehorende tekst.

Nieuws vind je samen
We hopen dat alle bedrijven uit 
Andijk en inwoners van Andijk 
ons ook in 2021 weer weten te 
vinden met leuke nieuwtjes en 
feiten. Wie is er 60 jaar getrouwd? 
Wie verwacht er een drieling? 
Welk bedrijf is nieuw en welk 
bedrijf viert het 100-jarig be-
staan. Is de trainer jarig of de club 
kampioen? 
Zorg dat je ons op de hoogte 
stelt, want alleen als we iets we-
ten kunnen we er iets over plaat-
sen.

Bezoek aan kantoor
Aan de Industrieweg zit de Ne-
derlandse. Dat is de uitgeverij 
van Peter en Tina Ligthart. Zij 
geven naast de wekelijkse Andij-
ker ook de maandelijkse edities 
van de Streker uit. Momenteel is 
het kantoor van de Andijker al-
leen geopend op afspraak, om zo 
de regels van de coronamaatrege-
len aan te kunnen houden. Ook 
vindt u bij ons in het pand Dijk-
print van Jakob den Hond, voor 
al uw grafische vormgeving, af-
drukken enzovoorts. Verder de-
len we het pand met Profijtauto: 
de schitterende auto’s aan de 
voorzijde van het pand zijn dus 
helaas geen eigendom van de re-
dactieleden, maar te koop!

Ik wil óók wel in de Andijker!
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Aan de Flamingolaan 35 in An-

dijk staat midden in de woon-

wijk het schoolgebouw van 

Openbare basisschool de Pira-

mide. Opvallende grote bomen 

langs de weg en een schitteren-

de bloementuin geven de en-

tree een vriendelijk uiterlijk. 

“Iedereen is hier van harte 

welkom,” aldus de directrice 

Carla Bot namens het team.

Meesters en juffen, stagiaires en 

onderwijsassistenten werken hier 

samen om kinderen te leren le-

ren. “Leren is leuk, leren van en 

mét elkaar is nog leuker. Iedereen 

heeft talenten en daar mag je 

trots op zijn. Wij leren kinderen 

dat ze met lef en durf, door te 

proberen (en opnieuw te probe-

ren) steeds meer kunnen. Van 

fouten kun je leren en we ver-

wachten geen perfectionisme, 

maar dat je jezelf uitdaagt iets 

nieuws te leren. Of zoals ons mis-

sion statement zegt: Samen leren 

om trots op jezelf te zijn!”

Een groeiende school - 

rijk aan culturen

De Openbare school biedt on-

derwijs aan de vele religies en 

nationaliteiten die Andijk rijk is. 

Dat geeft een heel divers en 

kleurrijke schoolpopulatie. Sa-

men met elkaar optrekken, on-

danks of juist dankzij alle ver-

schillen. Respect voor elkaar is 

belangrijk. Sinds drie jaar groeit 

de school in leerlingaantal. Vanaf 

16 november starten we de dan 

ook met een tweede kleuter-

groep!

Leergierig team

Carla Bot is sinds drie jaar de di-

rectrice van de Piramide. “Het 

team is in beweging. We hebben 

recent afscheid genomen van een 

aantal collega’s die met pensioen 

mochten. Daar zijn nieuwe colle-

ga‘s voor terug gekomen en dat 

maakt het dynamisch in de 

school. Iedereen is leergierig, ook 

om te leren van elkaar. Kennis 

met de kinderen delen is natuur-

lijk wat leerkrachten de hele dag 

doen, maar ook onderling heb-

ben we oog voor elkaars sterke 

punten en proberen die in het al-

gemeen belang te benutten. Ook 

wij leren nog elke dag, want leren 

is leuk!”

Over onderwijs

Vergaderen doen ze liever niet op 

de Piramide. “Niet als je vergade-

ren om het vergaderen bedoelt in 

elk geval. Hier is geen wekelijkse 

woensdag teamvergadering of 

standaard dinsdagbijeenkomst in 

vaste groepen. Wij hebben over-

leg met elkaar in wisselende sa-

menstelling, zoeken elkaar op en 

delen kennis. Wij willen het heb-

ben over onderwijs, inhoudelijke 

bijeenkomsten, kennis overdra-

gen: dat is wat we doen en waar 

we sterk in zijn. We stellen ons-

zelf elke dag de vraag: hoe kun-

nen wij ons onderwijs nog beter 

maken?”

Vroeg Engels leren

Vroeg Vreemde Talen Onderwijs 

(VVTO) wordt geboden op de 

Piramide. Bij deze vorm van on-

derwijs krijgen alle leerlingen 

vanaf groep 1 al les in het Engels. 

Het Anglia-examen - een Euro-

pees genormeerd diploma dat 

dus ook buiten Nederland 

rechtsgeldig is- is een onderdeel 

van het VVTO. Leerlingen die in 

groep 5 en 6 zitten mogen al 

deelnemen aan dit Anglia-exa-

men, vanaf groep 7 en 8 is dit 

examen verplicht. 

Kennismaken

De Piramide nodigt ouders en 

kinderen uit om kennis te komen 

maken. Dit kan op afspraak. “De 

keus voor een school is belang-

rijk. Daar waar je je prettig voelt 

leer je beter en makkelijker.”

Basisschool De Piramide voor Openbaar Onderwijs 

Basisschool De Piramide voor Openbaar Onderwijs 

Het team van de Piramide leert iedereen om trots te zijn op zichzelf. V.l.n.r. juf René, juf Anita, juf 

Manette, juf Daphne, meester Rob, juf Debbie en juf Carla. Tekst en foto: Andijker/OdB

Op een school waar je je 

prettig voelt, als leerling en 

als ouder, leer je het beste 

leren. Daar heb je je hele 

leven wat aan. Want als le-

ren leuk is, waarom zou je er 

dan ooit mee stoppen?! We 

hopen dat de verhalen van 

de diverse scholen jullie een 

beetje inzicht geven in wat 

er te kiezen valt. 

Ga naar de schoolwebsite als 

u specifieke vragen heeft 

over leerplannen,  kennis-

makingsmogelijkheden of in-

schrijving.

Leren is leuk

De laatste werkzaamheden zijn afgerond en vanaf 

deze week is er naast EURO95 (E10) en Diesel nu 

ook SUPER98 (E5) verkrijgbaar. 

Om dat te vieren hebben we voor alle inwoners van 

Andijk en omgeving een extraatje vanuit AVIA Ma-

rees, kom je binnenkort weer tanken op deze loca-

tie? Profiteer dan tot en met 11 november 2020 van 

extra hoge kortingen!*  

Het AVIA XPress station aan de Zuidkaap in Andijk 

is net als het station aan de Dijkweg 24/7 geopend 

voor tanken. Heb je vragen over één van deze AVIA 

stations? Mail ons op info@aviamarees.nl

* Actuele pompprijzen, inclusief korting op basis van de 

landelijke adviesprijs, staan vermeld op het prijzenbord.  

AVIA XPress Andijk aan de Dijkweg is weer geopend!

AVIA XPress Andijk aan de Dijkweg is weer geopend! Irene Schouten wint titels 

op 3 en 5 km.
Irene Schouten is zondag 1 no-

vember de nieuwe Nederlands 

kampioene op de 5000 meter ge-

worden. Met een tijd van 

6.55.945 won ze met overmacht. 

Het was al de tweede Nederland-

se titel voor Schouten. Ze werd 

zaterdag al Nederlands kampioe-

ne op de 3000 meter. 

Janno Botman

Andijker Janno Botman mistte de 

NK afstanden. Hij bleek vorige 

week besmet met het coronavi-

rus.

Kijk ook op onze website:

www.andijker.nl
Het AVIA tankstation aan de Dijkweg is weer geopend. Foto: PL/De Andijker
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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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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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Kerst op schitterende nieuwe plek voor paardenopvang de Paardenhoefjes 
paardenopvang de Paardenhoefjes 

De vrijwilligers van de Paardenhoefjes zorgen goed voor hun vriendjes. Tekst en foto’s: OdB.

De Paardenopvang de Paarden-hoefjes vindt u sinds begin no-vember in Andijk aan de Vleet-weg. Zij vangen paarden op die verwaarloosd zijn en ook zijn zij de opvangplek voor paarden waar de eigenaar niet langer voor kan zorgen. 

“Wij helpen de paarden, indien nodig, er weer bovenop en pro-beren ze te herplaatsen als ze voldoende opgeknapt zijn. Wan-

neer herplaatsing voor bepaalde paarden niet mogelijk blijkt, blij-ven deze bij ons en worden ze verzorgd door onze vrijwilligers.”
Schrijnend en mooi tegelijkIn 2019 startte Anna da Silva met de opvang. “De vraag naar een opvang als deze in Noord-Hol-land bleek groot. Inmiddels staan er bij de stichting bijna 20 paar-den en blijven de aanvragen bin-nen stromen,” vertelt Anna. 

“Enerzijds heel schrijnend, an-derzijds mooi dat er op deze ma-nier een plek voor deze paarden is. Samen met een groep van ruim 10 vrijwilligers die allemaal het beste met de paarden voor hebben, genieten de paarden van het gezelschap van elkaar en van de aandacht van de vrijwilligers.” 
Herplaatsen
“Wij proberen alle paarden te herplaatsen. Dit herplaatsen 

doen wij met een adoptiecon-tract, waar een terugbrengclau-sule staat opgenomen. Deze clausule houdt in, dat wanneer de nieuwe eigenaar niet langer de mogelijkheid heeft om voor het paard te zorgen, het paard weer terugkomt in de opvang. Dit om te voorkomen dat het dier in het handelscircuit terechtkomt.”
Moeilijk keus
Er zijn heel veel redenen te be-

denken waarom iemand niet meer voor zijn paard kan zorgen. De keus om een paard van de hand te doen is nooit makkelijk. “Wij vinden dat elk paard een goede plek verdient en zullen voor elk dier uiterste best doen het liefdevol op te vangen en te bieden wat het nodig heeft.”
Gelukt
Het paard Farza is slechts één van de succesverhalen van ‘de Paar-denhoefjes. “Zij kwam bij ons met ruim 20% ondergewicht. Haar doffe vacht liet duidelijk zien, dat zij al lange tijd voedingsstoffen tekort kwam. 

(vervolg op pagina 9)
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0228-592253 

Prettige feestdagen namens het team en de bezorgers van de Andijker
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Het was afgelopen jaar voor iedereen een uitdaging om overeind 
te blijven, zowel op zakelijk als persoonlijk vlak.
We wensen u en uw naasten een jaar volop kansen en mogelijkheden. 
Geniet van de festiviteiten zodra ze weer mogen!Bij de Andijker vieren we in het voorjaar van 2021 in elk geval 

het 100-jarig bestaan van de krant. Viert u met ons mee! Speciale edities en bijzondere teksten zullen de 
geschiedenis en de toekomst op een mooie manier laten herleven. Dit jaar hebben onze bezorgers geen kaartjes ontvangen om u, de 

bewoners van Andijk, prettige feestdagen te wensen. We willen in deze 
tijd het risico van verspreiding van het virus zo laag mogelijk houden.Fijne feestdagen en op naar een geweldig 2021!    Team en bezorgers de Andijker

Martinus de Vries06-10-1939                                                            19-12-2020Sinds jaar en dag bracht Martinus de Andijker naar onze vaste be-
zorgers. Bij weer en wind en met veel plezier deed hij dit alle weken 
van het jaar.

Het transport van de kranten kwam wel eens wat later naar Andijk 
dan was beloofd. Martinus onderhield zelfs het contact met de 
chauffeur die de Andijker naar zijn huisadres bracht. Zo wist hij 
hoe laat hij de stapels kranten kon verwachten. Drukte alom op de 
Middenweg, als de trailer met kranten stopte om daar uit te laden. 

Een telefoontje: Martinus voelde zich niet fit genoeg om de krant van 16 december uit te rijden. Na een test op Corona volgde een ziekenhuisopname. In het ziekenhuis vertelde hij nog, dat hij het extra dikke Kerstnummer van de An-dijker ging uitrijden.Totdat ons afgelopen zaterdag het bericht bereikte, dat Martinus was overleden.  
Martinus, bedankt voor je inzet en interesse, we gaan je missen.

Namens het team van de Andijker

Mr. R.M. Mantel-Kooistra

Mr. A.W.M. Overtoom

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

Gratis half uur bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Wilt u ook een Gratis waarde  Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Iedere 2e zondag van december is het Wereldlichtjesdag.Wereldwijd wordt stil gestaan bij alle kinderen die zijn overleden. Dit jaar is dat op zondag 13 de-cember in ’t Kerkhuys in Span-broek

Juist in deze bijzondere tijd wil-len we verbinding maken met allen die het gemis van een kind ervaren. Via een livestream orga-niseren Ritueelbegeleiders Mia Koelemeijer, Yvonne Heddes, Daphne Scholtens, Marjon van 

Baar en Karin van ’t Klooster deze avond. Net als voorgaande jaren worden de namen van onze kinderen gezongen, branden we een kaarsje en luisteren we naar troostende woorden. Jeanet Beerepoot, Jac en Mels Ruiter 

zullen de avond muzikaal onder-steunen.

Wilt u deze avond verbinding met ons maken?
Dan kunt u de naam van uw over-leden kind aan ons doorgeven via onderstaand mailadres of tele-foonnummer. Zijn of haar naam wordt deze avond gezongen ter-wijl er een kaarsje wordt aange-stoken. Na aanmelding krijgt u een paar dagen van tevoren de link van de livestream toege-stuurd. De avond begint om 18.30 uur.

Hoewel we dit jaar niet fysiek bij elkaar kunnen zijn, organiseren we op afstand een warme en lief-devolle bijeenkomst.  Zo blijven we de namen noemen van alle kinderen die gemist worden, zijn we op afstand met elkaar verbon-den en gaat er rond 19.00 uur een golf van licht over de wereld.yvonne@yris-ursem.nl  06 51 60 55 62   

Verbinding op afstand: Wereldlichtjesdag 2020

Daphne, Mia, Karin, Marjolein en Yvonne. Foto aangeleverd

Achter de schermen werd na-tuurlijk al wel een tijdje over-legd en voorbereid,  maar de definitieve ja kwam toch nog plotseling en onverwacht. Zo gebeurde het dat op vrijdag 28 november het personeel werd ingelicht, dat ‘Bakker Koning’ de bakkerswinkel in Andijk overnam en reeds per 1 decem-ber zou open gaan.

“Gelukkig hebben we hier te ma-ken met een topteam!” prijst de winkelaccountmanager Sandra den Haan zich gelukkig. “De eer-ste dag wilde ik graag als op tijd aanwezig zijn om iedereen te ont-vangen, zodat we even konden kennismaken. Tot mijn vreugde werd ik ontvangen door het vaste team van 5 dames, die reeds ston-den schoon te maken, op te rui-men en mij welkom heten.”
Ambachtelijk lekkersBakker Koning is een familiebe-drijf dat al meer dan 70 jaar brood en banket verzorgd. “Wij maken alles naar eigen recept, in de eigen bakkerij in de Goorn. Onze bakkers maken de heerlijk-ste broden, er is volop keus. Ook de gebakjes en de taarten in de winkel zijn heerlijk, vers en bie-den een grote variatie lekkers. De producten worden verdeeld over de twaalf winkels in heel West-Friesland.”

Proeven en proberenZe hebben heel veel verschillen-de producten en voor ieder wat wils in de ruime vitrine. “We la-ten onze producten altijd graag proeven aan de klanten. Door de coronaregels is dat nu even niet mogelijk, dus trakteren we u op heerlijke geuren en blijft het ver-der even bij kijken. Proeven kan nu thuis, dus neem gerust eens een halfje brood van een andere soort mee en vertel ons wat u er van vond!” Zodra het weer veilig 

kan, zullen er regelmatig proef mogelijkheden zijn in de winkel.
De maatregelen 
Ook bakkerij en de winkel ontko-men niet aan de maatregelen rondom het virus COVID-19. ‘We werken veilig en houden re-kening met elkaar. We dragen mondkapjes, om onszelf en u te beschermen.” Wie goed kijkt her-kent de vertrouwde gezichten achter de balie wel. “Het perso-neel is allemaal gebleven en we 

zijn daar heel dankbaar voor. Zij kennen de klanten, de plek hier in het winkelcentrum en zetten zich vol enthousiasme in voor deze nieuwe uitdaging.”

Hou je taai
Juist in deze rare tijd wilt u wel-licht even laten weten dat u aan iemand denkt, ook al is langsgaan even niet mogelijk Wilt u iemand blij maken en iets lekkers toestu-ren? Dan kunt u bij Bakker Ko-ning terecht voor de actie ‘Hou je 

Taai’. Op www.metliefdevande-bakker.nl vindt u alles wat u no-dig hebt om een taaihart, ouder-wets met de plank gemaakt, te bestellen en te versturen. U kunt het hart ook nog voorzien van een persoonlijke boodschap. 
Iets te vieren
Hoewel een grootste opening even niet mogelijk is in deze tijd, staat de vitrine vol taarten en ge-bak. “Weer helemaal terug in het assortiment, alles om een klein of groter feestje te vieren! Uiteraard verkopen we ook zeer smakelijke taai, speculaaskoek en banketsta-ven, kransen en letters. Ook heerlijk zijn de stollen en straks de oliebollen, die wilt u niet mis-sen. Iets lekkers maakt van elk moment een feestje, toch?”

Bakker Koning onverwachts in Andijk gekomen

Bij Bakker Koning vindt u heerlijke broden, volop gebak en allerlei ander lekkers. U wordt geholpen door 

de vertrouwde gezichten van o.a. Gerie en Astrid. Tekst en foto: OdB 

Nieuws/tips?
Mail ons op: 

info@andijker.nl

Kerstzangdienst Werenfriduskerk
Door de corona(regels) heeft de Raad van Kerken van Onderdijk, Wervershoof, Zwaagdijk-oost en Andijk, besloten om dit jaar de kerstzangdienst niet door te laten gaan.

We vinden het jammer.Er komen vast weer betere tijden.We hopen u volgend jaar in de-cember te verwelkomen bij de kerstzangdienst, d ie we al jaren organiseren.
We wensen u gezegende kerstda-gen en een goed en gezond 2021Namens de Raad van Kerken
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De TV met Hart van Nederland 

stond aan in de woonkamer 

voor haar moeder en opeens 

hoorde dochter Véronique (9 

jaar) iets dat ze interessant 

vond. “Het ging over een me-

vrouw die vertelde dat ze een 

operatie nodig had. Dat kon al-

leen in Spanje en daarvoor was 

een heel groot bedrag nodig,” 

vertelt Véronique.

Moeder en dochter keken het 

item over Marina Brinkman- van 

der Kruijs uit Hoofddorp samen 

verder. “In verband met bind-

weefsel van zeer slechte kwaliteit 

door Eds moet Marina haar 

hoofd ‘vast laten zetten’ en er is in 

heel Europa maar één arts die 

deze operatie wil uitvoeren. Die 

arts zit in Spanje en de zorgver-

zekeraar vergoed deze operatie 

niet. In het totaal is een bedrag 

van 105.000 euro nodig,” vertelt 

moeder Inge.

Aan de slag

Véronique wilde graag een steen-

tje bijdragen. “Ik hoop 300 euro 

op te halen om aan Marina te ge-

ven. Eigenlijk het liefst 500 euro, 

maar dat is wel heel veel geld!” 

Dus werd er een cupcake actie 

opgezet. “Mijn moeder wist nog 

een goed recept en ik mocht aan 

de slag. De eerste cupcakes heb-

ben we zelf geproefd en wij vin-

den ze heerlijk. Toen zijn we ze 

gaan verkopen.”

Samen de keuken in

Véronique kreeg al snel de hulp 

van Imke (10 jaar). “We doen 

heel veel dingen samen en zijn 

dikke vriendinnen. Dus natuur-

lijk vind ik het ook leuk om Véro-

nique met deze actie te helpen,” 

aldus de enthousiaste Imke. De 

keukentafel is nu het domein van 

de dames: weegschaal, suiker, ei-

eren, glazuur, beslagkom en 

mixer….alles heeft een plekje. 

Daarnaast staan diverse grote, 

hoge etagères vol heerlijkheden 

en het hele huis ruikt heerlijk. 

“Dit zijn er weer 70 die klaar zijn 

om weggebracht te worden, maar 

we moeten weer door. Zeker nog 

50 moeten er vandaag de oven in. 

We willen de mensen niet te lang 

laten wachten.”

Diverse bedrijven bestellen

Wat klein begon werd opeens 

groter en groter. Heel veel bedrij-

ven uit Andijk steunen de actie 

en bestelden 10-20 of zelfs 50 

cupcakes voor hun personeel. 

“Grandioos, geweldig, super na-

tuurlijk. Maar dat is echt heel 

veel werk! Gelukkig hebben we 

nu herfstvakantie en alle tijd,” la-

chen de vriendinnen. Imke blijft 

zelfs logeren, zodat er morgen 

meteen verder gegaan kan wor-

den met de lange lijst van bestel-

lingen. 

Diverse smaken 

De jonge ondernemers maken 

elke dag verse cupcakes in drie 

smaken. “Je kunt kiezen uit cup-

cakes met chocola, met glazuur 

of met kokos. Een portie ge-

mengd mag natuurlijk ook, dan 

kunt u al onze smaken proeven!” 

Eén cupcake kost 1 euro, voor 5 

euro krijgt u er 6 en voor 10 euro 

zelfs 12 heerlijke verse homema-

de heerlijkheden! Grotere hoe-

veelheden op aanvraag.

Doel gehaald

De wens om 300 of zelfs 500 euro 

op te halen voor de operatie van 

Marina lijkt te worden gehaald. 

Véronique: “Ik heb nu al 180,00 

euro en met alle bestellingen van 

de lijst er bij is dat nog eens 200,00 

euro. Maar de actie loopt nog tot 

eind oktober en dus zetten we nu 

wel in op het halen van die 500 

euro. Daarnaast sparen we ook 

lege flessen en emballagebonnen 

want alle kleine beetjes helpen.”

Ook bestellen?

Wie cupcakes bij Véronique en 

haar vriendin Imke wil bestellen 

kan een e-mail sturen aan ikbak-

cupcakes@gmail.com. LET OP: 

Bestellen kan nog tot en met 30 

oktober 2020.  Geef aan welke 

smaak u wilt en hoeveel. Bezor-

gen in Andijk is gratis en op af-

spraak. Graag contant en gepast 

betalen. Lege flessen of bonnen 

aanmelden kan op het zelfde e-

mailadres.

Cupcakes bakken voor het goede doel
Cupcakes bakken voor het goede doel

Véronique en Imke bakken voor een heel goed doel en hebben keus uit drie smaken cupcakes. 

Tekst en foto: Andijker/OdB

Mr. R.M. Mantel-Kooistra

Mr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS INLOOP 

(op afspraak)

Andijk 29/10 - 19/11 - 3/12

www.mantelvoors.nl

WINTERTIJD!
In de nacht van 

zaterdag 24 oktober op 

zondag 25 oktober 2020 

gaat de klok om 03.00 

uur een uur terug.

Het waren spannende tijden voor 

iedere kermisliefhebber. Zou de 

kermis Andijk 2020 door mogen 

gaan of toch worden afgelast. Het 

verlossende telefoontje bracht 

goed nieuws en dat was ook een 

‘hoera’-gevoel op de redactie van 

de Andijker. Alle voorbereidin-

gen voor de kermiskrant waren 

niet voor niets geweest! Kermis 

mocht –met strenge regels- 

doorgaan!

Met leuke verhalen, veel foto’s en 

speciale advertenties van lokale 

ondernemers werd er een gewel-

dige kermiseditie van de Andij-

ker in elkaar gezet. Natuurlijk 

werd er goed in de gaten gehou-

den of het nog steeds door mocht 

gaan. Het zag er positief uit. 

Naar de drukker

Toen kwam het moment dat de 

Andijker naar de drukker ge-

stuurd moest worden. Dat is 

meestal al op maandagmiddag en 

soms op dinsdagochtend. Een al-

lerlaatste check, maar nog steeds 

had de kermis groen licht! 

Persconferentie

’s Avonds was daar de persconfe-

rentie: met cijfers die er niet om 

logen en besluiten die daaraan 

gekoppeld werden. Het was dui-

delijk: kermis Andijk werd op het 

allerlaatste moment toch nog af-

geblazen. Echter de krant was al 

gedrukt, daar konden we niks 

meer aan veranderen. Dat ver-

klaart waarom u wél een kermis-

krant ontving, terwijl inmiddels 

duidelijk was geworden dat er 

geen kermis zou zijn dit jaar op 

Andijk.

Toch genoten

Gelukkig snapten heel veel An-

dijkers wel hoe het zat. Wél een 

kermiskrant én geen kermis. 

“Omdat je op de ene dag niet 

weet, wat de volgende dag zal 

brengen,” werd het samengevat 

door een lezer. “Met de kermis-

krant op schoot hadden we toch 

nog een beetje kermisgevoel.” 

Toch géén kermis Andijk 2020!

Ina en Jan hopen volgend jaar terug te keren op de kermis in Andijk. 

Tekst en foto: OdB/Andijker

den of het nog steeds door mocht 

gaan. Het zag er positief uit. 

Naar de drukker

Toen kwam het moment dat de 

Andijker naar de drukker ge-

stuurd moest worden. Dat is 

meestal al op maandagmiddag en 

soms op dinsdagochtend. Een al-

lerlaatste check, maar nog steeds 

had de kermis groen licht! 

Persconferentie

’s Avonds was daar de persconfe-

rentie: met cijfers die er niet om 

logen en besluiten die daaraan 

Ina en Jan hopen volgend jaar terug te keren op de kermis in Andijk. 
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Uw verhaal binnenkort in de Andijker? Laat het ons weten!

Nieuws/tips?
Mail ons op: 

info@andijker.nl
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Vanaf 15 januari kunt u stemmen 
op een van de genomineerden 
voor “Vrijwilliger van het jaar 
2020” van de gemeente Medem-
blik.

De genomineerden worden voor-
gesteld via: www.vrijwilligers-
prijsmedemblik.nl/genomineer-
den, daar kan ook gestemd wor-
den.

Kanshebber Zwantien Nijdam uit Andijk. Foto aangeleverd

Stemmen voor ‘Vrijwilliger 
van het jaar 2020’

Woensdag 13 januari • week 02 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921
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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

Januari is de maand van actie 
Kerkbalans. Ook dit jaar weer. 
Al hebben we wel aan uitstel 
gedacht, toch hopen we met 
alle maatregelen het in deze tijd 
goed te kunnen uitvoeren. Er zijn 
nu wel geen vieringen, maar de 
kosten gaan wel door, terwijl er 
minder inkomsten zijn. Mogelijk 
toch dit jaar wat extra’s voor deze 
actie? Het is een heel belangrijke 
bron van inkomsten voor onze 
eigen parochie (zie ook info in 
Kontakt). Doet u allemaal mee? 
Samen dragen we onze parochie, 
met veel dank aan alle vrijwil-
ligers! We hopen, dat we bin-
nen afzienbare tijd elkaar weer 
gewoon in kerk kunnen ontmoe-
ten! Alle goeds en gezondheid! 
Parochieraad Andijk.
*Overleden: Tiny de Vries-Tiet. De 
nabestaanden veel sterkte toe-
gewenst.

Nieuws? info@andijker.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 17 januari

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. R. Maurits te Lelystad. 

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
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

In deze tijd van het jaar zijn jullie 
gewend dat we een berichtje stu-
ren om de aankondiging van de 
jaarlijkse vogelvoeractie van 
Sporting Andijk onder de aan-
dacht te brengen. Helaas hebben 
we moeten besluiten dit jaar de 
actie in de 3e week van januari 
niet door te laten gaan. Dit i.v.m.  

de beperkingen van de Corona-
pandemie.
We hopen in de loop van het jaar 
met een andere, passende actie 
de vereniging een positieve fi-
nanciële boost te kunnen geven 
voor leuke activiteiten voor de 
jeugd.
Sporting Andijk

Lieve mensen,

wij willen jullie hartelijk bedanken voor alle bloemen, 
attenties en kaarten, welke wij hebben ontvangen 
ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk.

Speciale dank aan onze buren voor de prachtig versierde 
Ereboog en uitgebrachte toast. Ondanks de C.–beperkingen 
is het een onvergetelijke dag geworden.

Een gezond en voorspoedig 2021 !

   Hartelijke groet,
   Rob en Gré Venekamp-Klopper

Géén vogelvoeractie Sporting Andijk

Na een periode van afnemende gezondheid 
is van ons heen gegaan onze zwager en oom 

Jan Sluijs
 Jan en Anneke
 Piet Hein en Nel
 Gerard
  Neven en nichten

Wist u dat u De Andijker  
ook digitaal kunt lezen?  

Kijk hiervoor op onze website: 

www.andijker.nl
Of volg ons op Facebook 

De Heer is mijn herder
                                    Psalm 23

Dankbaar voor al het goede wat hij voor ons en anderen heeft 
betekend, is omringd door allen die hem lief waren, vredig 

heengegaan onze lieve, zorgzame vader en trotse opa

Jan Cornelis Sluijs
echtgenoot van Wilna Sluijs-Scholtens † 2009

17 juni 1940 Andijk 10 januari 2021

René en Jeanet Sluijs-Kooiman
   Matthijs
   Oscar en Samantha
   Patrick

Erica Sluijs

Correspondentieadres: 
Meander 45, 1619 XR Andijk

Vader is in zijn eigen huis opgebaard, Sorghvlietlaan 134,  
waar wij deze dagen in kleine kring samen zijn.

Door de huidige omstandigheden vinden de afscheidsdienst en de 
begrafenis plaats in besloten kring. 
De dienst voorafgaand aan de begrafenis kunt u wel live volgen 
via www.gereformeerdekerkandijk.nl.  
Ook kunt u daar later de dienst nog beluisteren.  
De dienst is op zaterdag 16 januari en begint om 11.00 uur.

Omdat er geen condoleance kan worden gehouden, is een bericht 
of herinnering heel welkom via een persoonlijke kaart.

Veel dank aan het thuiszorgteam van de Omring  
en het team van woonzorgcentrum Sorghvliet voor  

alle liefdevolle en goede zorg en aandacht.

In liefde laten wij los, 
onze lieve zorgzame moeder, oma en oma Bouk

Bouk Nierop – Betzema
23 september 1938                        Andijk                        8 januari 2021

 John en Simone
 Jolanda en Jan Gerard
  Brian en Denise
  Danny en Zita
  Kelly
 Anja en Koos
  Rick en Carola, Tess, Mike, Tijs  
  José en Dias, Daio
 Peter en Anita
  Ilse en Pieter, Marit, Jarno
  José en Bennie, Kevin, Vera
  Erwin en Pauline
  Anjo
 Marco
  Nessa
  Tosca
  Reva

Correspondentieadres:
Klamptweid 98
1619 DL Andijk

De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden op 
woensdag 13 januari. 

Wij zouden het fijn vinden, als u in plaats van condoleren, 
een herinnering of uw medeleven wilt opschrijven en 
toesturen naar bovenstaand correspondentieadres.
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 21/01 en 04/02
Benningbroek: 12/01 en 26/01

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Ria Manshanden

Stiltegebieden

Onze gemeente heeft twee 
stiltegebieden, Grootslag Oost 
(nabij de Oosterdijk en vuur-
toren de Ven) en Grootslag 
West (het Weelenpad tussen 
de Dijkgraaf Grootweg en de 
Tolweg). Deze gebieden delen 

we met Enkhuizen, Stede 
Broec en Drechterland. We 
mogen blij zijn dat we deze 

gebieden hebben, want “stilte” 
is een van de kostbaarste waar-
den in ons drukbevolkte land. 
Een paar jaar geleden heeft de 

provincie alle stiltegebieden 
onder de loep genomen. De 
“herijking van de stiltegebie-
den” heette dat en heeft o.a. 

daarvoor “stiltetafels” georga-
niseerd voor die gebieden die 

niet langer het predicaat “stilte 
gebied“ verdienden, omdat er 
teveel lawaai en/of te weinig 
biodiversiteit was. Weelen 

West was zo’n gebied. Burgers, 
agrariërs en alle andere belang-
hebbenden konden meepraten. 

Ook wij zijn aangeschoven 
met als insteek dit gebied als 

stiltegebied te behouden. Groot 
was daarom onze vreugde 

toen we vorig jaar lazen dat 
binnen de nieuwe Provinciale 

Omgevingsverordening 
Grootslag West zijn status 
behield. De colleges van 

Westfriesland echter dachten 
hier anders over en hebben 
hierop een zienswijze inge-

diend. Zij willen dat het gebied 
herbegrensd wordt tot het stuk 
waar nog echte stilte is en dat 
is het stuk ten westen van de 
Kadijkweg. Het stuk tussen 

de Kadijkweg en de Dijkgraaf 
Grootweg zou dan niet lan-
ger een stilte gebied zijn o.a. 
door teveel weglawaai, maar 
recreatiegebied. Dit vonden 
wij jammer. I.p.v. dat er wat 
aan het lawaai gedaan wordt, 
maken we de stiltegebieden 

maar kleiner. En dat gebeurt 
niet alleen hier,zo wordt het in 
het hele land opgelost, omdat 
het stiller maken van wegen 
te veel geld kost. Het enige 
wat we nog kunnen doen is 

strijden voor het behoud van 
de overgebleven stukken. Het 

onder de aandacht brengen 
van het belang van zo’n gebied 

o.a. door  publicaties en het 
aanbrengen van bebording hel-
pen daarbij. Hier gaan we de 

komende tijd aan werken.

Ria Manshanden, 
GroenLinks  Medemblik    

ria.manshanden
@raadmedemblik.nl                                                                                                              

GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/GLMedemblik                                                                           

Voor het project SeniorLAB zijn 
de Westfriese Bibliotheken op 
zoek naar vrijwilligers die op een 
luchtige en speelse manier, min-
der mobiele ouderen de lol van 
digitale technologie kunnen laten 
ervaren. Met ondersteuning van-
uit de Bibliotheek voer je zelf-
standig activiteiten uit in bijvoor-
beeld een verzorgingshuis of in 
deBibliotheek. Denk aan een 
kennismaking met robotkatten, 
virtual reality brillen, een selfie 
maken of een training Klik & Tik 
op locatie. Plezier speelt een be-
langrijke rol om de angst van di-
gitalisering onder de doelgroep 
te verminderen. Omdat je nauw 
contact hebt met de doelgroep 
speel je een actieve rol in het ont-
wikkelen van nieuwe activiteiten. 

Alle inwoners van West-Fries-
land hebben te maken met een 

snel veranderende maatschappij. 
Voor een inclusieve samenleving 
is het essentieel dat alle (techno-
logische) vernieuwingen voor ie-
dereen toegankelijk zijn en blij-
ven. Maar ook dat onze inwoners 
naar vermogen kunnen (blijven) 
deelnemen aan de samenleving.

Heb je affiniteit met de doel-
groep, zie je het belang van digi-
tale technologie en vind je het 
leuk om nieuwe activiteiten te 
ontwikkelen? Dan ontvangen we 
graag een aanmelding van jou op 
deze vrijwilligersvacature. 

Voor meer informatie over het 
SeniorLAB of om je aan te mel-
den kun je contact opnemen  met 
Marloes van Manshanden, 

mmanshanden@
westfriesebibliotheken.nl.

Vacature vrijwilligers SeniorLAB

Onlangs kregen wij een foto 
gemaakt in 2002. De fotograaf gaf 
aan dat dit aan de Knokkel zou 

zijn. Maar klopt dit en zo ja welk 
adres? 
Informatie? info@andijker.nl

Knokkel, Horn of ergens anders? Foto aangeleverd

Waar is dit?

Tijdens het vogelspotten ver-
scheen een mooie lucht met re-
genboog en als ugoed kijkt dan 
ziet u nog een boog boven het 
park IJsselhof. 

Een dubbele regenboog ontstaat 
wanneer het licht twee keer 
wordt weerspiegeld in een regen-

druppel (en dus vier keer weer 
gebroken).

Wanneer dit gebeurt is het resul-
taat dat er twee regenbogen wor-
den gemaakt, de normale en een 
zwakkere erboven. Een tweede 
regenboog is altijd 8 graden bo-
ven de eerste. Douwe Greydanus

Een dubbele regenboog. Foto Douwe Greydanus

Dubbele boog

Ingezonden/Column

Ze functioneren nog altijd prima.
Ik heb het over de sirenes.
Elke eerste maandag van de maand gaan ze af. 
Niet ten missen zo luid.
Je kan er de klok op gelijk zetten: klokslag 12.00 uur. 
Het leven gaat intussen gewoon door. Er is niets aan de hand.
De sirene gaat af ter controle. Of alles nog werkt. 
Maar wat als de sirene afgaat op een ander tijdstip?
Dan is het goed mis. Een ramp. Of erger. 
Wat ga je doen? Ben je voorbereid?

Stel het is half vijf in de ochtend. De sirenes gaan af. 
Slaapdronken springen de mensen op uit hun bed. 
In paniek rennen ze half aangekleed de trap af naar beneden. 
Wat nu? Koffers pakken? De auto uit de garage halen? 
Eten uit de koelkast graaien om mee te nemen? 
Zijn we voorbereid?

De sirenes gaan af. Het is half vijf in de ochtend. 
Maar zijn het wel sirenes? Anderen horen trompetten! 
Geen paniek maar vreugde neemt bezit van hen. 
‘Het is de Heer,’ zeggen ze. ‘Hij komt!’ 
Ze laten alles achter en gaan Hem blij tegemoet. 
‘Eens als de bazuinen klinken, uit 
de hoogten links en rechts.’ 

Elke maandag als ik de sirenes 
hoor is dat een wake-up call. 
Ben ik voorbereid op de komst van 
de Heer? 

ds. Koos Staat

Sirene

Gevonden 
op de 
Middenweg:
Een paar 
handschoenen.
 

Zijn deze van u? 
Laat het ons weten op: info@andijker.nl
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“Veel van onze klanten, voornamelijk die 
van de professionele markt, weten precies 
waarvoor ze komen. Zij wijzen de gewens-
te maat en soort aan, denken aan genoeg 
schroeven, de juiste lijm of beits en heb-
ben een grote bus of aanhanger om alle 
materiaal te vervoeren. Sjorbanden erom 
en weg zijn ze weer. Anderen klanten heb-
ben hulp en advies nodig. Het maakt ons 
werk uitdagend en afwisselend.” 

De corona crisis heeft veel mensen tijd 
gegeven om aan de lijst ‘achterstallige 
klusjes’ te beginnen.   Er werd volop ver-
bouwt door de professionele klusser, maar 
ook de hobby klussers gingen volop aan de 
slag in –en om het huis. Meer tijd thuis 
maakt ook dat je anders naar je woonplek 
gaat kijken.   “Dan is er altijd wel iets te 
doen, aan het (tuin)huis, de veranda of de 
tuin,” dat hebben we de afgelopen tijd wel 
gemerkt bij Bakker dé Houthandel vertelt 
verkoopmedewerker binnendienst Arjan 
Greuter. 

Klusdrukte
De corona crisis die dit voorjaar ineens 
ook in Nederland de boel op zijn kop zette 
heeft bij Bakker dé Houthandel tot een 
enorme drukte geleid. “Iedereen wilde op-
eens aan de slag. Het was mooi weer, men 
was meer thuis en af en toe was het best 
een gekkenhuis te noemen hier,” vertelt 
Arjan over die eerste golf van de epidemie. 
“De tweede golf, waar we nu middenin zit-
ten, is anders. Er wordt nog steeds veel 
geklust, maar het verschuift wat meer naar 
binnen klussen. Nieuwe deuren, tafels en 
traprenovaties en mooie houten vloeren 

hebben de plek van nieuwe schuttingen en 
tuinhuisjes een beetje ingenomen.”

De hobby klusser
“Veel mensen kwamen naast materialen 
aanschaf ook om advies bij de geplande 
klus. Het idee is er dan wel, maar er zijn 
ook nog veel vragen over de juiste gereed-
schappen en te gebruiken materialen. 
Geen probleem, we denken graag mee!” 
Arjan waarschuwt: “Klussen is hard wer-
ken, het geeft troep en er zit eigenlijk altijd 
wel iets tegen. Hou daar rekening mee in 
de planning. Bestel onze goede professio-

nele materialen op tijd,   zorg voor veilig-
heid en het juiste gereedschap. Met een 
goede en reële (tijds)planning lukt elke 
klus.”

Levering uit buitenland
Belangrijk is het om ook rekening te hou-
den met voorraad en levertijden. “Veel 
materialen -zoals Douglashout om maar 
iets te noemen- komen vanuit het buiten-
land. De coronacrisis heeft ook effect op 
het vervoer van die goederen en soms kan 
het voorkomen dat wij onze voorraad 
daardoor niet kunnen aanvullen. 

Bestellen
Vanwege de aangescherpte corona maat-
regelen zijn wij genoodzaakt alleen zake-
lijke klanten op ons terrein toe te laten. 
Particuliere klanten kunnen gewoon be-
stellen via bakkerdehouthandel.nl en onze 
medewerkers staan telefonisch ook voor u 
klaar met een goed en eerlijk advies. Bel: 
0228-563 968. Zo komt u bij Bakker altijd 
tot het beste en mooiste resultaat! Uiter-
aard proberen wij onze service te waarbor-
gen in deze moeilijke tijd. 
Alleen samen krijgen we corona onder 
controle.

Wij zijn er voor de professionele én de hobby-klusser!

Reinier en Daan laden de auto met materialen. Tekst: OdB,  foto aangeleverd

Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

Wie zijn wij:
Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen
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Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

Wie zijn wij:
Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen
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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
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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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

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 02 Pagina 4



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
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Wist u dat...

… Gé Bloemendaal van de 

Elstar 9 op 12 januari 

80 jaar is geworden?

... het handig is om het oud 

papier zoveel mogelijk 

bij elkaar te zetten?

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... het jammer is dat er nog 

steeds mensen zijn die hun 

hond op de stoep hun behoefte 

laten doen?

... er binnenkort een snelheids-

onderzoek van start gaat?

... zwembad de Weid op 

zoek is naar vrijwilligers?

 
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 IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Heb jij ook zin om met je vriend-
jes en vriendinnetje wat leuks en 
actiefs te doen? Vanaf 11 januari 
kun je op verschillende (school)
pleinen en in de gemeente Me-
demblik gratis meedoen met leu-
ke beweegactiviteiten. De lessen 
worden gegeven door bewegings-
consulenten van Team Sportser-
vice. Zit jij in groep 5 t/m 8, geef 
je dan snel op!

Meer beweging
Door de sluiting van de scholen 
en een beperkt sportaanbod, is 
het contact met leeftijdsgenoot-
jes minder en wordt over het al-
gemeen minder bewogen. Nico-
lette Bijlsma, Buursportcoach 
gemeente Medemblik: ‘Vanuit 
Team Sportservice willen we hier 
verandering in brengen door gra-
tis activiteiten aan te bieden op 
verschillende locaties. Tijdens de 
lessen worden er verschillende 

spellen en sporten aangeboden. 
De lessen worden na schooltijd 
georganiseerd. Zodat iedereen 
eerst zijn schoolwerk kan maken. 
Wij hopen dat de kinderen net zo 
enthousiast zijn als wij en zien 
iedereen dan ook graag!’ 

Maatregelen
In verband met de maatregelen is 
het niet toegestaan dat ouders 
meekomen naar de beweegactivi-
teit. Uiteraard hanteren wij tij-
dens de activiteit de maatregelen 
van het RIVM. 

Aanmelden
Via de site van Noord-Holland 
actief kun je je inschrijven voor 1 
of meerdere activiteiten. Ga naar 
www.noordhollandactief.nl en 
meld je snel aan. 

Meedoen is gratis en aanmelden 
kan tot 12:00 uur op de dag zelf.

Verstoppertje spelen. Foto aangeleverd

Gratis beweegactiviteiten 
bij jou in de buurt

We zijn hier in de Geuzenbuurt en zien de boerderij van de fa-
milie Brander ver voor de stormramp van 1916. Tegenwoordig is 
het een woonhuis en woont loodgieter Rob de Wit er met zijn 
gezin.Links zien we nog net het huis van dokter Huls en daar-

voor dokter d’Arnaud. 
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

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,-

Tijdelijk alleen op 
afspraak!

06 51 68 14 47
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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 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 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 5 februari, 

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

Er zijn 1 miljoen (1.000.000!!) 
mensen in Nederland die leven 
op of rond het bestaansmini-
mum. Wanneer in zo’n gezin 
kinderen opgroeien, dan krij-
gen die niet altijd mee wat voor 
de meeste kinderen normaal is. 
Soms is er geen geld voor de 
ouderbijdrage en kunnen die 
kinderen niet mee met school-
uitjes. Of de noodzakelijke 
laptop kan niet aangeschaft 
worden, waardoor huiswerk 
maken lastig is. Of er is geen 
geld voor de contributie van de 
sportvereniging of voor een 
sportoutfit. Of meedoen met 
hobby’s of cultuur is niet moge-
lijk. Daardoor dreigen deze 
kinderen buitenspel te staan. 
Leergeld vindt dat niet accepta-
bel en doet er iets aan. Want wij 
zeggen voor deze kinderen: 
Laat ze meedoen, want nu mee-
doen is later meetellen. Kinde-
ren die op achterstand raken in 
de schoolleeftijd halen dat bij-
na nooit meer in.

In ons werkgebied, de 7 westfrie-
se gemeenten, groeit zo’n 10 % 
van de kinderen in armoede op. 
Dat zijn er ongeveer 4000. Ge-
middeld 2 per klas! Dat zie je er 
vaak niet aan af. Want gezinnen 
die het niet breed hebben doen er 
bijna alles aan om de schijn op te 
houden. Zeker als de ouder(s) 
gewoon een baan hebben. Want 
ook onder werkenden neemt de 
armoede toe. Denk aan ZZP-ers 
of MKB-ers in coronatijd. Of 
agrariërs die in de verdomhoek 
zitten.

Je kunt voor ondersteuning bij de 
gemeente aankloppen en die kan 
in veel gevallen ook helpen. Maar 
niet altijd en niet altijd voldoen-
de. Wanneer de gemeente geen 

soelaas kan bieden kan iemand 
zich tot Leergeld wenden. Wij 
ondersteunen kinderen van 4 tot 
18 jaar die opgroeien in een gezin 
dat met minder dan 130 % van 
het sociaal minimum moet rond-
komen. In 2019 hebben we bijna 
1000 kinderen kunnen helpen.

Hoe werkt dat?
Als iemand zich bij Leergeld 
meldt, volgt er een intake door 
een goed opgeleide intermediair. 
Normaal met een bezoek aan 
huis, maar in coronatijd meestal 
telefonisch. Deze neemt de finan-
ciële situatie door en bepaalt of 
een aanvraag gehonoreerd kan 
worden. Als dat zo is, kunnen 
spullen aangeschaft worden en/
of rekeningen betaald worden. 

Wij geven nooit geld
Leergeld West-Friesland werkt 
uitsluitend met vrijwilligers. Wij 
worden voor 70% gesubsidieerd 
door de gemeenten waar wij kin-
deren helpen. Maar voor 30 % 
moeten we zelf in onze uitgaven 
voorzien. Stichting Leergeld 
wordt gesponsord door bedrij-
ven, kerkgenootschappen, (Rota-
ry-)verenigingen en particulie-
ren. 

Contact: 
0229 - 706800 
(maandag, dinsdag en woensdag 
van 11.00 tot 15.00 uur). 
info@leergeldwestfriesland.nl 
www.leergeldwestfriesland.nl.

Even voorstellen: 
Stichting Leergeld West-Friesland

Hart voor Medemblik voert tussen 29 januari en 
09 februari een snelheidsonderzoek uit in de 
gemeente Medemblik. Dit doen wij door de snel-
heid van het verkeer te meten met een snelheids-
meter van Veilig Verkeer Nederland. Aanmelden 
kan tot 18 januari.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen 
in de locaties waar te hard gereden wordt. De resul-
taten van dit onderzoek delen wij met de gemeente 
zodat er beter en gerichter gehandhaafd kan wor-
den en voor iedereen de verkeersveiligheid gewaar-
borgd blijft. 

Wij komen graag bij u in de wijk de snelheid meten 
en 30 km/u stickers uit te delen.

Maakt u zich ook zorgen over de verkeersveiligheid 
in uw straat of dorp? 

Meld uw straat of wijk aan via het formulier of stuur 
een mail info@hartvoormedemblik.nl

Eenvoudiger melding maken
Hart voor Medemblik ziet graag dat het voor inwo-
ners van de gemeente Medemblik makkelijker 
wordt om onveilige verkeerssituaties te melden. 
Hierdoor wordt in kaart gebracht waar en wanneer 
asociaal rijgedrag plaatsvindt. Met deze informatie 
kan de gemeente beter samenwerken met de politie 
om gerichter te controleren en handhaven.

Voor snelheidsduivels en verkeersaso’s 
is in gemeente Medemblik geen plek

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan Pijker. 

Hardlopen op de bouw.

Piet Veer was nou niet bepaald een model bou-
werman. Je kon dat zien aan de walkanten van 
zijn land. Er groeide nogal wat onkruid en ook 
het riet uit het slootje was lang niet allemaal weg-
gehaald. En de buren schudden ook wel eens hun 
hoofd als hij bezig was. Hij was zachtjes gezegd 
niet de snelste werker. En slordig soms, vergif 
spuiten zonder bescherming, de agria bijvullen 
met benzine met een sigaret in de mondhoek, het 
moest allemaal maar kunnen. En Piet verzekerde 
zijn buren dat het allemaal wel goed kwam. Ze 
moesten niet zulke pietjes precies zijn.

Maar een keer stonden de buren op de bouw met 

verbazing te kijken. Piet rende op zijn klompen 
over de bouw richting de sloot. Piet die rende, 
daar moest iets gebeurd zijn….. En er was iets 
gebeurd, de agria was er mee gestopt omdat de 
benzine op was en Piet was de jerrycan gaan ha-
len om bij te vullen. Bij dat vullen bungelde er een 
sigaretje in zijn mondhoek, een vonk hiervan viel 
in de vulopening van de jerrycan en plotseling 
kwamen er vlammen boven uit. Omdat de boven-
kant brandde, pakte Piet de onderkant beet en 
rende naar de sloot om het zaakje te blussen. Met 
een ferme zwaai gooide hij het brandend gevaarte 
in de sloot. De brandende benzine liep er uit en 
voor je met je ogen kon knipperen stond een stuk 
van de sloot in brand. Piet stond beduusd te kij-
ken, dat was niet de bedoeling. Gelukkig brandde 
het niet lang en er was een voordeel : het onkruid 
in de wal was weg en om riet in de sloot hoefde hij 
zich ook niet meer te bekommeren…….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Hoge bereidheid bij personeel
Dijklander Ziekenhuis voor coronavaccin 

Donderdag 7 januari is het 
Dijklander Ziekenhuis op loca-
tie Purmerend  gestart met het 
vaccineren van zorgverleners 
op de SEH, Intensive Care en 
covid-kliniek. De bereidheid 
onder het personeel om zich te 
laten vaccineren is groot. Er 
zijn 440 vaccins beschikbaar en 
op de eerste dag hebben al 320 
Dijklanders een afspraak ge-
maakt voor het inenten. Dit 
aantal loopt de komende dagen 
nog op.

Eerste vaccins
Woensdagmiddag 6 jabuari wer-
den de eerste vaccins geleverd. 
Donderdagmorgen is gestart met 
het vaccineren in Purmerend. In 
de hal van het ziekenhuis is een 
priklocatie ingericht. Begin vol-
gende week verhuist de prikloca-
tie naar Hoorn.  De zorgverleners 
die deze week het vaccin krijgen, 
behoren tot het team dat langdu-
rig ingezet wordt in de directe 
zorg aan covid-patiënten. Deze 
groep is bepaald  door het Lande-

lijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). 
Over drie weken krijgt deze 
groep de tweede vaccinatie. 

Goed nieuws
Ymke Fokma, lid raad van be-
stuur: ‘We zijn heel blij dat het 
zorgpersoneel nu al gevaccineerd 
wordt. Dat is echt goed nieuws 

en het is fijn dat de bereidheid 
ook zo groot is. Het liefst hadden 
we direct al onze 3000 medewer-
kers het vaccin aangeboden, 
maar helaas hebben we niet meer 
vaccins gekregen. We merken dat 
ook bij onze andere medewerkers 
de bereidheid groot is. In april 
volgt hopelijk de rest.’ 

De eerste vaccinatie wordt gedaan. Foto aangeleverd
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Ook zo’n zin in het voorjaar? Met een beetje geluk zijn veel Coronamaatre-
gelen verleden tijd en kan De Weid eindelijk weer open. Genieten van buiten 
zwemmen, spelen en samen zijn! Maar dat gaat niet vanzelf. 
Zwembad De Weid draait dankzij de hulp van een flinke groep enthousiaste 
vrijwilligers. En daarvoor zoeken we versterking;

Gezocht: vrijwilligers m/v
Techniek; Beschik jij over technische kennis en wil je wat voor de gemeen-
schap doen? Neem dan eens contact op. De techneuten van De Weid onder-
houden de installatie en overige techniek en kunnen jouw hulp goed gebrui-
ken!

Groen; De Weid heeft een grote speelweide en veel groen. Interesse op te 
helpen met snoeien tijdens en na het zwemseizoen? Neem even contact op. 
Je bent van harte welkom!

Kassa; Van de zomer kunnen we altijd vrijwilligers voor de kiosk gebruiken. 
Het gaat om ‘kassadiensten’ van 3 of 4 uren per keer waarbij de verkoop van 
entreekaartjes, koffie, ijs, snoep en dergelijke in een positieve sfeer ge-
beurt. Iedereen gaat immers voor zijn plezier naar het zwembad! Uiteraard 
wordt je bij start goed wegwijs gemaakt in de kiosk.

Belangstelling? 
Mail even naar info@deweid.nl 
of bel met Elwin Houwen 
via 06-11055091

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

Helaas blijven ook onze deuren voorlopig 
dicht. Maar je kunt wel boeken lenen en 
gebruik maken van online diensten!

Houd vooral op onze website www.west-
friesebibliotheken.nl de Coronarader: 
onze ‘buienrader’ voor plotselinge wijzi-
gingen in de gaten.

BestelBieb: we bezorgen aan huis

We hebben geen afhaalmogelijkheid, maar 
we bezorgen gratis aan huis. Laat ons we-
ten wat je wil lenen via de BestelBieb 
(westfriesebibliotheken.nl/bestelbieb). 
Heb je melding gekregen dat je reservering 
binnen is? Vul dat in bij opmerkingen op 
het BestelBieb formulier. We vullen de be-
zorgtas aan tot 5 materialen. 

Heb je nog boeken thuis?
Deze kun je terugbrengen via de inlever-
bussen in Enkhuizen, Hoogkarspel, De 
Goorn, Obdam en Stede Broec. 
Je mag anders een tasje boeken meegeven 
wanneer we voor je deur staan om boeken 
thuis te bezorgen. 
Of je kunt ze thuis-
houden tot we weer 
open zijn: de boetere-
geling is bevroren 

voor de duur van de sluiting, dus geen 
zorgen over (oplopende) boetes.
Via Mijn Menu kun je goed bijhouden wat 
je thuis hebt en wanneer de uitleentermijn 
verloopt. 

Haal de bibliotheek in huis
We bieden een aantal diensten online aan: 
download e-books, oefen met basisvaar-
digheden op oefenen.nl, kijk naar online 
interviews met schrijvers, doe mee aan het 
project Duik in je familiegeschiedenis, laat 
je kinderen thuis extra oefenen voor 
school... We hebben een pagina vol inspi-
ratie om de bibliotheek in huis te halen. 

Heb je vragen?
De meest actuele informatie vind je op 
onze homepage bij het kopje Coronaradar. 
Kijk ook op onze pagina met veelgestelde 
vragen of je het antwoord kunt vinden. 
Onze klantenservice blijft bereikbaar tij-
dens de sluiting via klantenservice@west-
friesebibliotheken.nl of 0228 743 943.

De deuren van de Westfriese bibliotheken zijn 
tijdelijk dicht, maar we gaan online verder
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