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

Er werden vele centimeters 
sneeuw voorspeld. Sommige 
mensen werden heel blij van dat 
vooruitzicht. De slee werd alvast 
klaargezet, snowboots en hand-
schoenen lagen voor het grijpen. 
Deze mensen genieten van de 
witte wereld van sneeuw en ijs. 
Ze nemen de ongemakken op de 
koop toe. Heerlijk winterweer!
Anderen zagen ‘de bui al hangen’ 
en deden vrijdags extra veel 
boodschappen zodat ze voorlo-
pig niet bij de warme kachel weg 
hoefden. Zij genieten van de wit-
te plaatjes van achter het raam.

Vele fotografen deelden hun win-
terfoto’s met de Andijker, waar-
voor onze hartelijke dank. Ze ge-
ven een mooi sfeerbeeld van dit 

toch wel extreme winterweer. 
Geniet ervan zo lang het kan... en 
houdt u er niet van?  Hierna komt 
de lente!!

Sneeuw zorgt vooral voor pret

Senna en Mika de Kroon op de slee. Foto: PL/de Andijker

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

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

Verkoop | Aankoop | Huur | Taxatie

Sneeuwpret op de dijk. Foto: Esther Sijm

Winterweer denk om uw huisdier! 
Nu de winter echt is doorgebroken is het van 
groot belang dat we goed aangekleed naar buiten 
gaan zeker onze huisdieren vragen met dit weer 
om extra aandacht doe ze een extra jasje aan want 
komende week gaat de temperatuur nog verder 
naar beneden en wil niemand onderkoeld raken. 
Wel is het een prachtig gezicht Andijk volop in de sneeuw, allemaal 
voorzichtig! En vooral even genieten!! Tekst en foto: Astrid van Dijke

In de vroege ochtend van zondag 7 februari werd de weg sneeuwvrij gemaakt. Ondertussen sliepen de 
zwanen gewoon door. Foto: Dirk Kaagman

De “Bejaarde” Deense Dog van Mirjam de Boer is ook nog steeds gek 
op sneeuwballen vangen. Foto: Mirjam de Boer

Schuilen. Foto: Thea Boelens

Een bijzonder verschijnsel bij de Vooroever. Foto: Thom Tesselaar

Sneeuw op de Hoekweg. Foto: Sjoerd Laan
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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

Nu de lockdown doorgaat heb-
ben we besloten nog niet met de 
vieringen op zondag te begin-
nen. Wel zal vanaf 16 febr. de kerk 
iedere dinsdagochtend open zijn 
van 10-12 uur. Pastor Dekker is 
dan aanwezig. Een moment van 
bezinning, een kaarsje opsteken 
of zomaar een praatje. Op 16 febr. 
is er ook van 10 tot 11 uur weer 
de ontmoetingsochtend. Heel 
goed mogelijk op 1,5 meter in de 
dagkerk. Van harte welkom! We 
hopen dat het weer dan wel mee-
werkt. Nu zitten we in een witte 
wereld. Geniet ervan en sterkte 
met het ongemak!
Nog meer een reden om de tele-
foon te pakken en eens iemand 
te bellen hoe het met hem/haar 
gaat. En misschien moet het 
padje van de buren ook even ge-
veegd worden…
Het wordt zeker gewaardeerd!
Inmiddels is het vaccineren be-
gonnen. We hopen dat iedereen 
gezond blijft tot men aan de 
beurt is! En daarna natuurlijk ook! 
Veel sterkte waar nodig en alle 
goeds!
*Overleden: Bets Rinkel-Breg.

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Kerkdiensten, zondag 14 februari
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. L. van den Dool te Broek op Langedijk

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.

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstengemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
Elke dinsdag geopend van 10-12 uur.

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 Peter Hays
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

 Tel uw zegeningen 

We namen deze week afscheid van 

Anny
Kistemaker

Andijk, Andijk
* 13.08.1930 † 02.02.2021

Verdrietig maar dankbaar dat ze zo lang bij ons mocht zijn, 
laten we u weten dat toch onverwacht is overleden 

onze lieve, positief ingestelde moeder en trotsblije oma.

 getrouwd geweest met Herman Dijkman † 2007

 moeder van Aveline Dijkman en Rob Boerman
 † 1957

   † 1961
  Caroline Dijkman † 2015
  Lubèrth Dijkman

 oma van Sanne en Denise, Sofie
  Roos en Anne

We bewonderen haar levensmoed en -kracht.

Correspondentie adres:
Aveline Dijkman
Provincialeweg Noord 19
4286 EA  Almkerk

De begrafenis heeft maandag 8 februari 
in besloten kring plaatsgevonden.

Vanaf 20 januari is het adres van Wil: 
St. Jozef, De Gouw 2  217, 1693 DC Wervershoof

Tevens willen we iedereen bedanken voor het medeleven in 
welke vorm dan ook. Dit heeft ons goed gedaan.  

       Hartelijke groeten, Cor en Wil Abbekerk-Kwantes  

Het is heerlijk om weer thuis te zijn! 
Ik bedank iedereen voor de vele kaarten, bloemen en 
andere blijken van medeleven tijdens mijn verblijf 
in het Dijklander Ziekenhuis en het Nicolaas Verpleeghuis 
in Lutjebroek. 

       Hartelijke groeten, Gina Mellema - de Jager   

Het nieuwe jaar is alweer een 
paar weken oud. En ondanks dat 
we helaas nog vast zitten aan co-
rona en haar beperkende maatre-
gelen, zijn de jongerenwerkers en 
de opbouwwerkers druk bezig 
met de organisatie van diverse  
activiteiten voor het komende 
jaar.
Op dit ogenblik zijn fysieke acti-
viteiten nog lastig, maar uiter-
aard hopen ook wij dat daar 
straks weer verandering in komt. 
Ondertussen gaan we aan de slag 
met zaken die wel mogelijk zijn. 
Zo is het opbouwwerk gestart 
met het digitaal koffie drinken en 
zijn de jongerenwerkers bezig 
met het aanbod voor de voor-
jaarsvakantie. Ook dit zullen acti-
viteiten zijn die (indien nodig) 
makkelijk om te schakelen zijn 

naar online of door middel van 
thuispakketten kunnen worden 
uitgevoerd door de jeugd.
Naast onze gebruikelijke persbe-
richten in lokale kranten, via 
scholen en de gemeentelijke ka-
nalen, maken wij sinds een aantal 
weken gebruik van onze eigen 
facebook pagina! 
m.facebook.com/Jongerenwerk-
Opbouwwerk-Medemblik

Wil je op de hoogte blijven van al 
onze activiteiten, check dan bo-
venstaande link. Mocht je geen 
facebook hebben of liever ons 
aanbod via de mail ontvangen, 
dan kan dat natuurlijk ook! Stuur 
dan een mailtje naar activitei-
ten@medemblik.nl en dan zor-
gen wij dat je op onze mailinglist 
komt.

Jongerenwerk/Opbouwwerk Medemblik

En telkens weer zal ik je tegenkomen.

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de vele kaarten, 
brieven, bloemen en persoonlijke condoleances die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van

Martinus Leendert de Vries
Het is � jn om te weten dat veel mensen goede herinneringen aan 
Martinus hebben. Deze belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

Aja de Vries-van Grootheest

Ingeborg en Harold Groot-de Vries
Renate
Esther

Michel de Vries en Marieke Singer
Jop

Ronald en Monique de Vries-Bloemendaal
Madelief
Enzo

Andijk, februari 2021

FAMILIEBERICHTEN

Hoewel de grote leegte en het gemis blijven, 
doet het ons goed te weten dat mijn lieve man, 

onze vader, opa en opi

Cees Franx
niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel 

heeft betekend.

Zoveel bloemen, brieven, kaarten en liefdevolle woorden; 
dit alles heeft veel indruk bij ons achtergelaten. 

Hiervoor zijn we u erg dankbaar.

   Guur Franx-Schenk
   Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Andijk, februari 2021

Menno, Madeleine, Jesper en Daniël de Vries
Langeweer 28, 1619 DT Andijk

31-1-2021Dankbaar en trots zijn wij met de 
geboorte van onze dochter en zusje Mirre

Oproep 
Stuur uw mooiste sneeuwfoto’s naar info@andijker.nl. 
Bij ruimte gaan we die plaatsen in de Andijker.

De mooiste foto wordt beloond met een kadobon.
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Ingezonden/Column

Koning Winter.
Eindelijk weer eens wat anders om over te praten.
Daar zijn we als Nederlanders trouwens heel goed in.
Koud weertje, buurman!
Zeg dat wel, doe je voorzichtig op straat?

Koning Winter heeft veel te bieden.
Sneeuw, ijs, kou. 
Maar al snel beginnen we over zijn wijze van regeren te moppe-
ren.
Sneeuw.
Eerst vinden we het mooi al dat wit. Bijna een nieuwe wereld.
Koning winter maakt ons blij!
Al snel kleurt de sneeuw grauw als het zich mengt met het stof 
van de straat.
Dan wordt het glad buiten.
Het leven staat stil, we ervaren ongemak.
En dan gaan we klagen. 
Over dezelfde sneeuw die we eerst zo mooi vonden.
En zo gaat het ook met het ijs en met de kou.
Geef mij maar een zonnetje, zeggen we dan.

Koning Winter kan het niet goed doen.
Welke koning trouwens wel?
Hebben we niet van alles aan te merken op onze regering, op 
onze bestuurders, op onze medici, op het OMT, de GGD? 
Eerst zijn we blij, en dan….

Ik ken een Vorst die rijdt op een ezel.
Hosanna! riepen de mensen. 
Een week later kruisigden ze Hem.
Eerst blij met Hem, en toen…
Toch heeft deze Vorst veel te bieden.
Een nieuw hart zo wit als sneeuw.
Moed om de ergste kou te trotseren.
Vertrouwen om zelfs over het gladste ijs veilig je weg te vinden.

Van mij mag deze Vorst altijd blijven… 
  
ds. Koos Staat

Vorst

Voor velen is het onverwacht een 
belevenis dat de schaatsen uit het 
ve tkunnen na al voorgaande 
kwakkeljaren. Helaas is het voor 
de IJsvogel funest als alles dicht 
vriest, dan zal 85 tot 95 % het niet 
overleven. Heeft u een sloot bij 
huis en vliegt daar ook regelmatig 

een IJsvogel, probeer een wak 
open te houden of hak een ruime 
bijt zodat ze hun voedsel (vis) uit 
het water kunnen halen. Hopelijk 
dat na deze vorstperiode wij ze 
nog rond kunnen zien vliegen en 
zeeen nieuwe generatie groot 
kunnen brengen.

IJsvogel man op stok. Foto Douwe Greydanus

Help de IJsvogel

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 18/02 en 04/03
Benningbroek: 23/02 en 09/03

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

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

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 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  
 21 augustus, 4 en 18 september,  2, 16 en 
 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 22 februari, 22 maart, 19 april, 17 mei,  
 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 7 september, 
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 maart, 2 en 30 april, 
28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 

12 november, 10 december

Het is alweer bijna voorjaarsva-
kantie! Omdat we niet verwach-
ten dat fysieke bijeenkomsten 
met groepen alweer mogelijk 
zullen zijn eind februari, komen 
de jongerenwerkers van gemeen-
te Medemblik en de Bibliotheek 
Medemblik, met een aangepast 
plan. Met diverse onlineactivitei-
ten, thuispakketten en challenges 
die individueel of in tweetal kun-
nen worden uitgevoerd, hopen 
we toch een leuk en creatief aan-
bod neer te zetten voor de aanko-
mende vakantieperiode.
Voor het volledige programma 

kan je terecht op de FB-pagina 
van het Jongerenwerk-Opbouw-
werk Medemblik, de website van 
de gemeente Medemblik en via 
de website van de Bibliotheek 
Medemblik. Wil je meer infor-
matie of liever het volledige pro-
gramma via de mail ontvangen, 
stuur dan een mailtje naar activi-
teiten@medemblik.nl 
De activiteiten zijn gratis maar 
VOL=VOL dus wees er snel bij! 
Bij opgave zet je je naam, leeftijd, 
adres, telefoonnummer en keuze 
van de activiteiten. Inschrijven 
kan t/m dinsdag 16 februari

 

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.

Voorjaarsvakantie 2021!
Bart Huisman

Ik schreef afgelopen juni al, 
geld regeert de wereld. We 
maken niet de keuzes die op 
lange termijn het beste zijn, 
maar op korte termijn het 
meeste opleveren of het 

minste kosten. We zien het 
ook nu weer terug in de pro-
blemen van vandaag de dag, 
lokaal en in de landelijke po-

litiek.

Afgelopen 10 jaar is de zorg 
kapot bezuinigd. Voor te 
weinig mensen is het aan-

trekkelijk er te gaan werken. 
We klappen voor ze, maar 

als er gestemd moet worden 
over hoger loon zodat het 

weer aantrekkelijker wordt 
er in te gaan werken, 

stroomt de kamer leeg om 
niet te hoeven stemmen. Ge-
lukkig konden partijen die 

we normaal gesproken vaak 
aan onze kant kunnen vin-
den na de val van het kabi-
net weer hun eigen stem la-
ten horen, en is het nu als-

nog aangenomen.

Wat mij altijd alleen weer 
blijft verbazen is hoe men-

sen blijven stemmen op par-
tijen die het beleid maken 

waar ze zelf juist de kritiek 
op hebben. Als we met zijn 
allen vinden dat je gewoon 
een tas boodschappen moet 
kunnen krijgen wanneer je 

niet kunt rondkomen van de 
veel te lage bijstand. Als we 
vinden dat je van te voren 

moet weten hoeveel kinder-
opvangtoeslag je krijgt, ipv 
achteraf duizenden euro’s 
terug te moeten betalen. 

Waarom blijft iedereen dan 
stemmen op partijen die 

deze verrotte systemen in 
stand houden? 

Toen ik 4 jaar terug begon 
bij GroenLinks, toen nog ter 
promotie van de tweede Ka-

merverkiezingen, ging ik 
ook in gesprek met wie al ja-

renlang anders stemmen. 
Toen merkte ik hoe makke-
lijk mensen achter een partij 
blijven staan zonder te kij-
ken wat de partijen écht 

doen. Na deze gesprekken 
veranderden ze van richting. 
De verkiezingen komen er 
aan. Verdiep u alstublieft in 
wat partijen écht doen aan 
de problemen die u belang-

rijk vind. Ga in gesprek: 
groen.li/gesprek

Bart Huisman
Commissielid GroenLinks 

Medemblik
bart.huisman@

raadmedemblik.nl
06-23 25 65 60

De varkens J.D. en D.J. logeren 
tijdens de kluswerkzaamheden 
-bij ‘de Put’- in een luxe oord. 
Met de voorspelde kou en 
sneeuw werden er net op tijd 
voorbereidingen getroffen om 
het de logees toch naar het zin te 
maken. Een houten schot be-
schermt ze tegen de tocht. Een 
dik pak stro werkt als warm dek-
bed. En indien nodig kan de 
warmtelamp zelfs aan.

Op tijd klaar voor de kou!
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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

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 
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Wist u?
Dat u ook bij ons vanaf 1 maart 

terecht kunt voor de verzorging van 
uw aangifte inkomstenbelasting en 

het  controleren van uw toeslagen en 
Voorlopige aanslagen?

Verhuisplannen?

Janneke Suurendonk
06-82439691

Betrouwbaar, oprecht 
&

enthousiast!

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

Met mijn bouwkundige 
achtergrond en voorliefde 

voor het werken met mensen 
is het makelaarsvak mij op 

het lijf geschreven

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

• 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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.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

Het is koud en grijs, maar ge-
lukkig wel droog. Enige haast 
voor het planten van de eerste 
groep bomen voor het Voedsel-
bos aan de noordkant van het 
Streekbos is wel geboden we-
gens het naderende winter-
weer: vandaag steken Jacob Jel-
tes namens IVN West-Fries-
land en Piet Copier van het Re-
creatieschap Westfriesland de 
handen uit de mouwen en de 
spaden in de grond.

IVN West-Friesland is er trots op 
dat het voor de aanplant van het 
Voedselbos door middel van een 
succesvolle crowdfundactie en 
diverse andere donaties al vol-
doende geld heeft binnengehaald 
om de eerste 80 bomen aan te 
kunnen schaffen. En dat is nog 
maar het begin. 
Met de aanplant wil het aandacht 
vragen voor biodiversiteit. Een 
goed Voedselbos bestaat uit ver-
schillende groeilagen met allerlei 
bomen, struiken en planten met 
zoveel mogelijk eetbare onderde-
len. Dat kunnen noten, bessen, 
bloemen, bladeren of wortels 
zijn. Het bos wordt zo aangelegd 
dat het onderhoud minimaal is. 
De biodiversiteit in een Voedsel-
bos is enorm en wordt een eco-
systeem op zichzelf. Er komen 
ook wandelpaden door het Voed-
selbos dat aansluit op het druk 
bezochte Streekbos.

Het Voedselbos komt tot stand 
door een enthousiaste groep vrij-
willigers van IVN West-Friesland 
die in goed overleg met het Re-
creatieschap Westfriesland een 
ontwerp voor het Voedselbos 
heeft gemaakt. Het Recreatie-
schap was enthousiast over dit 

initiatief omdat het bevorderen 
van de biodiversiteit een van de 
doelen is uit hun Natuur- en Re-
creatieplan. Wel stelde het Recre-
atieschap dat het ontwerp moet 
aansluiten bij de bestaande struc-
tuur in het Streekbos, dat het 
terrein openbaar toegankelijk 

moet zijn en dat het IVN ook het 
onderhoud uitvoert. Het Recrea-
tieschap zal de (gras)wandelpa-
den onderhouden. Het ontwerp 
is ook voorgelegd aan Staatsbos-
beheer als eigenaar van het ter-
rein en de Provincie Noord-Hol-
land. Ook deze organisaties zijn 

enthousiast over het initiatief en 
daarom akkoord gegaan. 

Als alles volgens planning ver-
loopt wordt het Voedselbos in 
2022 tijdens het 50-jarig bestaan 
van IVN West-Friesland op een 
feestelijk moment officieel ge-
opend.

Eerste bomen geplant voor Voedselbos bij het Streekbos

Voedselbos in wording! Piet Copier van het Recreatieschap Westfriesland (links) en Jacob Jeltes van IVN 
West-Friesland bij de suikeresdoorn (Acer saccharum). Foto aangeleverd

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

Nieuws? 
info@andijker.nl
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.fj deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@efj 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

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

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

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.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

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw dierbare momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeau service

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

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...
... Jaap Visser 16 februari 80 

wordt en dat hij daar heel blij 
mee is?

... de straatverlichting bij de 
huisjes in de vensterbank van 

Klamptweid 108 nog maar een 
paar weken brand?

.... u daarna tot november 
moet wachten voor de huisjes 

weer te bezichtigen zijn?

... onze collega Jakob den Hond 
vrijdag a.s 66 jaar wordt?

... berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... foto’s van spelende kinderen 
in de sneeuw ingestuurd 

kunnen worden?

... en dat de redactie de 
mooiste foto beloond met een 
kadobon en een publicatie in 

de Andijker?

... u bij Dorpshuis Centrum 
een Valentijn menu kunt 

bestellen?
De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

OPTICIËN

OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 

SPECIALIST

Dagactie
Voel in februari 

de extra verbinding

Bij aankoop 
van sieraden in 
onze winkel een 

liefdevolle 
verrassing 

cadeau

Het is geen doei of dag! 
Maar tot ziens met een glimlach! 
Zij, Dorèth Ruiter, was er! Van 2011 tot het afgelo-
pen jaar met de belangrijke taak: secretaresse van 
het bestuur.
Ze kan bergen verzetten, secretariaat, notuleren, 
schrijfwerk, mensen benaderen voor bijdragen in 
Andijk maar ook in Wervershoof.
Wat een uren heeft zij vrijwillig gewerkt voor de 
veiling van Sarto. En wat zijn wij dankbaar!
Zoals Dorèth zelf al schreef… veel hoogtepunten!
De één miljoen gepasseerd, het 65-jarig bestaan & 
heel veel bijdragen mogen doen aan verenigingen 
en stichtingen in het dorp.
Helaas heeft Dorèth het niet kunnen afsluiten met 
een prachtige laatste veiling in 2020. Op de avond 
voor de geplande veiling moest deze door corona 
afgelast worden. Dorèth heeft het stokje doorgege-
ven en haar werk overgedragen aan Willy Brasser & 
Laura Gorter. Wij bedanken haar namens het be-
stuur énorm voor al haar inzet & creativiteit de af-
gelopen 10 jaar!

De veiling voor dit jaar was gepland op 12 maart, 
maar iedereen begrijpt dat dit door de corona niet 
door kan gaan op de manier zoals we gewend zijn. 
Veel verenigingen kunnen nu ook geen activiteiten 
ontplooien. Wel wil iedereen zodra de corona het 
toelaat weer in actie komen. Dit brengt dan extra 
kosten met zich mee.
Als veilingbestuur zijn we nu aan het bedenken wat 
er wel mogelijk is om de verenigingen e.d. toch ook 
dit jaar financieel te ondersteunen. 
De plannen hiervoor zijn we aan het bedenken en 
bespreken. Het wordt waarschijnlijk in de maand 
april of mei, als het door corona mogelijk is. U hoort 
hier binnenkort meer over. 
We hopen nu al op uw medewerking!

Bestuur Veiling Sarto

Veiling Sarto

Front Offi ce medewerker gezocht!
Wij zijn opzoek naar een sociale, enthousiaste, zelfstandige 

en hardwerkende Front Offi ce medewerker.

Wat vragen wij van jou?
- Je bent fl exibel inzetbaar en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
- Je bent stressbestendig en klantvriendelijk 
- Je hebt al enige ervaring als Front Offi ce medewerker 
- Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse taal 
 en spreekt ook een goed woordje Duits 
- Je bent minimaal 12 uur per week beschikbaar 

Jouw functie bestaat o.a. uit de volgende taken
- Het maken van reserveringen voor gasten 
- Het beantwoorden van e-mails en de telefoon 
- Het beantwoorden van vragen en uitgeven van informatie aan gasten en eigenaren 

Je komt te werken in een klein maar gezellig team. Wij bieden je een marktconform 
salaris, passende pensioenregeling en een veelzijdige baan die nooit saai is.

Zijn wij opzoek naar jou? Stuur dan direct je motivatie + CV naar info@grootslag.nl

Medewerker technische dienst/ groenvoorziening gezocht!
Wij zijn opzoek naar een handige, hardwerkende, sociale en vriendelijke collega. 

Wat vragen wij van jou?
- Je hebt ervaring in een soortgelijke functie 
- Je bent gastgericht, vriendelijk, professioneel en representatief
- Je bent zowel doordeweeks als in de weekenden beschikbaar 
- Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en in het bezit van rijbewijs B en eigen vervoer 
- Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en spreekt een goed woordje Duits

Jouw functie bestaat o.a. uit de volgende taken
- Zorg dragen voor de periodieke controles van de faciliteiten op het park 
- Het opvolgen van takenlijsten en rapporteren van voortgang aan betrokken partijen 
- Signaleren en melden van geconstateerde gebreken 
- Verrichten van onderhoud aan alle groenvoorzieningen op het park 
- Zorg dragen voor de periodieke controles van de groenvoorzieningen op het park 
- Verantwoordelijk voor de veiligheid op het park

Wij bieden jou een gevarieerde en uitdagen baan met enthousiaste collega’s, 
marktconform salaris en een passende pensioenregeling. 

Zijn wij opzoek naar jou? Stuur dan je motivatie + CV naar marketing@grootslag.nl

 

Langs de weg..

Geen buitenaards bezoek maar een ker-
misattractie. Foto: Lennie Vermeulen

Een ganzenpaar dat zichzelf in de ijsspiegel ziet. 
Foto: Gea Schenk-Pasterkamp

Staartmezen. Foto: Ank de Boer
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Staalpartners produceert en monteert de 
staalconstructie van Broer op de Kleiak-
ker. Helmuth en z’n team monteren hier 
de enorme spanten van maar liefst 50 me-
ter overspanning, met 2 telekranen. De 
constructie van 200 ton staat inmiddels en 
is afgelopen week voorzien van de dak en 
wandbeplating. 
Broer zal de nieuwbouw deze zomer in 
gebruik gaan nemen voor de opslag   en 
verwerking van de plantuitjes. Hierbij zal 
biologisch de boventoon voeren en gaat 
Broer werken met de nieuwste technieken 

voor wat betreft sorteren en optisch lezen. 
Het drogen en bewaren zal gaan door mid-
del van een geavanceerde warmtepomp 
installatie. Dit is een kopie van de grootste 
warmtepomp installatie ter wereld die 
Broer al in 2012 heeft laten bouwen bij de 
productie locatie in Creil ( Noordoostpol-
der). Broer bereidt zich hiermee voor op 
de verdere toekomst in gangbare en biolo-
gische plantuitjes. Om deze uitbreiding 
gestalte te gaan geven zal er in de toe-
komst ook gekeken gaan worden naar een 
uitbreiding van het personeel bestand.  

Voortgang uitbreiding Broer

De enorme spanten op de Kleiakker. Foto’s aangeleverd

Het Westfries Genootschap organiseert in 
2021 de verkiezing van het mooiste be-
drijfsgebouw van Westfriesland. Het be-
treft nieuwe bedrijfsgebouwen en bedrijfs-
gebouwen die gerestaureerd of ingrijpend 
verbouwd zijn.

Weet u binnen de Westfriese Omringdijk 
een bedrijfsgebouw dat voor de benoe-
ming tot het mooiste bedrijfsgebouw van 
Westfriesland in aanmerking komt, doe 
dan mee aan de verkiezing!

1e ronde
Deelname is eenvoudig. Stuur een foto in 
van het bedrijfsgebouw en van de omge-
ving van het gebouw. Zet bij uw inzending 
het adres van het bedrijfsgebouw en de 
naam en het adres van u zelf. 
De nieuwbouw, verbouw of restauratie 
moet in de periode 2011 tot en met 2020 
hebben plaatsgevonden. Inzenden kan per 
post en per mail tot 1 april 2021. Post-
adres: Postbus 2125 1620 EC Hoorn
E-mailadres contact@westfriesgenoot-
schap.nl

Nominatie 
door deskundige jury
Na 1 april beoordeelt een deskundige jury 
de inzendingen. De jury kijkt naar de vol-
gende aspecten: 
1.uitstraling 2. materiaalgebruik (bijvoor-
beeld kwaliteit) 3. kleurgebruik (in samen-
hang met de omgeving) 4. context (pas-
send in omgeving, zowel stedenbouwkun-
dige als landschappelijke inpassing) 5. 
Mate van duurzaamheid (bijvoorbeeld 
materiaalgebruik, energiegebruik).

De jury zal maximaal vier bedrijfsgebou-
wen nomineren.

2e ronde
De nominaties worden in juni bekend ge-
maakt en op onze website geplaatst. Daar-
na kan iedereen tot 15 augustus stemmen 
op haar of zijn favoriet.

Prijsuitreiking
Zaterdag 4 september, Westfriezendag, 
wordt de winnaar bekend gemaakt.
De winnaar krijgt een oorkonde en wordt 
vermeld in het jaarboek van het Westfries 
Genootschap. 

Algemeen
Bij deelname gaan de inzender en de eige-
naar van het bedrijfsgebouw akkoord met 
de spelregels.
Bij deelname geeft de inzender van de foto 
het Westfries Genootschap toestemming 
de foto’s en teksten te gebruiken voor pu-
blicatiedoeleinden die verband houden 
met deze verkiezing. 
Het volledige regelement is te vinden op 
de website van het Westfries Genootschap
ps://www.westfriesgenootschap.nl/ge-
nootschap/actueel/2021/genootschap_ac-
tueel_20210102_reglement.php
Met deze verkiezing vraagt het Westfries 
Genootschap blijvende aandacht voor be-
houd en versterking van het Westfriese 
erfgoed. Mooie gebouwen maken West-
friesland mooier.
Het Westfries Genootschap ziet graag dat 
zowel bij nieuwbouw als bij verbouw van 
een bedrijfsgebouw er een toegevoegde 
waarde is. Houd Westfriesland mooi!

Verkiezing mooiste bedrijfsgebouw van Westfriesland

Nieuwbouw op bedrijventerrein Zevenhuis. (foto Jan Smit)

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Een schuit vol wortelen.
Het is december 1962 en mijn oom Jaap 
belt me op of ik hem even wil helpen om 
een schuit wortelen op te halen voor alle 
sloten dichtvriezen. Dik ingepakt zitten 
we in de motorschuit en varen een kwar-
tiertje tot we bij het land komen, waar 
twee broers net een kuil gevuld met stro 
en daarop de winterwortelen hebben 
open gegraven. Vroeger bewaarde men 
zoiets bij gebrek aan schuurruimte. Met 
ons vieren gooien we de schuit gauw vol. 
Er zijn zoveel wortelen op de markt dat 
de broers het aan mijn oom hebben ver-
kocht als veevoer voor de vorst echt in-
valt. Het is een inspannend werkje, maar 
vele handen maken licht werk.  Met mijn 
oom vaar ik weer terug en achter de 

boerderij maken we de schuit leeg en 
kruien alles achter in de schuur. Aan de 
achterkant van de boerderij staan de 
koeien in een schuur en het is er lekker 
warm. Als klein jongetje heb ik nog wel 
eens de kachel gezocht, toen mijn oom 
dat voor de grap vroeg, maar al gauw 
snapte ik dat de warmte van de koeien 
kwam. Als alles binnen is gaat mijn oom 
melken en ik blijf nog even staan kijken. 
Daarna ga ik nog even mijn tante Hinke 
goedendag zeggen. Naast de deur staat 
een jute zak met wortels, die ik mee mag 
nemen voor mijn moeder. Ze is daar heel 
blij mee, want het betekent een zorg 
minder wat voor groente we moeten 
eten. Tenslotte is er nog geen super-
markt waar je dingen kunt uitzoeken. 
We waren overigens net op tijd met die 
schuit, want daarna komt de strenge 
winter van 1963 en kon je een hele poos 
niet varen in de polder. 

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Na bijna 37 jaar zal in juli 2021 het fili-
aal van Drogisterij Vroegop in Wervers-
hoof definitief de deuren sluiten. Het 
zal het einde van een tijdperk zijn, maar 
ook een nieuw begin: Jeroen en Moni-
que Vroegop zullen vanaf dat moment 
alleen verder gaan met de winkel in An-
dijk. Des te meer de dingen veranderen, 
des te meer blijven ze hetzelfde.

Al vanaf 1984 is Drogisterij Vroegop een 
bekende naam in Wervershoof en ver 
daarbuiten. 
 
Op een warme augustusdag openden Ed 
en Margreet Vroegop de deuren van hun 
winkel in het winkelcentrum van Wervers-
hoof. Ze hadden de drogisterij overgeno-
men van de familie Berling. Het was hard 
werken, maar een droom was uitgekomen.
En dat dromen geen bedrog waren, bleek 
toen de zaken erg goed gingen. Binnen 
enkele jaren werd de winkel te klein voor 
Drogisterij Vroegop en na een groot-
scheepse verbouwing van het winkelcen-
trum in 1994, verhuisden Ed en Margreet 
hun levenswerk naar de huidige locatie. 

Met de paplepel 
Ondertussen was hun zoon Jeroen vaak bij 
de winkel te vinden. Boekhouding. De in-
koop van producten. Betrouwbare service 
en altijd oprechte interesse in de gasten die 
de drogisterij bezochten. Jeroen kreeg het 
allemaal met de paplepel ingegoten. En 
omdat een goed voorbeeld nu eenmaal al-
tijd het juiste spoor achterlaat, namen Je-
roen en zijn Monique in 1998 de drogiste-
rij in Andijk over. Vanaf dat moment is er 
altijd een hechte verwantschap tussen de 
beide winkels geweest, gekenmerkt door 
hun nauwe samenwerking. In 2013 zijn de 
ouders van Jeroen van hun welverdiende 
pensioen gaan genieten. Jeroen en Moni-
que zijn met de twee filialen doorgegaan. 

Een prachtig avontuur
Het was een prachtig avontuur om de erfe-
nis van Jeroens ouders voort te zetten en 
dat is het nog altijd. Maar de afgelopen 
tien jaar hebben Jeroen en Monique ge-
merkt dat de detailhandel enorm is veran-
derd; het drogisterijassortiment wordt niet 
meer alleen verkocht in drogisterijen en er 
is hierdoor steeds meer concurrentie van-
uit andere verkoopkanalen gekomen.

Daarnaast winkelen steeds meer mensen 
online. Dit is een van de factoren geweest 
die ervoor gezorgd hebben dat alsmaar 
minder gasten het winkelcentrum van 
Wervershoof bezoeken, wat weer een leeg-

loop van andere winkels tot gevolg heeft. 
Gelukkig hebben Jeroen en Monique hier 
met hun ondernemershart op ingespeeld, 
door ook via de webshop hun producten 
aan te bieden.
 
Volwaardige winkel
Uiteindelijk heeft de optelsom van deze 
verschillende aanleidingen ertoe geleid dat 
Jeroen en Monique hebben besloten om te 
stoppen met de winkel in Wervershoof. Zij 
zullen zich vanaf juli volledig gaan richten 
op de winkel in Andijk. Aangezien het as-
sortiment van de winkel in Andijk en de 
winkel in Wervershoof nauwelijks van el-
kaar verschilt, zullen alle artikelen te zijner 
tijd meeverhuizen naar Andijk. Dit is dan 
ook een van de redenen dat er in Wervers-
hoof geen Sale zal zijn. Toch is dit niet de 
voornaamste reden. Bij Jeroen en Moni-
que staat de bezoeker altijd voorop. Zij 
willen daarom heel graag het filiaal in 
Wervershoof tot aan de sluitingsdatum 
een volwaardige winkel laten zijn. Voor de 
klant. Zij kiezen er dus bewust voor om tot 
juli het gehele assortiment en de hierbij 
behorende service aan te bieden.

Duurzaam en integer
En natuurlijk hopen Jeroen en Monique 
dat u na de sluiting van de winkel in Wer-

vershoof regelmatig de winkel in Andijk 
komt bezoeken. Hier krijgt u precies dat-
gene wat u van ze gewend bent en waar u 
recht op heeft: een ruim assortiment van 
meer dan 60.000 artikelen, het laten ma-
ken van pasfoto’s, de stomerij en de duur-
zame en integere dienstverlening waar Je-

roen en Monique patent op hebben! 

Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de 
klantenpas met alle spaar- en kortingsac-
ties geldig zal blijven in de winkel in An-
dijk.

Om de klanten in Wervershoof en omstre-
ken te blijven voorzien van de producten 
waar Drogisterij Vroegop bekent om staat 
is er vanaf heden een bestel en bezorg 
functie actief via de website van Drogiste-
rij Vroegop www.drogisterijvroegop.nl. 
Deze functie maakt het nu en in de toe-
komst mogelijk om producten te bestellen 
en deze thuis te laten bezorgen of af te ha-
len in de winkel.

Bedanken 
Jeroen en Monique begrijpen heel goed 
dat het sluiten van hun winkel en de plek 
waar het allemaal begon een gigantische 
aderlating is voor Wervershoof. Zij heb-
ben deze beslissing dan ook met pijn in 
hun hart genomen. Maar ze hebben geen 
spijt. Ze kijken altijd vooruit en voor de 
toekomst van hun bedrijf, hun gezin en die 
van hun medewerkers is dit de beste stap. 
Hoe pijnlijk ook.

Zij hopen de komende tijd nog veel men-
sen te verwelkomen in Wervershoof. Om 
ze van dienst te zijn, maar vooral ook om 
ze te bedanken voor alle mooie jaren. 

Om ze straks met open, liefdevolle armen 
te mogen ontvangen in de winkel in An-
dijk. 

Wat verandert, blijft hetzelfde

Jeroen Vroegop voor de winkel in Wervershoof. Tekst: Maarten Jong. Foto aangeleverd

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester maakt het u makkelijker.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande data 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

• Woensdag 10 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  17 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  24 februari  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  3 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  10 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Donderdag  18 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur
• Woensdag  24 maart  vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie 
Kantoor Andijk voort! U betaalt daarom hetzelfde tarief. 

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl
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