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

Wilt u ook een 
Gratis waarde  

Indicatie? 
Bel ons. 

0228-592253 

Nieuws of tips? 
Mail naar info@andijker.nl

Bij de Nederlandse, uitgever 
van de kranten ‘de  Andijker ‘en 
‘de Streker’, kwamen de doosjes  
reclamepennen afgelopen 
maand per post binnen. Bijna 
gelijktijdig reageerde meneer 
Roes per e-mail op het artikel 
in de Andijker, waarin we vroe-
gen om u aan te melden als u 
een leuke hobby, verzameling 
of verhaal te vertellen had. Dat 
kon geen toeval zijn, of toch 
wel?

Willem Roes is reclamepennen-
verzamelaar en onze journaliste 
ging uiteraard niet met lege han-
den heen. De nieuwste reclame-
pennen, van dé krant in Andijk 
nam ze voor hem mee. “Hartelijk 
dank, elke pen is een cadeautje,” 
vertelt Willem enthousiast. 

Verzamelaars
In 1990 bezocht Willem een ver-
zamelaarsbeurs in Lutjebroek. 
Daar trof hij iemand die pennen 
verzamelde en raakte aan de 
praat. “Al die verschillende kleu-
ren en vormen, ik vond het erg 
leuk. Ik startte ook een verzame-
ling. Eerst met een elastiekje op 
een kartonnetje. Maar al snel 
groeide mijn verzameling en be-
dacht ik een handiger systeem.”

Aanschrijven en mailen
“In eerste instantie schreef ik veel 
brieven naar bedrijven, waarin ik 
uitlegde dat ik reclamepennen 
spaarde en vroeg of zij misschien 
een uitbreiding voor mijn collec-
tie hadden. Inmiddels stuur ik e-
mails. Heel veel bedrijven reage-
ren positief. Nu mijn brief ook in 

meerdere talen is vertaald, schrijf 
ik ook buitenlandse bedrijven 
aan.”

Gouden Gids collectie
De eerste pennen kwamen bin-
nen en al snel realiseerde Willem 
zich dat hij ze moest rubriceren. 
“De Gouden Gids werd daarin 
mijn leidraad, die rubrieken houd 
ik ook aan. Jullie pennen komen 
dus in één van de lades met Dag- 
en Weekbladen. Ik heb een kast 
omgebouwd waar de lades vol 
pennen perfect in passen. Inmid-
dels heb ik meerdere kasten 
staan, de verzameling is uitge-
breid tot 14500 pennen.” 

Dubbele naar goede doel
“Soms valt er één enkele pen op 
de mat, soms hang er een tasje 
aan de deur. Het gebeurt ook dat 
er een heel doosje met de pakket-
post komt. “Het is elke keer weer 
een verrassing wat er in zit. De 
pennen worden door mij eerst 
doorzocht op nieuwe items voor 
mijn eigen collectie. De dubbele 
pennen gaan in een doos. Als ik 
een portie heb van 20 kilo, dat 
zijn ongeveer 2500 pennen, stuur 
ik dat pakket aan BIC. Zij recy-
clen deze pennen en hergebrui-
ken de grondstoffen. Dat is goed 
voor het milieu. Maar daarnaast 
storten zij een bedrag van 25 
euro aan de stichting hulphon-

den. Inmiddels heb ik al 750 kilo 
dubbele pennen aan BIC ge-

stuurd en zo een mooie bijdrage 
gedaan aan het goede doel.”

Beurs bezoeken
U kunt Willem en zijn pennen-
verzameling aantreffen op ver-
schillende beurzen, zoals op de 
nostalgische markt in Den Hel-
der, of op de 50+ beurs en de ver-
zameljaarbeurs in Utrecht.  “Daar 
doe ik graag aan mee, meer infor-
matie vindt u op mijn website.” 

Spaar mee
Elke pen is een cadeautje. Ook 
pennen zonder reclame mag u bij 
Willem langsbrengen. “Pennen 
met reclame gaan in de verzame-
ling, pennen zonder reclame en/
of dubbelen gaan naar het goede 
doel. Zo komt elke pen goed te-
recht!” Meer info: www.penne-
man.net.

Nieuwe aanwinst voor reclamepennenverzamelaar Willem Roes 

Willem Roes blijft zijn verzameling reclamepennen voorlopig nog uitbreiden. Tekst en foto: OdB

De pennen van de Streker en de Andijker.

Ergens deze periode valt de 
nieuwe WOZ-beschikking voor 
huiseigenaren weer op de 
mat. Dit is de woningwaarde-
ring die door de gemeente is 
vastgesteld. Aan de hand van 
de WOZ-waarde worden de 
gemeentelijke woonlasten be-
rekend. Waarschijnlijk zal uw 
nieuwe WOZ-waarde een stuk 
hoger zijn dan vorig jaar.   Vaak 
krijgt Kuin Makelaardij vragen 
over de hoogte van de WOZ-
waarde en of deze naar bene-
den kan. 

Maar zitten er ook voordelen aan 
een hoge WOZ-waarde?  Allard 
Kuin van Kuin Makelaardij ver-
telt: “Een hoge WOZ-waarde 
hoeft niet altijd nadelig te zijn. Er 
zitten namelijk ook voordelen 
aan een hogere WOZ-waarde. Zo 

zou het kunnen dat het risico-
opslag van uw hypotheek omlaag 
kan. Heeft u een aantal jaar gele-
den een woning gekocht dan ligt 
de huidige waarde waarschijnlijk 
een stuk hoger dan uw hypo-
theeksom. Soms gebruiken ban-
ken bij het afsluiten van de hypo-
theek een hoge rente als de hypo-
theeksom hoog is ten opzichte 
van de waarde van uw woning 
(bijvoorbeeld 100% woningwaar-
de). Dit is het risico-opslag. Mo-
gelijk kan uw risico-opslag met 
de hogere WOZ-waarde dus naar 
beneden, wat u een rentebespa-
ring van wel 1 tot 3 tienden naar 
beneden kan brengen. Dat bete-
kend op een hypotheekbedrag 
van €200.000,- met een verlaging 
van 0,3% een besparing van 
€600,- bruto per jaar.”  De tip van 
Kuin Makelaardij!   

Kuin Makelaardij, 
Visserspad 1, 1619 GB  Andijk
Telefoon: 0228 - 59 22 53   
www.kuinmakelaardij.nl 
info@kuinmakelaardij.nl 

Hoge WOZ-waarde? Ja graag!! 

De nieuwe wereldkampioen op 
de 5000 meter heet Irene Schou-
ten! Nog nooit werd een Neder-
landse wereldkampioen op de 
5000 meter.

Irene Schouten stond op alle af-
standen waar zij aan mee deed op 

het podium. Na het brons op de 
3000 meter (donderdag) en goud 
op de ploegachtervolging (vrij-
dag) was er zaterdagmiddag op-
nieuw brons op de massastart. Al 
met al een zeer geslaagd WK dat 
werd afgesloten op natuurijs in 
Wervershoof.

Irene Schouten wereldkampioen 
op de 5 kilometer!

Archieffoto: Fred Homan
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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

Vandaag, woensdag 17 februari, 
is het Aswoensdag, het begin van 
de Veertigdagentijd.
Aswoensdag wordt vooraf ge-
gaan door de Vastenavond en het 
carnaval. Dit jaar is alles anders.
Geen carnaval, maar toch wel 
Vastentijd. Tijd voor inkeer en be-
zinning en solidariteit met ande-
ren. Het doel is een betere om-
gang met jezelf en je medemens, 
met het milieu en de hele wereld 
en ook  met God. 
Dit jaar is er in onze kerk geen 
Aswoensdagviering, wel kunt u 
voor uzelf eens bedenken wat 
deze tijd voor u kan betekenen. 
Het tempo ligt in deze coronatijd 
in veel gevallen al lager, mogelijk 
kunnen we hier ook het goede uit 
halen en eens meer tijd nemen 
voor wat bezinning. Goede 
40-dagentijd toegewenst! 
Wel is op de dinsdag de kerk 
open van 10-12 uur om even te 
bidden of een kaarsje op te ste-
ken.
Er zal muziek gedraaid worden en 
pastor Dekker is dan ook aanwe-
zig. Van harte welkom!

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

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

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

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

Elk jaar in februari gaan we langs 
de deuren om bossen tulpen te 
verkopen voor de Stichting Hart 
voor Moldavië. De meeste Andij-
kers weten dit al!
Vanwege de corona maatregelen 
moeten we het dit jaar wat anders 
vorm geven.

We hopen natuurlijk dat u ook 
dit jaar bereidt bent om tulpen te 
kopen zodat de projecten in Mol-
davië kunnen doorgaan, want ze 
hebben onze steun keihard no-
dig, juist nu!

Op zaterdag 20 februari zullen 
we bij de Dekamarkt staan om de 
tulpen te verkopen. Twee bossen 
voor €5,= (meer mag ook)! Alleen 
contant betalen.
Voor mensen die niet de deur 
uitkunnen, willen we graag de 
tulpen bezorgen op woensdag 24 
februari vanaf 15.00 uur!
U kunt aan Annemarie Kooiman 
doorgeven hoeveel bossen u wilt 

en op welke manier u wilt beta-
len. Of via de bank vóór 20 febru-
ari het bedrag overmaken naar:
NL 08 RABO 0302 4047 83 t.n.v. 
Z.W.O.-commissie Gereformeer-
de Kerk Andijk onder vermelding 
van Tulpen voor Moldavië. Of u 
kunt contant betalen op de 24e als 
we de tulpen bezorgen.
U kunt Annemarie mailen (an-
nemarie@nannekooiman.nl) of 
bellen (06-42836907).

Verder is er de mogelijkheid om 
in de twee weken van 19 tot 28 
febr. tulpen aan de weg te kopen 
t.b.v. Moldavië! De locaties zijn: 
Handelsweg 39, Dijkgraaf Groot-
weg 2 en Klamptweid 74

We hopen op een mooi resultaat !
Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdragen. Namens de ZWO 
commissie Ger.kerk Andijk. An-
nemarie Kooiman
Zie voor meer info: 
www.hartvoormoldavie.nl

Tulpenactie voor Moldavië

Kerkdiensten, zondag 21 februari
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. J. Staat

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

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

Helpen was je leven.
Voor iedereen stond je klaar.

Dank voor alles wat je hebt gegeven.
Dank voor hetgeen wij betekenden voor elkaar.

In liefde laten wij los, mijn lieve man, 
onze (schoon)vader en opa

Pieter Venneman
* Nieuwerkerk,  † Enkhuizen, 
23 mei 1951  11 februari 2021

Juliska Venneman-Kiss

Raymond en Brigitte

Natasja en Maarten
    Sofie

Driebanen 47
1601 NN  Enkhuizen

De crematieplechtigheid zal op woensdag 17 februari in kleine 
kring plaatsvinden.

Wanneer u ons wilt condoleren stellen wij een kaartje met een 
persoonlijke tekst of herinnering zeer op prijs.

Onze moeder en oma Tiny Wierstra-de Vries is verhuisd van 
Sorghvlietlaan 128 naar verpleeghuis Sint Jozef in Wervershoof. 

Door haar afnemende gezondheid is het helaas niet meer 
mogelijk om zelfstandig te blijven wonen. 

We willen iedereen heel erg bedanken voor het meeleven 
in welke vorm dan ook tijdens haar tijdelijke verblijf van bijna 
3 maanden in Avondlicht, Hoorn, 
dat heeft haar én ons erg goed gedaan!

Haar nieuwe adres is nu: Tiny Wierstra-de Vries
   Sint Jozef, kamer 2.19
   De Gouw 2, 1693 DC Wervershoof

Een hartelijke groet van haar kinderen en kleinkinderen.

Zeer vroege felicitatie

Een zeer vroege felicitatie van de Gemeente Medemblik ter gelegen-
heid van het 50-jarig huwelijk van Jan en Nel Dop. Op zondag 14 feb-

ruari ontvingen zij deze bos bloemen. Op 26 november 2021 zijn ze 
50 jaar getrouwd. Gelukkig hebben ze dan de foto nog! Foto: Jan Dop

Gevonden op de dijk ter 
hoogte van de Hoekweg.

Bent u deze kwijtgeraakt, 
hij is (na het maken van een afspraak)
af te halen op de redactie, Industrieweg 
1 in Andijk.

Mail: info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Sinds een paar jaren werd onze 
buurt verrijkt met de aanwezig-
heid van een groene specht. In de 

winter alleen maar in de zomer 
een paartje. De afgelopen maan-
den hield ik de vogel zo goed als 
ik kon in de gaten en schoot een 
paar plaatjes terwijl zij in het 
hoge gras naar mieren zocht. 
Niet erg spectaculair, groen in 
groen, niet om opgewonden over 
te raken. 
De sneeuwval van vorige week 
heeft die situatie veranderd, op-
eens is gras bijna onzichtbaar. 
Voor de groene specht lastig om 
mieren te vinden. Mieren slapen 
in de winter, maar spechten heb-
ben trek. Het mannetje heeft een 
zwart omzoomde rode baard-
streep onder het oog, bij het 
vrouwtje is deze geheel zwart. 
Daarom denk ik dat dit een 
vrouwtje is.

Foto:. Ivo M. de Klerk

Silva Visser

Waarom de ChristenUnie?

Er is een groot tekort op 
het Sociaal Domein. En niet 

een beetje, wel 4 miljoen. 
Ook andere gemeenten in 

Nederland hebben een pro-
bleem. Jeugdzorg en andere 
sociale aandachtsgebieden 

zijn door de landelijke 
overheid letterlijk over de 
schutting gegooid met een 
bezuinigingsopdracht. De 
bezuiniging wordt dus niet 
gehaald; sterker, het is nog 
nooit zo duur geweest. Dat 

is niet houdbaar en niet 
haalbaar. Dan zou je den-

ken dat de wethouder niets 
te verwijten valt als hij met 
deze tekorten komt naar de 
raad. Maar dat gaat helaas 

niet op. Een wethouder hoort 
ook in dit soort situaties wel 
de controle te blijven hou-
den. De raad heeft diverse 
keren overzicht gevraagd 

van de bestedingen en waar 
het geld blijft. Waarom is 

het duurder geworden, zijn 
de tarieven wel goed, wor-
den de prestaties wel goed 
geleverd voor het geld? En 
zo hebben we heel wat vra-

gen waar geen duidelijke 
antwoorden op komen en 
ik vermoed ook niet zullen 

komen. Donderdag is er een 
raadsvergadering en zullen 

diverse partijen waaronder de 
ChristenUnie hun teleurstel-
ling hier over uiten. Maar dat 
levert ons nog geen geld op 
en ik verwacht ook niet dat 

de wethouder wel in controle 
komt. Dat is wel heel zorge-
lijk. Krijgt de Jeugd wel de 
juiste zorg, de eenzamen en 
de ouderen? En waar moet 
het tekort vandaan komen?

Wat we eigenlijk moeten 
doen, is Politiek Nederland 

aanspreken en met klem 
vragen deze decentralisatie 
terug te draaien en het weer 

landelijk aan te sturen. Betere 
kwaliteit, meer  ervarings-

deskundigen op dit speciale 
vakgebied en meer samen-

werking.  Gemeenten trekken 
dit klaarblijkelijk niet. De 
ChristenUnie gaat hier een 
voorstel voor maken om het 
terug te draaien en brengt 

dit onderwerp zo weer op de 
tafel van het kabinet. 

Daarom 
ChristenUnie stemmen.

Silva Visser
ChristenUnie Medemblik

Groene specht

Ingezonden/Column

Het dooit al weer.
Maar het was wel leuk, toch? IJs maakt het kind in ons wakker.
Zoals bij die jongeman die met zijn auto op het ijs van de Lau-
wers ging rijden (ik heb op 100 meter van dat riviertje gewoond) 
en toen brak het ijs…
Of bij die twee mannen in Wageningen die in een ijswak een pot-
je gingen schaken in de sloot…

Het kan ook echt mis gaan.
Er waren eens vier reigers die, hartje winter, stonden te vissen op 
een grote ijsschots die in de Niagararivier dreef, in de richting 
van de enorme waterval. 
Na een tijdje vloog één van de vier reigers weg. 
Nu al, dachten die anderen. Er is zoveel vis, dan ga je toch niet 
weg? 
Even later vlogen ook de tweede en derde reiger weg. 
Het duurt nog zeker een uur voordat de ijsschots bij de waterval is, 
dacht de laatste, dus waarom zou ik nu al weggaan? Hij ver-
schalkte nog een lekkere forel.
Toen hij het luide ruisen van het vallende water hoorde spreidde 
hij zijn machtige vleugels uit, maar hij kwam geen centimeter 
omhoog, want zijn poten zaten vastgevroren in het ijs. 
Even later stortte de ijsschots met de reiger het ravijn in en hij viel 
70 meter lager te pletter op de rots. 

Moraal van het verhaal: het uitstellen 
van goede keuzes is levensgevaarlijk. 
Dus, nu toch maar die excuses maken?
En nu eindelijk de stap zetten naar een 
andere baan?
En…, al aan God gedacht? 

ds. Koos Staat

IJs

 
Andijkertjes

Op elk slotje past een sleuteltje,  
en wij maken ze.

www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

Ook de ‘vaste’ inzenders stuurden ons winterfoto’s. Boven: Koos Dol en 
onder Douwe Greydanus. V.l.n.r.: Gerrit de Vriesweg, Gereformeerde 
Kerk, Hek in de Kathoek, IJspilaar en de steiger van Koppie Onder.

Langs de weg...

ZO GING HET IN DIE TIJD

Dat was vroeger de normaalste zaak van de wereld. Het huis werd 
op naam van de man gezet. “En ik heb er net zo hard voor gewerkt, 
zegt een mevrouw tijdens haar afspraak op kantoor. “Je komt uit een 
tijd waarin je altijd zuinig moest doen. Als je een dubbeltje aan de 
ene kan uitgaf, moest je aan de andere kant iets laten. Bijna nooit was 
er wat over dat echt voor jezelf was. Ik had meerdere potjes. Voor 
de boodschappen, kleren en schoenen voor de kinderen enzo. Het 
laatste potje was voor een jurkje voor mijzelf, maar daar zat zelden 
iets in. Evengoed waren we tevreden en gelukkig. Nu zijn de tijdens 
anders en waarom zouden we dan het geld in de bakstenen laten 
zitten, als we er nu nog samen van kunnen genieten.”   

Ondanks dat het vaak een stap is om weer een lening op te nemen 
op het huis dat (vrijwel) ‘schoon’ is, wordt tegenwoordig regelmatig 
gebruik gemaakt, van de overwaarde van de woning. Een opeet hypo-
theek of verzilverhypotheek wordt het ook wel genoemd. Een over-
waarde ontstaat als de waarde van de woning is gestegen en de hy-
potheek voor een groot deel, of zelfs helemaal is afgelost. Door het 
afsluiten van een hypotheek kan men bijvoorbeeld de overwaarde 
gebruiken als aanvulling op pensioen of voor een verbouwing. Vaak 
wordt het 1e deel van de lening ineens gedaan of in maandelijkse 
termijnen. Een uitkering ineens is veelal duurder, omdat je dan direct 
rente betaalt over het gehele bedrag. Het 2e deel is een lening van 
waaruit de rente wordt betaald. Er zijn ook nog allerlei andere vari-
anten. Ga in ieder geval nooit over 1 nacht ijs en laat je goed advise-
ren. In dit adviestraject is de notaris niet betrokken, dat loopt via een 
bank/geldverstrekker.

Gratis half uur bespreking, 
bel ons: 
Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators 

Andijk 0228-592224 
Benningbroek 
0229-591264.   
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

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

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

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

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

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

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

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

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

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

Traditiegetrouw werd het eerste exemplaar afgelo-
pen weekend door voorzitter Jos Kuin officieel 
overhandigd aan een trouwe medewerker van Oud 
Andijk. Ruim vijfentwintig jaar is Jaap Meyles actief 
geweest als suppoost in het Poldermuseum. Hij is 
nu nog nauw betrokken bij de redactiecommissie 
van het jaarboek en Jaap toont de 45e jaargang dan 
ook met trots. De donateurs kunnen het jaarboek 
binnenkort thuis verwachten. Ook donateur wor-
den? Graag! Aanmelden kan via donateurs@stich-
ting-oudandijk.nl of telefonisch: 0228-591408.

De officiële overhandiging van Jaarboek Stichting 
Oud Andijk 2021 aan Jaap Meyles (links).  

Op corona-afstand: Jos Kuin en links op de foto een 
deel van het Dijkmagazijn dat op termijn de  
functie van het Poldermuseum overneemt.

Stichting Oud Andijk presenteert Jaarboek 2021

De omslag. Foto’s aangeleverd

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: 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 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

Bij het kantoor van de Andijker lag een berg sneeuw, reden voor Luca 
Nieuweboer, Dylano Jansen en Miguel Ojers om daar maar eens lek-
ker in te ravotten. Na de mannen te hebben voorzien van chocomelk 

en stroopkoek wilden zij wel even op de foto. Foto: P. Ligthart.

Langs de weg...
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
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

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

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

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

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

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

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

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

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

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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Wist u dat...
... de wc’s van de Dekamarkt 

en de snackbar wegens Corona 
gesloten zijn? En dat u dan 
niet aan de overkant bij ie-

mand naar de wc kunt? 

... het heel belangrijk is dat de 
krantenbezorgers veilig bij uw 

brievenbus kunnen komen?

... je in het winkelcentrum niet 
naar het toilet mag. Dat je het 
gewoon in je broek moet doen, 

wat ook is gebeurd?

... Klaas al 40 jaar betrokken 
is bij de transportsector?

… tulpenactie voor Moldavië 
zaterdag 20 februari bij de 
Dekamarkt plaatsvindt?

… berichten van gevonden en 
verloren voorwerpen gratis 
worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-
len naar info@andijker.nl?

... hondenpoep niet op de stoep 
moet worden achtergelaten?

… u vanwege het teveel aan 
zout en eenzijdig voer eenden 
beter geen brood kunt geven?

Leden van de Westfriese Bibliotheken kunnen in 
2021 gratis online cursussen volgen op het gebied 
van creatieve, digitale, zakelijke en persoonlijke 
vaardigheden. Na inlog met je bibliotheekgegevens 
kun je onbeperkt kiezen uit meer dan 160 online 
cursussen en masterclasses van aanbieders Good-
Habitz en Soofos. 

Veel cursussen zijn gericht op de arbeidsmarkt: 
werknemers, werkzoekenden, ondernemers en jon-
geren die aan het begin van hun loopbaan staan. 
Leer bijvoorbeeld werken met Microsoft Teams en 
Office 365. Ga aan de slag met social media, beeld-
bewerking en vormgeving. Verbreed je kennis op 
het gebied van marketing, verkoop en gespreks-
technieken. 
 
Maar je kunt ook werken aan je persoonlijke kracht 
met cursussen zoals NLP, Lekker in je vel of Sociale 
Intelligentie. 
Wie niet lid is van de Bibliotheek kan ondanks de 
tijdelijke sluiting online of telefonisch lid worden en 
meteen gebruik maken van de cursussen en de col-
lectie (dankzij onze bezorgdienst). Naast literatuur 
en romans vind je informatieve boeken in de col-
lectie en heb je toegang tot nog eens duizenden e-
books, luisterboeken en tijdschriften. Veel titels 
sluiten aan op de onderwerpen van de online cur-
sussen. 

Zodra de coronamaatregelen het toelaten kun je 
weer in de Westfriese Bibliotheken terecht voor al-
lerlei activiteiten om je  vaardigheden te ontwikke-
len of je nieuwsgierigheid te prikkelen, ook als je 
niet lid bent. Een deel van dit aanbod wordt mo-
menteel online aangeboden.

Voor meer informatie, 
zie: westfriesebibliotheken.nl.

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

De Rekenmeester komt naar Andijk.  

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

• 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. 

Gratis online cursussen 
voor bibliotheekleden

Begin vorig jaar benaderde Staatsbos-
beheer de gemeente Medemblik met de 
vraag of er ruimtelijk kon worden inge-
stemd met een andere inrichting van het 
natuurgebied ten westen van de Groote 
Vliet. Staatsbosbeheer wil er Hollandse 
bomen gaan planten. Bomen kunnen 
Co2 vastleggen en remmen de klimaat-
verandering af. “Deze tijd maakt nog 
eens extra duidelijk hoe belangrijk de 
natuur voor ons is”, aldus wethouder 
Andrea van Langen. Het initiatief werd 
dan ook positief ontvangen 

Staatsbosbeheer ging vervolgens in over-

leg met hun pachters. Nu het plan wat 
meer concrete vormen begint aan te ne-
men is de volgende uitdaging de financie-
ring voor het maken van een plan. Als die 
geregeld is wordt de Omgevingsvergun-
ning aangevraagd. Dat zal naar verwach-
ting in de loop van dit jaar gebeuren. 
Het streven is om half november te starten 
met de aanplant van de eerste bomen. Als 
alles goed verloopt, is de aanplant in het 
voorjaar van 2022 afgerond. In het plan 
komt ook ruimte voor duurzame graspa-
den zodat het kersverse bos in onze ge-
meente ook voor wandelaars toegankelijk 
wordt. 

Plan van Staatsbosbeheer voor Vlietbos

Het gaat in het kaartje om de twee grote gebieden die het dichts tegen het park liggen. 
De plannen voor bosaanplant betreffen op dit moment de perceelnummers 229 en 119. 

Het betreft hier een concept-visie kaart die als uitgangspunt voor de plannen geldt, 
d.w.z. de exacte locaties zijn nog niet definitief. 

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894

HETKEETJE.NL
Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

Bezoek de Fruitkwekerij
Bij ’t Keetje kunt u vers fruit kopen, 

zoals appels, peren en bramen.

Het is ook mogelijk om bij ons een appelboom 
of perenboom te kopen. 

Kom eens bij ons langs!
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 Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
 Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
bakkerdehouthandel.nl 
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Wij staan voor je klaar!
Online bestellen, afhalen of laten bezorgen, 

en klussen maar!

● 24/7 online bestellen.
● Binnen 24 uur je bestelling afhalen.
● Of wij bezorgen het met plezier bij je thuis!

*Kijk op onze site voor de bezorgvoorwaarden 

IJspret op de IJsbaan aan de Kleingouw

Kik baalt dat hij nog niet zo snel kan. Foto: Wilma Entius Overzicht van de IJsbaan. Foto: Henny DoorenbosPiere Derix met zijn dochter

Foto: Charlotte Schuurman

Josephine en Emmelie Ruijs (aan de overkant van de baan) genieten 
op donderdagnamiddag. Ze wilden eigenlijk nooit meer stoppen, zelfs 

niet toen de zon al onder ging :) Foto: Ramona Overmeer

Wat hebben vele genoten van het 
schaatsten afgelopen week. Wie 
had gedacht dat de vrieskou met 
veel sneeuw ons landje toch wist 
te bereiken. Als u uw televisie aan 
deed dan ging het niet over covid 
maar hadden alle praatprogram-
ma’s het alleen maar over het 
schaatsen en dan voornamelijk 
de Elfstedentocht. 

Gelukkig waren de vrijwilligers 
van IJsclub Andijk ook attent en 
was kon op woensdag het sein op 
groen. Nadat de IJsbaan op diver-
se plekken gekeurd was en in orde 
werd bevonden werd alles uit de 
kast gehaald om die woendag-
middag de kinderen toe te laten. 

Na enkele jaren werd er weer ge-
schaatst op de Andijker IJsbaan. 
Wel moesten we ons houden aan 

de covidmaatregelen die wij had-
den ontvangen van de gemeente 
Medemblik en K.N.S.B.. Geluk-
kig hebben alle schaatstliefheb-
bers zich daar prima aan gehou-
den en begrepen ze maatregelen, 
dank daarvoor. 

Het was een mooi gezicht al die 
dagen. Een prachtige ijsvloer met 
een heuse sneeuwrand en dan de 
schaatsavonden met mooie ver-
lichting en muziek erbij. On-
danks de frisse wind en tempera-
turen onder nul kwamen vele 
mensen naar de ijsbaan toe. Vele 
sterke verhalen over de winter 
van 1963 passeerden de re-
vue.  Wat kan een echte winter, 
waar de slee en de schaatsen van 
de zolder gehaald konden wor-
den, de kinderen en de ouders 
veel plezier geven. 

Het ledenaantal van IJsclub An-
dijk is weer gestegen en de vrij-
willigers hebben genoten. Bent u 
nog geen lid maar wilt u dat nu 

nog worden geef u dan zo snel 
mogelijk op. Dat kan via de site 
maar ook bellen naar tel.nr. 59 15 
56 is mogelijk. IJsclub Andijk.  
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Een ‘eigen’ ijsbaan. Francien de Boer

Wat hadden Mila, Bonnie, Roos, Jordi en Roos een schik afgelopen 
dinsdag 9 februari. Ook grote kinderen hebben dikke lol met elkaar, 

foto ingestuurd door Astrid Schooneman.

Vooroever: Henny Doorenbos

Sneeuw en ijs zorgen vooral voor pret, deel 2
Wat een foto’s hebben we ontvangen. We willen alle inzenders 
hartelijk bedanken. Meer foto’s vindt u op: www.andijker.nl.

Winnaar van de cadeaubon is Ilse Doef met haar foto: Geen 
zwemwater. Een eervolle vermelding in de categorie sneeuw-
pret gaat naar Astrid Schooneman. Ook grote kinderen heb-
ben sneeuwpret! Een tweede eervolle vermelding, in de cate-
gorie natuurfoto’s, gaat naar Bram de Jong. Een derde eer-
volle vermelding, gaat naar Bart de Kroon voor de foto: spie-
geling in het ijs. 

Voor alle winnaars geldt: 
neemt u contact op via: info@andijker.nl. 

U mag (na afspraak) een afdruk ophalen op de redactie.

Geen zwemwater! Foto: Ilse Doef

Spiegeling in het ijs. Foto: Bart de Kroon

De muizen van het muizenhuis. Foto: Han Kramer Foto: Annette Swart

Doorkijkje. Foto: Koos Swart

Op 9 februari even een rondje langs de dijk gegaan.  
Foto: Corinne de Kroon

Iglo. Foto: Koos Swart

Foto genomen achter de dijk bij 
Vuurtoren de Ven.  
Foto: Bram de Jong

Koek en zopie bij het Stoommachinemuseum. Foto: Sjoerd Laan

Meer foto’s op: andijker.nl
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