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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlDe telefoon ging. “Meneer Doef, 

u bent uitgeloot om de recensie 
over het boek ‘Biografie van de 
Zuiderzee van Arie Kok te schrij-
ven. U kunt het boek ophalen.” Ik 
stapte op de fiets en reed naar de 
redactie van ‘de Andijker’. 

Kok geeft aan dat het boek een 
verhalenbiografie van een bin-
nenzee is. Hij heeft 25 kleine 
verhalen geselecteerd, die samen 
het grote verhaal van ontstaan en 
ontwikkeling van het Zuiderzee-
gebied vertellen. In die verhalen 
staan kust- en eilandbewoners 
centraal. Met dit boek zijn die 
verhalen opnieuw beschreven en 
leesbaar gerangschikt voor een 
breed publiek. Het is goed moge-
lijk om de verhalen afzonderlijk 
te lezen. Het boek telt 240 pagi-
na’s, is prachtig en professioneel 
vormgegeven en voorzien van 
mooie illustraties. Achter in het 
boek is een tijdlijn van de 850-ja-
rige historie van de Zuiderzee 
weergegeven, evenals een 5 pagi-
na’s tellende lijst met geraad-
pleegde literatuur. Ik had zin had 

om meteen in het boek te begin-
nen!

De Romeinen hadden in hun op-
mars naar het noorden ooit bij de 
Rijn haltgehouden. Daarboven 
was een wildernis. Tussen zom-
pige veenlagen van soms wel een 
paar meter dik kronkelden water-

kreken. Hier en daar stak een 
hoogte boven het moeras uit. 
Daar werden al sinds mensen-
heugenis de huizen gebouwd, 
akkers aangelegd en bewerkt. In 
de loop van de tijd had zich mid-
den in gebied een groot water-
bekken gevormd. De bewoners 
spraken van het Almere, een 

meer vol aal. Slechts een paar 
smalle doorgangen zorgden voor 
de afwatering naar de Noordzee. 
In 1170 kwam daar verandering 
in! De stormvloeden waren zo 
verwoestend dat eb en vloed op-
trad tot aan de muren van 
Utrecht. Misschien was dit wel 
de geboorte van de Zuiderzee.  

Er volgen vele verhalen. Over 
bijvoorbeeld de gloriedagen van 
Kampen, de strijd tussen de Hol-
landers en de Friezen, met een 
hoofdrol voor de Friese reus 
‘Grutte Pier’.  Tussendoor zijn er 
interessante intermezzo’s over 
bijvoorbeeld ‘De West-Friese 
Omringdijk’ en ‘Kasteel Rad-
boud’. Er zijn verhalen over het 
Frouke van Stavoren en hoe de 
Watergeuzen in 1573 de Spaanse 
vloot in de Hoornse Hop ver-
slaan. Ook de specifieke eiland-
culturen van Urk, Wieringen en 
Schokland komen aan bod. 

Buitenstaander Henry Havards 
maakte voor 1874 een reis rond 
de Zuiderzee en gaf in zijn boek 

‘Pittoreske reis langs de dode ste-
den van de Zuiderzee’ de cul-
tuurgeschiedenis weer. Het boek 
inspireerde vele buitenlanders 
om ons unieke gebied te bezoe-
ken. Volendam ontving de kun-
stenaars met open armen.

Cornelis Lely kwam met zijn in-
polderingsdroom. Hij zou pas 
echt voldoende medestanders 
krijgen na de storm van 1916. 
Met de komst van de Afsluitdijk 
in 1932 kwam een einde aan de 
Zuiderzee.   

Ik heb van het boek en de verha-
len genoten. Het is goed om te 
weten waar je vandaan komt om 
het nu beter te begrijpen. De ver-
halen van toen zijn ook van nut 
voor toekomstplannen. Ik kan 
het goed geschreven boek u aan-
raden! Of het echt iets voor u is?  
Joost mag het weten. Het boek 
gaat nu naar mijn broer die het 
ook graag wil lezen.    Roel Doef 

Biografie van de Zuiderzee

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

Roel Doef met het exemplaar van de Biografie van de Zuiderzee. 
Foto: PL/De Andijker

Soraya Kramer (10) uit Andijk 
hoorde op school dat dierentuin 
Artis het erg moeilijk heeft tij-
dens de coronacrisis. De kosten 
van voer en onderhoud lopen 
door en de inkomsten liggen stil. 
Daarop startte ze een actie om 
geld in te zamelen voor Artis. 

Soraya vindt bakken erg leuk, dus 
werd het ‘Koekjes bakken voor 
Artis’. Samen met haar moeder is 
ze nu druk aan het bakken en de 
opbrengt van de verkoop van de 
koekjes gaat, na aftrek van de 
kosten voor de ingrediënten naar 
Artis als steun in deze zware tij-
den.

Soraya bakt o.a. cupcakes (1 euro 
per stuk), kokuskoekjes(10 stuks 
2,50 euro), churros (5 stuks 1 
euro) en brownies (1 euro per 
stuk). De actie van Soraya kunt u 
steunen door uw bestelling door 
te geven via telefoonnummer: 
06- 53 34 67 30

Soraya bakt voor Artis

Soraya wil geld inzamelen voor Artis. Foto aangeleverd

Gevonden: sleutels
Op zaterdag 13 februari: een paar sleutels gevonden die 
aan een keycord vastzitten, ze zijn gevonden op het gras-
veld bij de Meilag sloot tijdens het schaatsweekend
Bent u ze kwijt: 06-31 79 77 02

Gevonden sleutel: Op 17 februari, op het 
fietspad op de dijk, ter hoogte van de 
Gereformeerde Kerk, op het bankje. 
Af te halen (na afspraak) op de redactie, 
Industrieweg 1. Tel 59 36 05.

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

Meer nieuws op 
www.andijker.nl!
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Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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 we nog steeds in de lockdown 

periode zitten zijn er nog  geen 

vieringen in onze parochiekerk. 

We houden ons aan de adviezen 

van de overheid. Er zijn heel veel 

kerkdiensten te volgen via de 

media. Wel is in deze tijd ons 

kerkgebouw iedere dinsdagoch-

tend geopend van 10-12 uur. 

Voor even een moment van rust 

en bezinning, u kunt een kaarsje 

opsteken, even gaan zitten. Toch 

komt het iedere week dichter bij 

dat alles wel weer kan! We hopen 

dat u niet in de put raakt nu het 

soms wat traag gaat, het voorjaar 

komt er aan! Nieuw leven in de 

natuur! De vaccinaties gaan ook 

door, dit moet ons nieuwe hoop 

geven op betere tijden. Ook in 

deze Veertigdagentijd kunt u al-

tijd pastor Dekker bellen voor 

een luisterend oor, een gesprek. 

Of zomaar iemand die luistert en 

meeleeft, gewoon doen. Pas 

goed op u zelf en op elkaar!

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 28 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 kerkdienstgemist.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 de Lange
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Langs deze weg willen we u hartelijk bedanken voor de warme 
belangstelling en troostende woorden in de vorm van vele kaarten, 
bloemen, telefoontjes en bezoek na het overlijden van onze lieve 
vader en trotse opa

JAN SLUIJS
Het heeft ons heel goed gedaan, dat zoveel mensen zich betrok-
ken voelden. We zijn dankbaar dat we terug kunnen kijken op een 
waardig afscheid, dat is een grote steun voor ons.

Het gemis zal blijven, maar hij blijft voor altijd in ons hart.

 René en Jeanet Sluijs – Kooiman
 Matthijs
 Oscar en Samantha
 Patrick

 Erica Sluijs                                              

Andijk, februari 2021

Weer terug ‘op Andijk’.

H.P. Blom,  Sorghvlietlaan 8 H, 1619 XB Andijk 
  Tel: 0228-851325

Elkaar helpen. Het lijkt zo van-
zelfsprekend. Zeker in een tijd 
als deze. Maar uitreiken en el-
kaar bereiken is nog niet zo 
eenvoudig. Hoe brengen we 
vraag en aanbod bij elkaar? 
Deze vraag speelde al langere 
tijd bij Natalie Beerepoot. Sa-
men met Michiel Vlaar van De 
Schoof is zij op zoek naar hel-
pende handen én naar de hulp-
vraag. 

Steeds als er een bordje eten over 
is, rijst bij haar dezelfde vraag: 
wie kan ik hier nu eens blij mee 
maken? Oudere mensen op de 
buurt? Zieke mensen? Eenzame 
mensen? Je weet niet wat er ach-
ter de voordeuren speelt en wilt 
mensen ook niet schofferen. 
Maar hoe weet ik dan wie er be-
hoefte aan heeft? En is het niet 
juist hun vangnet, de mantelzor-
gers, die wel een beetje hulp kun-
nen gebruiken? Natalie ging op 
onderzoek uit.

Wehelpen.nl
“Ik stuitte op www.wehelpen.nl. 
Een prachtig online platform 
waar je hulp kunt vragen, aanbie-
den en organiseren. Dat wiel 
hoeven we niet opnieuw uit te 
vinden. Maar weet iedereen deze 
website wel te vinden? En niet 
iedereen heeft toegang tot online 
kanalen. Ik bedacht dat we dit 
kleinschalig, op lokaal niveau ook 
kunnen organiseren. In de groep 
‘Je bent Wervershover als…’ zie ik 
al veel leuke initiatieven voorbij 
komen. Maar dan gaat het meest-
al om aanbod. Ik wil graag weten 
welke hulp nodig is.”

Het aanbod is divers, van het 
doen van een boodschap doen, 
de hond uitlaten, een spelletje, 
met de kinderen naar buiten om 

werkende ouders te ontlasten, 
een klusje in huis, de kliko’s aan 
de weg zetten, je laptop of ge-
reedschap uitlenen, een paar keer 
in de week een maaltijd dat toch 
over is. Maar wat dacht je van 
hulp met de computer, bankza-
ken of social media? Hoe mooi is 
dat! Voor ons een klein gebaar 
waar een ander heel veel aan kan 
hebben.”

Coördinerende rol
Natalie houdt van mensen en van 
verbinden. Graag vervult zij een 
coördinerende rol bij het samen-
brengen van vraag en aanbod. 
Mensen die al iets concreets heb-
ben verwijst ze naar www.wehel-
pen.nl. Dat platform staat als een 
huis. Maar er blijven zo veel vra-
gen verborgen die ze graag naar 
de oppervlakte brengt. Zo zijn er 
de mantelzorgers die zelf al zo 
veel zorgen. Juist zij kunnen zelf 
wel wat hulp gebruiken. Maar 
wellicht heb je hulp nodig om je 
aan te melden bij wehelpen.nl!

Natalie roept mensen op vooral 
te durven vragen. Doe dat via de 
website of in de Facebook groep 
‘Je bent Wervershover als’. Mail 
naar de Binding of doe een briefje 
in de brievenbus van De Schoof.

Waar kun jij hulp bij gebruiken? 
Hulp nodig? Vertel het ons. Stuur 
een mailtje naar reactie@bin-
ding.nl of doe een briefje in de 
brievenbus bij de Schoof aan het 
Kerkelaantje 1 in Wervershoof 
met daarop je naam, telefoon-
nummer en je hulpvraag. Uiter-
aard mag je ook een vraag indie-
nen voor iemand anders want 
niet iedereen durft om hulp te 
vragen. Wil je zelf helpen? Stuur 
ook even een berichtje of maak 
een account aan op wehelpen.nl.

Lokale hulpdienst
Waar kunt u hulp bij gebruiken?

Steeds vaker hoor je de oproep 
géén brood te voeren aan de een-
den in de sloot. “Maar deze een-
den vinden het echt lekker hoor 
en komen er speciaal voor de 
kant op,” klinkt vaak als reden 
om het wel te doen. “Het is zo 
gezellig om met de (klein) kinde-
ren een broodjes te voeren.”

Brood is echter te zout voor vo-
gels en het voer is te eenzijdig. 
Het geeft de eenden wél een vol 
gevoel, maar ze krijgen daardoor 
te weinig voedingsstoffen binnen. 
Dat maakt ze ziek. Dat gebeurt 
niet van één enkel broodje inder-
daad. Maar na u komt de volgen-
de en weer een volgende. 

Nog een probleem
Als er meer gevoerd wordt dan 

de dieren opeten waar u bij staat, 
trekken de resten brood ook on-
gedierte aan. Muizen en ratten, 
we zien ze niet veel. Maar laten 
we dat ook zo houden! Voer dat 
in het water wordt gegooid, zinkt 
naar de bodem en geeft ook daar 
problemen.

Toch voeren
Kippengraan of speciaal (strooi)
voer voor (water)vogels is te koop 
bij diverse diervoederbedrijven. 
Dit voer is veel beter voor de vo-
gels en ook dan heeft u het ple-
zier dat de dieren dichtbij komen. 
Ook speciaal voor vogels ge-
maakte vogelpindakaas en vet-
bollen doet u vogels een plezier 
mee. Ook hier geldt, kleine beet-
jes voeren. Dan worden vogels 
niet té afhankelijk van mensen.

Maar eendjes lusten toch brood?

Liever geen brood voor de eenden. Foto: OdB
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VOORKOM RUZIE OVER DE ERFENIS

Waar het om geld gaat, blijkt helaas maar al te vaak dat er ruzie in de 
familie ontstaat. Broers en zussen die elkaar, soms letterlijk, in de 
haren vliegen. De “koude kant” die zich ook nog eens met de verde-
ling van spullen uit de erfenis bemoeit, maakt het er niet makkelijker 
op. Er is onenigheid over de kleinste dingen. 

De familiestukken
In de praktijk lijkt het soms wel na het wegvallen van de ouders, of 
er een machtsstrijd wordt gevoerd over de verdeling van de spullen. 
In deze zaak was het familieservies de hoofdzaak van de ruzie. Hoe-
wel het is af te vagen of dat echt de essentie van de strijd was. Vele 
redenen kwamen op tafel, waarom de één veel meer recht op het 
servies zou hebben dan de ander. Het enige waar ze het over eens 
waren, was dat het servies als geheel/compleet moest blijven. De 
oudste zus vond dat zij er het meeste recht op had. Ze was ten 
slotte de oudste, moest vroeger altijd helpen in de huishouding en 
had de jongere kinderen uit het gezin praktisch opgevoed. De oud-
ste broer vond dat hij er als stamhouder toch zeker het eerste recht 
op had. Ieder kind had z’n eigen redenen waarom hij/zij het servies 
zou moeten krijgen. De jongste zei dat zij altijd al het vijfde wiel aan 
de wagen was en het met de afdankertjes moest doen, dus was het 
servies voor haar een mooie wijze om nu eens een waardevol twee-
dehandsje te ontvangen. 

De voordelen van een testament en/of codicil
Het is voor de verdeling van de erfenis fijn als er een testament is 
waarin duidelijk staat wat de wensen zijn voor wat betreft de verde-
ling daarvan. De verdeling van de inboedel hoeft, met uitzondering 
van schilderijen en andere kunst, niet per se in een testament. Een 
handgeschreven codicil voorzien van naam, datum en handtekening, 
is ook rechtsgeldig. Let op: enkel stickers ergens opplakken is niet 
geldig.

De oplossing van het familieprobleem
Deze broers en zussen waren gelukkig wel bereid om met hulp van 
de mediator met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens die gesprekken 
bleek dat het vroeger niet alleen kommer en kwel was en dat men 
elkaar, met ieders specifieke nukken, best kon dogen. De oplossing 
kwam van de oudste. Het servies wisselt jaarlijks van kind en die 
organiseert een high tea. Inmiddels is dit al weer meerdere jaren een 
gezellig samen zijn. Voor dit jaar even wachten tot het weer mag.

Gratis half uur bespreking, 
bel ons: 
Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators 
Andijk 0228-592224
Benningbroek 0229-591264.    

Ingezonden/Column

Hebben jullie wel eens het woord Liefde gegoogeld? 
Ik deed het en kreeg binnen 0,38 seconden 70 miljoen zoekresul-
taten. 
Dat leek mij veel. 
Daarna typte ik het Engelse woord voor liefde in: Love. Binnen 
0,57 seconden kreeg ik 12 miljard (!) hits. 

Liefde – wie hunkert er niet naar? Daarom is liefde het onder-
werp van talloze songs, romans, opera’s en films. 
Misschien denk jij dat de liefde niet voor jou is weggelegd. De 
liefde zit weggestopt als een bol in de bodem. 
Maar na elke winter wordt het lente. De zon verwarmt de aarde. 
De bol komt op. Een tulp of een narcis! Speciaal voor jou.

Ik weet geen antwoord op alle vragen. 
En toch geloof ik in de liefde. En met name in Gods liefde. 
Oneindig groot is die liefde. Wie Hem het meest nabij was, zijn 
Zoon, offerde God op om ons redden. Zijn Zoon werd een bol in 
de barre wintergrond. Gestorven en begraven. 

Maar God liet Hem daar niet.
Op de eerste Paasdag staat de zon in de vroege morgen te stralen 
aan de hemel. De bodem wordt verwarmd en Jezus staat op uit 
de dood. 
Jezus is een tulp die uit barre winter-
grond ontluikt. Gever van nieuw leven. 
Deze Tulp biedt God jou in liefde aan. 
Waarom zou je Hem niet aannemen? 
Na de winter komt dan de lente. 

ds.Koos Staat
 

Lente

Andrea van Langen

Tiny houses 

Er wordt veel gepraat over 
tiny houses, ook in onze 

gemeente. Een enkele keer 
worden ze ook gebouwd, 
vooral als zorg- of mantel-

zorgwoning. Recent zijn ook 
in onze gemeente initiatieven 
ontstaan om een aantal tiny 
houses bij elkaar te bouwen 

zodat er een zogenaamde 
“Community” gevormd wordt. 

Op televisie zijn hierover 
programma’s te zien, waar-
bij vooral de zonnige kant 

geschetst wordt. Het gaat dan 
om een groepje mensen die 

vaak met idealistische motie-
ven kiezen voor het wonen 
in een tiny house. Zoveel 

als mogelijk zelfvoorzienend 
leven en ook “ontspullen”om 

minder afhankelijk te zijn 
van de hedendaagse con-

sumptiemaatschappij. Kortom 
kiezen voor een tiny house is 
óók kiezen voor een andere 

levensstijl. 
Daarom is het tiny house 
ook niet de oplossing voor 
het huidige tekort aan jon-
gerenwoningen. Want zeg 

nu zelf: waar moet je met je 
visite heen als we straks weer 

meer dan één bezoeker per 
dag mogen ontvangen of met 
je thuiswerkplek? Natuurlijk 
zijn ervaringen belangrijker 

dan spullen en willen we 
duurzamer gaan leven, maar 
voor de meesten van ons dan 
toch graag binnen een leef-

baar aantal vierkante meters. 
Voor wie privacy, voldoende 
kastruimte en een aansluiting 
op het riool belangrijk vindt 
is het tiny house wellicht niet 

het gedroomde alternatief. 
Laten we de tiny houses 

daarom vooral in het juiste 
perspectief zien. Wat we 

nodig hebben is woningbouw 
in al onze kernen. De afge-
lopen periode zijn de regels 
versoepeld, dat betekent dat 
er op dit moment een over-

vloed is aan woningbouwplan-
nen, maar helaas een tekort 
aan medewerkers voor de 

uitvoering. Ook (provinciale) 
regels en lange inspraakpro-

cedures zorgen ervoor dat het 
gemiddeld 3-5 jaar duurt voor 
een woningbouwplan uit de 
steigers komt. De financiën 
van de gemeente dwingen 

ons om keuzes te maken. In 
het belang van een gezonde 
toekomst kan de keus voor 

woningbouw niet langer wor-
den uitgesteld!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Hans Bakker heeft zateragmorgen afval opgeruimd, langs de Kleiak-
ker tot de villawijk. Ruim 300 blikken en drank flessen. Ook piep-

schuim en fietswielen in de sloot. Foto: Douwe Greydanus

Langs de weg... afval

Verzamelaar van boeken en informatie over Andijk en van  
Andijker personen zoekt nog de voor WO2 uitgegeven albums 
van de Andijker koekfabriek Faust & De Vries. 
Het zijn 6 reclamealbums met plakplaatjes. 

Ik mis nog de 2 albums: 
1 Verkeer en Klederdrachten      
 door de eeuwen
2 Bonte kleuren
                                                                      
Daarnaast zijn de bijbehorende 
plakplaatjes voor de 6 Albums 
ook zeer welkom.
                                             
Jos Kuin 0228-591408  
jm.kuin@quicknet.nl 

Gezocht: albums Faust & De Vries
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Toen en nu
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Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?
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Heeft u gigantische achterstanden of 
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boekhouder?
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verbeteren.
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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
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via e-mail, drag & drop of de app
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 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
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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
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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

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

Steve Verhoef kwam aan bij het 
kantoor aan de Bedrijvenweg 
en zag verkeersborden staan 
met 30. Ook hingen er kleurige 
ballonnen. Het was hem niet 
meteen duidelijk voor wie deze 
er hingen. Hij ging het pand 
binnen om eens op de kalender 
te kijken wiens verjaardag hij 
vergeten was.

Ook binnen in het pand hingen 
de nodige versieringen en het 
muntje viel opeens. Niet iemand, 
maar het hele bedrijf bestond 30 
jaar! Het personeel had dit heu-
gelijke feit goed onthouden en 
verraste de eigenaars met een 
klein corona-proof feestje.

Kleine party
“Eigenlijk was het de bedoeling 
dat de verhuizing naar dit nieuwe 
pand aan de Bedrijvenweg 3A en 
het 30-jarig jubileum te samen 
groots gevierd zouden worden,” 
vertelt Steve. “Door corona werd 
dat natuurlijk allemaal onmoge-
lijk en raakte het hele jubileum 
een beetje op de achtergrond. Nu 
werd het een onverwachte party 
met alleen de directe werkne-
mers en onze gezinnen en na-
tuurlijk onze ouders met wie het 
30 jaar geleden allemaal begon-
nen is.”

Taart en bloemen
Volledige achter de rug van de 

broers Roy en Steve om waren 
ook hun vrouwen en hun ouders 
uitgenodigd voor het jubileum. 
“Met koffie met gebak, slingers 
en ballonnen en bossen bloemen 
hebben we op veilige afstand met 
elkaar een toost uitgebracht op 
dit jubileum. Het was een grootst 
gebaar van het personeel en dat 
waarderen we heel erg.”

Familiebedrijf
Ouders Joost en Marja zijn 30 
jaar geleden met het lasbedrijf 
gestart. Roy is als leerling het be-
drijf ingestroomd en heeft zijn 
vader als leermeester gehad. Ste-
ve heeft eerst elders ervaring op-
gedaan maar sloot zich ook aan. 
De twee broers hebben nu sinds 
2012 de leiding en de ouders zijn 
op de achtergrond voor hand- en 
spandiensten altijd beschikbaar 
gebleven. 

Kerstversiering en festivals
Van Dijkpop tot Dance Valley, 
van Foodtrucks tot reclamezui-
len, bijna geen feestje is zonder 
materialen en diensten van Las-
bedrijf Verhoef. “Maar ook heel 
veel kerstversiering komt bij ons 
vandaan. De zaadbedrijven in de 
regio zoals Enza, Pop vriend en 
IncoTec weten ons te vinden. 
Daarnaast zijn wij voor o.a. PWN 
Andijk en ook het Hoogheem-
raadschap geen onbekenden 
meer. We maken voor hen bij-

voorbeeld trappen tot bordessen. 
Voor alle facetten van de metaal-
bouw, het hele traject van ruig tot 
verfijnd, bent u hier aan het juiste 
adres.”

Kermisattractie
Het enorme FunHouse dat nu net 
gereed is gekomen is één van de 
grootste ooit gebouwd en een 
echte blikvanger. “Dit project 

hebben we gemaakt mede met 
spullen van collega-bedrijven. 
Het was een geweldige klus die 
we gelukkig al binnen hadden 
voordat de corona uitbrak en veel 
dingen stil kwamen te liggen. Dit 
project hebben we vele maanden 
werk aan gehad. Gelukkig heb-
ben we nog meer werk liggen, 
zodat we voorlopig gewoon ver-
der kunnen werken.”

Toekomstgericht
Nu Dorcas –kantoor en winkel- 
is verhuisd naar het nieuwe pand 
aan de overkant en Tegra Sys-
tems de nieuwe buren zijn ge-
worden is het weer lekker bedrij-
vig op de Bedrijvenweg Andijk. 
“De toekomst kan niemand voor-
spellen, maar het ziet er goed uit 
voor ons bedrijf en we zetten er 
de schouders onder.”

Onverwacht jubileumfeestje bij Lasbedrijf Verhoef

Het is inmiddels 30 jaar geleden dat Joost en Marja Verhoef het bedrijf begonnen,  
dat sinds 2012 door zoons Roy (l) en Steve is overgenomen. Tekst en foto: OdB
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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

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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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Buren starten Westfriese kledinglijn
Zittend aan de keukentafel met 
een lekkere borrel voor zich, 
steken Kirsten Vriend en 
Chantal Beemsterboer en-
thousiast van wal. “Het begon 
eigenlijk allemaal heel spon-
taan. We zaten op een zomer-
avond lekker met een aantal 
buren ‘moôi an’ zoals dat heet. 
Het was heerlijk weer, dus we 
namen er nog ‘ientje toe’.” 

Kirsten vertelde toen dat ze een 
aantal jaar terug het idee had om 
shirts te laten drukken met West-
Friese teksten die je vaak om je 
heen hoort. Ze was er alleen 
nooit aan toegekomen om het te 
starten. Teksten zoals: Skoftig, 
Moôi zitte dom koike, Nôh Hee, 
Koeterdekoet, Padje inkorte, 
Barrel, Suks nou maar weer, en 
meer.  

Gek op West-Fries
Kirsten legt uit: “Ik ben altijd gek 
geweest op de West-Friese taal. 
Hij is heel bijzonder en uniek in 
Nederland. En gemengd met hu-
mor is het altijd erg leuk. Iedere 
van origine Westfries kent West-
friesland Plat nog wel (een caba-

retgroep die in het Westfries op-
trad) of de boeken van Jan Panne-
keet. Maar het is jammer dat het 
Westfries eigenlijk alleen nog 
door een oudere generatie wordt 
gesproken. Jongeren verstaan het 
nog wel, maar spreken het steeds 
minder. Het is goed dat er allerlei 
initiatieven zijn om de taal weer 
meer te verspreiden, maar veel 
jonge mensen kopen geen kalen-
ders of lezen boeken, dus kiezen 
wij voor mode. Typerende West-
friese uitspraken op kleding. 
Daarnaast is het ook gewoon ori-
gineel.  We zijn trots op onze regio 
en hopen zo de taal weer meer 
zichtbaar te laten zijn.”

Oigenwois
Chantal lacht en zegt: “Iedereen 
begon meteen spreuken aan te 
vullen die hij of zij in de collectie 
wilde zien!” Na die gezellige zo-
meravond waren Peter en Chan-
tal meteen enthousiast om het 
een kans te geven. Het idee was 
geboren om samen een webshop 
op te zetten. Door de Corona 
lockdown zaten we meer thuis en 
konden meteen aan de slag. Peter 
ontwierp de webshop en Chantal 
(Personal Stylist van BeYouBy-
Chantal.nl) ontwierp meteen een 
leuke collectie. Ze vertelt enthou-
siast: “Er is aan iedereen gedacht. 
Er is voor mannen, vrouwen én 
kinderen een originele collectie 
met Westfriese statements (type-
rende teksten en quotes). Zelfs 
voor de allerkleinsten zijn er leu-
ke kraamcadeautjes zoals rom-
pertjes en slabbetjes met ‘Prie-
ken’ of ‘Pittigie’ of ‘Oigenwois’.”

Samen besluiten
Samen met onze mannen Peter 
en Remco vormen we dus het 
WFshirts team. Peter verzorgt 
de technische kant van de web-
shop, Remco doet de zakelijke 
details, Chantal ontwerpt de 
collectie en verzorgt samen met 
Kirsten de marketing en social 
media.  Peter: “Eigenlijk doen 
we alles samen en besluiten we 
onder het genot van een natje en 
een droogje wat er gaat gebeu-

ren. We zijn nu een paar maan-
den bezig en de reacties zijn 
echt heel leuk. We hebben zelfs 
bestellingen van geëmigreerde 
Westfriezen door heel het land! 
Ook zijn we al geïnterviewd 
door WEEFF Radio en hebben 
we al diverse prijzen beschik-
baar gesteld bij regionale online 
pubquizzen van Hoogkarspel 
Quiz Events.”

Kermissen en festivals
“En we zijn nog maar net bezig! 
We hopen dat we straks, als de 
lockdown afgelopen is, voor de 
kermissen en festivals aan de slag 
kunnen. Het is zelfs mogelijk om 
voor je eigen groep een originele 
tekst te laten ontwerpen. Leuk 
voor de aankomende kermisbor-
rels en evenementen!”

Persoonlijke hoodie
“Dus heb je zelf ook een leuke 
spreuk, schroom dan niet en mail 
ons. Het is onze missie dat heel 
West-Friesland, maar ook daar-
buiten, straks met één van onze 
shirts of hoodies loopt!  Volg 
vooral onze socials voor updates 
leuke aanbiedingen en kijk vooral 
snel op www.wfshirts.nl.”

Het team van WF-shirts aan de keukentafel. V.l.n.r. Kirsten en Remco  Vriend, Peter en Chantal 
Beemsterboer. Foto’s: Chantal Beemsterboer.

Kirsten is blij met haar hoodie. Foutje in de Andijker
Er is vorige week, in het artikel over dhr. Roes, 

een fout websiteadres vermeld. 

Het juiste adres moet zijn: www.pennenman.net.

 

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

Mooie puzzels te koop. 
Kerkepad. 

Even bellen naar 59 20 18

Komen er mensen bij u loge-
ren maar heeft u eigenlijk niet 
genoeg ruimte? Denk dan eens 
aan Villavakantiepark IJsselhof, 

Proefpolder 4-720 in Andijk. Het 
kan al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 

IJsselhof team ontvangt u graag.

Nieuws of tips?
info@andijker.nl
of bel: 59 36 05

Vorige week zaten we nog met zn 
allen in de sneeuw terwijl we dit 
weekend heerlijk in de zon zaten 
en kregen we allemaal weer len-
tekriebels. Onder het genot van 
een kop koffie met wat lekkers 
genieten in de zon. Gelukkig is 
het deze week voorjaarsvakantie 
dus kunnen we er nog even van 
genieten met zn allen. Allemaal 
een heerlijke week! 
Vitamine D opdoen ook de hon-
den vinden het weer heerlijk een 
extra rondje wandelen, wel de 
hondenpoep even opruimen! 
Tekst en foto Astrid van Dijke

Van de sneeuw naar de zon

Foto: aangeleverd
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Jelle Beemsterboer wil 
onze stem laten horen 

in de Tweede Kamer
 
Op dit moment is hij nog wethouder in Schagen, maar Jelle 
Beemsterboer is verkiesbaar voor de Tweede Kamer. Na 15 jaar 
ervaring in de gemeentepolitiek is de 36 jarige Beemsterboer 
bedreven in het realiseren van ambitieuze projecten. Dat wil hij 
nu voor de hele regio Noord-Holland Noord gaan doen.
 
In onze regio is het niet gebruikelijk dat een Kamerlid zich specifiek in-
zet voor het regionaal belang. Terwijl in regio’s als de Achterhoek, 
Twente en Zuid Limburg het zelfs normaal is dat meerdere Kamerleden 
van verschillende partijen zich om de regio bekommeren. Zij zetten 
zich bijvoorbeeld in voor de regionale infrastructuur en werkgelegen-
heid. Met korte lijnen signaleren zij kansen waar de regio gebruik van 
kan maken. Dat wil Jelle nu ook voor ons starten.
 
Meer bouwen
Beemsterboer: “Ik ben benaderbaar voor alle mensen in Noord-Holland 
Noord. Zo kan ik snel aan de slag met zaken die onze regio kunnen ver-
sterken. Heel actueel is nu de woningbouw. Mijn handen jeuken om de 
vastlopende regelgeving daaromtrent aan te pakken. In de regio moet 
meer gebouwd worden om jongeren een kans te geven om in het ei-
gen dorp te blijven wonen en senioren goede doorstroommogelijkhe-
den. Het CDA heeft goede plannen om de woningbouw van de rem te 
halen en dat is nodig.”
 
Helpt graag
In goed contact met de lokale CDA’ers wordt er flink campagne gevoerd 
de komende weken. Als veel mensen een voorkeursstem op Jelle 
Beemsterboer uitbrengen gaat hij namens ons de Tweede Kamer in. Hij 
roept iedereen op om ook na de verkiezingen contact op te nemen als 
hij kan helpen.”

Hoe oud moet je zijn voor vrijwil-
ligerswerk? Mag ik als 16-jarige 
ook achter de tap staan? Hoeveel 
uur per week mag ik vrijwilligers-
werk doen? Heb ik recht op een 
vrijwilligersvergoeding? Op don-
derdag 25 februari geeft Rachel 
Doran van Jong Westfriesland in 
Actie daarom vanaf 19.00 uur 
antwoord op onder andere deze 
vragen. 

Iedereen kan zich gratis aanmel-
den voor dit live-event. 
Dat kan via het Facebook-event 
op de Facebookpagina van Vrij-
willigerspunt Westfriesland: @
vrijwilligerspuntwf, of door een 
mail te sturen naar Rachel Doran: 
r.doran@vrijwilligerspunt.com. 

Het live-event op donderdag 25 
februari, van 19.00 tot 20.30 uur. 

Wat zijn de rechten en plichten 
van jonge vrijwilligers? 

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

MAART
Maandag 8 maart
• Online ontbijtsessie met Monique,  8.15 tot 9.15. Zie artikel

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 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 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

 
Wist u dat...

... u de bij de ijsbaan 

vergeten spullen kunt ophalen 

op Kleingouw 22?

...  de gasten van de 

Zonnebloem afgelopen 

zaterdag een mooie bos tulpen 

hebben gekregen als opkikker-

tje in deze rare tijd?

... er nog tulpen voor Moldavië 

te koop zijn?

... de IJspegels weer heerlijk 

aan het zwemmen zijn in het 

IJsselmeer?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-

len naar info@andijker.nl?

“Invloed met impact” dat is het 
thema van de Internationale 
vrouwendag op maandag 8 
maart. Dat klinkt ingewikkelder 
dan het is. Er zijn in de gemeente 
Medemblik elke dag vele vrou-
wen actief om de wereld om ons 
heen een beetje mooier te maken. 
Eén van de mogelijkheden om 
dat te doen is de politiek, waarin 
de stem van de vrouw best wat 
harder mag doorklinken, aldus 
wethouder Andrea van Langen. 
Maar dat geldt ook voor het ver-
enigingsleven en het bedrijfsle-
ven. Een vrouw uit onze gemeen-
te die hier elke dag mee bezig is, 
is Monique Ravenstijn. 

Monique Ravenstijn is oprichter 
van Jeelink. Als vijfde generatie 
binnen een grootgruttersfamilie 
is zij zelf sinds 1999 actief als zelf-
standig ondernemer in de super-
marktbranche. Zij runt twee 
Jumbo supermarkten: Jumbo 
Monique in Zwaagdijk en Heer-
hugowaard. Daarnaast schrijft zij 
boeken, blogs en artikelen. Enige 
jaren geleden heeft zij ontdekt 
waarom zij pakken koffie ver-
koopt, dit is namelijk haar manier 
om haar levensmissie te leven. 
Monique komt elke dag haar bed 
uit om de wereld een stukje 
mooier te maken. Bent u ook 
nieuwsgierig naar haar verhaal? 
Meld u dan aan voor de online 
ontbijtsessie met Monique op 8 

maart aanstaande van 8.15 tot 
9.15. Deelname zonder ontbijt is 
gratis, deelname met ontbijt kost 
€15,=. 

Wilt u ook geïnspireerd worden? 
Stuur een mail met uw naam en 
mailadres naar andrea.vanlan-
gen@medemblik.nl. 
Doet u dit het liefst onder het 
genot van een heerlijk ontbijt? 
Vermeld dan ook uw mobiele te-
lefoonnummer in uw mail. U 
ontvangt dan een tikkie en kunt 
uw ontbijt op 7 maart tussen 
10.00 en 19.30 afhalen bij Eetcafé 
de Kwikkel in Medemblik. 

Graag tot ziens op 8 maart. 

Hoe kunnen we samen de wereld 
een beetje mooier maken?

Andrea nodigt u uit voor een 
online ontbijtsessie. 

Foto aangeleverd
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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  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 
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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

De Andijker publiceert regelmatig 
de belevenissen van oud Andijker 

Jan Pijker. 

Kieviten.
Overigens is februari een maand vol her-
inneringen, want in die maand overle-
den in verschillende jaren mijn vader, 
mijn broer en mijn oudste zoon. Mijn 
vader is het langst geleden en ik vond 
een boekje tussen zijn papieren waarin 
hij ieder jaar had opgeschreven hoeveel ( 
kieviet ) eieren hij in het  voorjaar had 
gevonden. Hij noteerde er ook in wan-
neer hij welke zaden hij had gezaaid in 
de bescheiden groentetuin naast de sme-
derij onder de stoofperenboom. Er stond 
ook een seringenstruik en meestal droeg 
die struik bloemen als mijn moeder jarig 
was op 5 mei. Jammer is dat ze maar 50 
jaar mag worden en ze dus maar kort bij 
elkaar mogen zijn.

Die kievitseieren vindt hij meestal op 
een stuk land tegenover Zwemlust en 

soms gaat hij met Piet Groot met een 
schuit de polder in om ze te zoeken. Het 
is een kunst apart, want de kievit loopt 
eerst een stukje en vliegt dan met veel 
lawaai op en hij weet meestal precies te 
bepalen hoever de vogel heeft gelopen. 
De eerste eieren brengen meestal geld op 
en hij brengt ze bij Moes die ze naar de 
markt in Purmerend brengt en dan ’s 
avonds het geld komt brengen. Er zijn 
jaren dat hij het eerste ei van Andijk 
vindt en dat aanbiedt aan de burgemees-
ter. Meestal vindt hij er zo rond de zestig 
en hij schrijft eens:  Zeg nou nog maar 
eens dat ik ze niet vinden kan.

In 1973 zoekt hij nog op het land van Jo 
de Boer en vindt nog een aantal. Hij 
schrijft ook nog dat zijn kleinzoon het 
eerste kippenei van het jaar vindt. Dat 
heeft hij meegenomen van huis en zijn 
kleinzoon het laten vinden. In 1974 wor-
den geen aantekeningen meer gemaakt. 
Op 25 februari is hij overleden en toen 
waren er nog geen kieviten.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

Door de ijspret van de afgelopen periode 
zijn ook de Reddingboten van de stations 
in West-Friesland uit de vaart gehaald, 
maar de bemanning blijft wel stand-by 
voor eventuele assistentie op het ijs.  Afge-
lopen zondag heeft de bemanning van 
Andijk geoefend met als thema’s; ijs-inzet 
en zelfredzaamheid op het ijs. De Jachtha-
ven Andijk vormde het toneel voor de oe-
fening.Met de nodige lijnen en persoonlij-
ke beschermingsmiddelen is er op meer-
dere manieren een ‘slachtoffer’ uit het wa-
ter gehaald. Wat een makkelijke handeling 
lijkt, blijkt in de  praktijk toch behoorlijk 

tegen te vallen door het zwakke ijs en af-
koeling.  

De KNRM redt mens en dier
Juist in deze periode is het een risico dat 
uw trouwe viervoeter het door dooi ver-
zwakte ijs op stapt. Ga niet zelf het ijs op 
maar schakel de hulpdiensten in.  

KNRM Andijk bevond zich nog net op tijd op glad ijs

In de haven van Andijk werd geoefend. Foto’s aangeleverd

Het is koud bij gastouder Saskia van gast-
ouderbureau Berend Botje uit Andijk. 
Daar zijn ze momenteel bezig met het 
thema: Brrrr, wat is het koud! Onze gast-
ouders kijken naar de kinderen, zien wat 
hen bezighoudt en spelen daarop in. Zij 
bedenken samen met de kinderen activi-
teiten in dat thema en bieden daarop ma-
terialen aan. Onze ervaring is dat kinderen 
dan veel langer met een activiteit bezig 
zijn en veel meer nieuwe dingen leren en 
onthouden. 

Saskia heeft samen met de kinderen een 
iglo gemaakt, wintermutsen geknutseld en 
natuurlijk veel boekjes gelezen. Bijvoor-
beeld het boekje: De pinguïn die niet van 

kou hield en het boek: ‘Sneeuwman kan...’.
 
Gastouderopvang in Andijk
Het thema is nog niet af, dus we gaan nog 
veel meer winterse activiteiten doen. Wil 
je op de hoogte blijven van alle activiteiten 
bij gastouder Saskia? Volg dan de face-
bookpagina Gastouderopvang de Fruittui-
nen. 

Gastouders gezocht!
Wij zijn op zoek naar gastouders in An-
dijk. Wil je gastouder worden of ben je 
gastouder en heb je plekjes vrij? Neem dan 
contact met ons op via gastouderbureau@
berendbotje.nl of 088-2337055. 

Brrr, het is koud bij gastouder Saskia

Foto’s aangeleverd
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