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Arie Kok verhaalt in dit boek over:

Het ontstaan van de Zuiderzee

De gloriedagen van Kampen

Nagele, een duistere plek in zee

De heren van Kuinre

Grutte Pier, piraat en vrijheidsstrijder

Frouke van Stavoren

De slag op de Zuiderzee

Hardnekkige roomsen op Urk

De kolonie Nieuw-Nederland

Een Zwols beurtschip gevonden in Lelystad

Een barre tocht over het ijs naar Stavoren

De VOC en de vrouwen van Enkhuizen

Geertruij Ulrich, vroedvrouw van Schokland

De stormvloed van 1825

Veertien dagen overleven op een ijsschots

De ontruiming van Schokland

Urkers als de oer-nederlanders?

De ontdekkingsreis van Henry Havard

De kunstenaarskolonie in Volendam 

De droom van Cornelis Lely

Het einde van de visserij

De watersnoodramp van 1916

De Duitse kroonprins op Wieringen

De Afsluitdijk: het einde van de Zuiderzee

Geïllustreerd met meer dan  
40 afbeeldingen.

850 jaar geschiedenis van een binnenzee

Door de Allerheiligenvloed van 1170 ontstond de Zuiderzee. Sinds-
dien hebben kust- en eilandbewoners een voortdurende strijd  

tegen het water geleverd. Altijd dreigde er gevaar. Tegelijk leefden ze 
ervan, visten ze erin en voeren ze naar verre kusten om handel te 
drijven.

Arie Kok vertelt de geschiedenis van de Zuiderzee in 25 verhalen, 
waarin mensen centraal staan. Van de Hoornse visser die getuige is 
van de slag op de Zuiderzee in 1573 tot de tot de vroedvrouw van 
Schokland, van de kunstenaarskolonie rond hotel Spaander in Volen-
dam tot Kampen en de Hanze, van de Urker schedelroof tot het 
vrouwtje van Stavoren. Het boek eindigt met de droom van Cornelis 
Lely om de Zuiderzee in te polderen: het dichten van de Afsluitdijk in 
1932.

Arie Kok is journalist en schrijver.  
De geschiedenis van de Zuiderzee heeft 
al decennialang zijn interesse. Eerder 
verscheen van hem de roman Zoete zee 
over een vissersfamilie.

ISBN 9789401916943
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www.omniboek.nl

nur 680

Schrijver Arie Kok vertelt de geschiedenis van de 
Zuiderzee in 25 verhalen, waarin vaak mensen cen-
traal staan. Van de watergeus die de Slag op de Zui-
derzee (1573) overleeft tot de vroedvrouw van 
Schokland, van de haringvisserij tot de walvisvaart. 
Het boek eindigt met het sluiten van de Afsluitdijk in 
1932.

Uw krant ‘De Andijker’ mag één exemplaar van dit 
schitterende boek weggeven. Welke inwoner van An-
dijk is hierin geïnteresseerd? Dat zullen er velen zijn! 

Hoe maakt u kans en wat verwachten wij terug?
Wilt u kans maken op het boek, dan vragen wij u om 
een recencie te schrijven in maximaal 500 woorden 
(en plaatsen we daarbij een foto van u én het boek in 
uw handen) in de Andijker.

Aanmelden per e-mail: info@andijker.nl 
tot uiterlijk 31-1-2021. 
Er is één recensie-exemplaar beschikbaar 
en d.m.v. loting zullen wij de winnaar kiezen. 

Het nieuwe boek van Tiny Maze-
reeuw is verschenen

In ‘Geboren tussen de apen’ 
neemt Tiny Mazereeuw de lezer 
mee in de omzwervingen van 
Gunnar. Van het keurslijf van een 
Duitse boerderij naar het keurslijf 
van het Duitse leger naar Neder-
lands-Indië en weer terug. Samen 
met Gunnar maakt de lezer dan 
ook kennis met het leven in en de 
geschiedenis van Nederlands-In-
dië. Deze bijzondere roman wordt 
sinds vrijdag 8 januari uitgegeven 
door Uitgeverij Boekscout.

Beieren 1880
Gunnar, de jongste zoon van de 
familie Schultze, groeit op in het 
boerenbedrijf. Hij verafschuwt 
de werkzaamheden. Wanneer 
zijn vader komt te overlijden ver-
laat hij zijn ouderlijk huis. Na een opleiding in Harderwijk komt hij als soldaat in Nederlands Indië 

terecht. De verschrikkingen van 
die periode raken Gunnar diep. 
Na zijn diensttijd zwerft hij doel-
loos rond en zoekt vergetelheid 
in de drank. Wanneer hij de 
kracht vindt zijn leven weer op te 
pakken ontmoet hij zijn grote 
liefde, het Indische meisje Mawa 
met wie hij vier kinderen krijgt. 
Wanneer Gunnar op zevenen-
veertigjarige leeftijd overlijdt 
dreigt voor Mawa terugplaatsing 
naar de kampong.

Tiny Mazereeuw is geboren en 
getogen in West-Friesland. Na 
haar opleiding als verpleegkun-
dige vertrok zij naar de Veluwe, 
maar het West-Friese landschap 
heeft voor haar altijd zijn aan-
trekkingskracht gehouden.
Dankzij deze achtergrond zijn 
haar eerste twee romans ‘Het be-
gon bij Jacob’ en ‘De Meertoren’ 

tot stand gekomen. In 2019 
schreef zij de roman ‘De Vij-
verengel. Deze romans zijn in-
middels in alle openbare biblio-
theken te lenen.

Recensent gezocht: 
Biografie van de Zuiderzee

Het nieuwe wijkje, ter hoogte van 
Kleingouw 179, is nu Krimper-
land genoemd. Het verwijst naar 

de perceelsnaam van voorheen. 
Er gaat binnenkort gebouwd 
worden. St. Oud Andijk

Het nieuwe straatnaambord. Foto Jos Kuin

Nieuw in Andijk:
Krimperland

Oud-Andijkse schrijft vierde boek

Tiny Mazereeuw. Foto aangeleverd

Gezocht deze situatie op Andijk, wie kent of herkent dit?
Stuur uw informatie naar: inl. jencmantel@ziggo.nl of Tel.591891

Wie weet waar deze foto 
is genomen?
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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

In de afgelopen dagen is binnen 
onze parochie de actie Kerkba-
lans gehouden. We zijn heel be-
nieuwd naar de opbrengst! Veel 
dank aan alle goede gevers en 
vrijwilligers die op deze manier 
onze parochie een flinke financi-
ele opsteker hebben gegeven! 
Het is ieder jaar een flinke klus, 
maar het blijft heel welkom!
We hopen heel erg dat er na deze 
lockdownperiode weer vieringen 
in onze kerk mogelijk zijn. 
We volgen nu het advies van de 
overheid om zo weinig mogelijk 
bij elkaar te komen. We hopen 
van harte dat alle maatregelen 
helpen en dat er na deze periode 
weer meer mogelijk kan zijn. 
Tot die tijd moeten we samen 
flexibel zijn en er het beste van 
maken! Even iemand bellen hoe 
het gaat, die vroegere vriendin, 
vorige buur, lieve nicht of oude 
bekende zijn nu ook veel meer 
thuis….
Wie weet wat voor leuke contac-
ten er weer ontstaan! We moeten 
elkaar maar door deze tijd heen 
helpen! En wees ook lief voor u 
zelf!
Veel sterkte voor iedereen, ook 
bij alle ziekte en verdriet.
*Overleden: Bets Rinkel-Breg.

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

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

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder maar verloor dit gevecht.

Dankbaar voor al zijn liefde en zorg die hij ons heeft gegeven, 
hebben wij met verdriet in ons hart afscheid moeten nemen 

van mijn lieve man, onze pa en trotse opa 

Leen Sijtsma
Leonardus IJpe

bijna 50 jaar met Alie Sijtsma-Bielsma 

Barsingerhorn, 15 maart 1945 Andijk, 23 januari 2021

“Je hebt zo gestreden om zo lang mogelijk 
bij ons te zijn, we zijn trots op jou”

Alie Sijtsma-BielsmaAlie Sijtsma-Bielsma

Richard en Ellen Sijtsma-Harders
   Amber en Daan
   Jesper

Edwin en Elly Sijtsma-Koorn
   Dewi
   Dean

Marco en Aneta Sijtsma-Grzyb
   Marlon

Viskuil 44, 1619 AV Andijk

Leen is thuis.

Door de huidige omstandigheden kunnen we weinig bezoek 
ontvangen en is het afscheid in het crematorium in besloten kring.

We vinden het daarom heel fi jn als u een kaart met een bericht 
of een herinnering naar ons stuurt.

Verdrietig maar dankbaar voor alle mooie herinneringen, 
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 

onze lieve vader en geweldige opa

Klaas Hollander
ruim 55 jaar met Alka Hollander-Meijerhof 

18 april 1942 23 januari 2021 

Wat zullen we hem ontzettend missen!

Alka Hollander-Meijerhof

Frank en Leny † Hollander
Caroline en Kevin, Jayden Daniël, Kyan Maëll, ♥
Erika en Ben, ♥
Renata

Sandra en Freek van Dokkum-Hollander
Jeffrey
Youri

Marjan en Erwin Harders-Hollander
Shirley en Pascal
Chantal

Hoekweg 28, 1619 EB Andijk

Klaas is opgebaard in het uitvaartcentrum Ibislaan 3 te Andijk. 
Door de huidige omstandigheden kunnen we weinig bezoek 
ontvangen en zijn het afscheid en de begrafenis in besloten kring. 
We vinden het daarom heel fijn als u een kaart met een bericht of een 
herinnering naar ons stuurt. 

Wat zullen we hem ontzettend missen!

Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen  
van onze buurman

De buren van de Hoekweg
Wij wensen Alka, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Klaas Hollander

FAMILIEBERICHTEN

Wij danken een ieder voor de overweldigende 
belangstelling, de fijne brieven en kaarten en de bloemen 

die wij hebben ontvangen na het overlijden 
van onze lieve dochter, zus, schoonzus en tante        

LINDA
moeder van Jeroen en Jelle en partner van Kees

  Namens de familie    
  Klaas Burger en Miepke van den Braber 

Andijk, januari  2021

O Heer’, op wie ik pleit,
in mijn eenvoudigheid,

heb ik geleefd, U toegewend.
Op U is al mijn hopen.
Ik leg mij voor U open,

die mij in hart en nieren kent.

Na een periode van afnemende gezondheid en een kort ziekbed, 
heeft de Heere tot zich genomen mijn broer, onze zwager en oom 

Jan Groot Kzn
13 augustus 1930                 – Andijk –                     23 januari 2021

 M. Groot

 P. Groot - Boonstra

 Neven en nichten

Correspondentieadres:
K. Groot
Hoekweg 29, 1619 EB  Andijk
0228 - 59 27 19

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij bedanken het personeel van Sorghvliet 
voor de goede zorg die Jan heeft gekregen.
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“IK BLIJF MAAR STENEN WEGGEVEN”

“Zô ken ik ut makkelijk onthouwen wat ik doe as ik skenk op pepier, 
zegt een mevrouw, als we de jaarlijkse papieren schenking doorne-
men. Ze ziet het zo dat ze eigenlijk elk jaar al een stukje van haar 
huis – telkens weer wat bakstenen – aan haar kinderen geeft. “Over 
un jaar of wat, ut ken nag un toidje duren, verkaup ik dut stekkie en 
den hew ik vurzeluf niet meer zô veul nôdig.” Haar wens is om dan 
de kinderen de gedane schenkingen uit te keren.

Hoe werkt schenken op papier?
De schenking op papier, zo noemen we het in de praktijk, is een 
schenking door middel van schuldigerkenning. De schenker schenkt, 
maar blijft dit bedrag schuldig aan degene die ontvangt. Er gaat dus 
geen geld ‘uit de portemonnee’ van de schenker, maar er ontstaat, 
vaak tussen ouder en (klein)kind(eren), een schuldverhouding (le-
ning). De schenker is de schuldenaar en de ontvanger de schuldeiser. 
Hierdoor wordt in het vermogen van de schenker een schuld ge-
vormd. De schenker mag bij de jaarlijkse opgave van de inkomsten-
belasting de schuld in mindering op diens vermogen brengen in box 
3 (uiteraard voor zover er belastbaar vermogen in box 3 is). Voor de 
schenker kan dit een verlaging van de belastingdruk in box 3 beteke-
nen. Voor de ontvanger zal het vermogen in box 3 door de schenking 
toenemen. De schenker moet jaarlijks 6% rente over het op papier 
geschonken bedrag aan de ontvanger betalen. Die is hoger dan het 
door de belastingwet veronderstelde rendement van box 3. Zo 
‘voelt’ de ontvanger deze vermogenstoename in box 3 niet. Na 
overlijden hoeft de ontvanger over de op papier geschonken bedra-
gen geen erfbelasting meer te betalen, mits de schenking meer dan 
180 dagen voor het overlijden van de schenker is gedaan en jaarlijks 
de 6% rente is betaald. 

Is schenken op papier in uw situatie nuttig?
Het hangt van heel veel verschillende omstandigheden af of het in 
uw situatie slim is om dit te doen. Kom daarom eerst eens op een 
bespreking, dan wijzen we u op 
de voordelen, maar ook op 
eventuele nadelen indien die er 
zijn.

Mantel & Voors Notarissen en 
Mediators – Gratis inloop op 
afspraak zie 
www.mantelvoors.nl

Ingezonden/Column

Ook last van somberheid in januari?
Grijs en saai weer. 
Nog steeds dat éne woord dat ik niet meer horen kan. 
Het begint het een C.
Daardoor: maar één persoon per dag mogen ontvangen.
’s Avonds niet de deur uit kunnen.
In de winkel vermomde mensen tegenkomen.
Je kinderen thuis les geven.
En op zondag sta ik te preken in een lege kerk.

Mijn taak is mensen op te peppen. Toch?
We moeten het volhouden! 
Ooit ging één van de beste profeten aller tijden onder een struik 
liggen.
Elia heette hij. Last van somberheid. 
Toen moest de man die moest opbeuren opgebeurd worden. 
Dat gebeurde ook.
Een engel kwam, raakte hem aan en zei: Sta op en eet. 
De profeet kon weer verder.

Laten voor elkaar een engel zijn.
Vooral nu.
Even iemand opbellen. 
Een afspraak maken voor een wandeling. 
Een bloemetje sturen. Ik kreeg ze deze week. Wonderen doet dat. 
Dank!
En als er even niemand is die jou bemoedigt?
Ik ken Iemand die beter bemoedigen kan dan wie ook. 
Omdat Hij het leven met al zijn teleurstellingen en moeiten kent.
Jezus. Wij hebben een Hogepriester 
die meevoelen met onze zwakhe-
den. Omdat Hij net als wij op de 
proef is gesteld. Hij kan ieder die 
beproefd wordt bijstaan.
Jij denkt misschien: je moest eens 
weten hoe het met me gaat. 
Hij weet het.
  
ds. Koos Staat

Peptalk

Bas de Wit

Gezond en betaalbaar voedsel: 
wie heeft het?

Of je nu in de frontlinie van 
de Coronacrisis werkt als 

verpleegkundige of net bent 
geïnstalleerd als 46ste president 
van de Verenigde Staten, we 
hebben allemaal, iedere dag, 

goed voedsel nodig. Een van de 
grondleggers van de moderne 

economie, Adam Smith, zei het 
in de 18de eeuw treffend: voed-
sel vormt de grondslag van de 
rijkdom van een land. Dit is 

waarom het nieuwe voedselbe-
leid van de provincie zo belang-

rijk is. 

Noord-Hollandse bedrijven 
wereldwijd toonaangevend
Nederlanders hadden de les 
van Smith al snel door. Al 

sinds mensenheugenis spelen 
wij een toonaangevende rol op 
het wereldtoneel als het gaat 
om de productie van goed en 
betaalbaar voedsel. In Noord-

Holland is dit niet anders. 
Denk aan de vele (familie)
bedrijven die in onze regio 
actief zijn in de bloemkool, 

melk en piepers. 

De VVD heeft nog een andere 
les van Smith geleerd: bemoei 
je als overheid niet teveel met 
deze bedrijven, want onderne-
mers weten beter in te spelen 
op de consumentenbehoefte 
dan dat de overheid dat kan. 
Bovendien wil de VVD de 

consument niet voorschrijven 
wat ze wel en niet mogen eten: 

van mij mag u gewoon een 
zakje chips bij de borrel eten, 

in tegenstelling tot GroenLinks 
die ongezond voedsel zwaarder 

wil belasten. 

Kies focus in het beleid
Als landbouwwoordvoerder 

van de VVD zet ik me in voor 
focus in het nieuwe voedsel-

beleid. De provincie weet veel 
minder van goed en betaalbaar 

voedsel dan ondernemers. 
Werk daarom als provincie 
met ondernemers samen, en 
doe alleen die dingen waar je 
echt een verschil kunt maken. 
Volgens de VVD kan de pro-

vincie zich daarom bijvoorbeeld 
inzetten voor de problemen 

rondom bedrijfsopvolging in de 
agrarische sector (meer dan de 
helft van de 55-plussers heeft 

geen opvolger) en het dooront-
wikkelen van bedrijfsmodellen 
(lokale afzet stimuleren, milieu-
impact van de voedselproductie 

verlagen), zodat we ook over 
10 jaar nog ondernemers heb-
ben die zich inzetten voor het 
voedsel van ons allemaal – en 
daar zelf ook een goede boter-
ham mee kunnen verdienen.    

Bas de Wit
Statenlid VVD

Kerkdiensten, zondag 31 januari

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. Koos Staat

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
I.v.m. de afgekondigde maatregelen wat betreft Covid 19 is 
De Kapel gesloten t/m 24 januari.

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk
rkregiowh.nl

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

FAMILIEBERICHTEN

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen en attenties voor ons 
50-jarig huwelijksjubileum.

Ondanks alle beperkingen is het voor ons een 
geweldige dag geweest.

               Wim en Hilly Schenk

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
belangstelling, fijne brieven, kaarten en mooie bloemen 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn 

lieve man, onze vader, trotse opa en overgroot opa

Frans Koomen
Uw belangstelling heeft ons goed gedaan

Riet Koomen-Dekker
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Andijk, januari 2021

Vrijdag 29, zaterdag 30 en zondag 
31 januari wordt de nationale 
tuinvogeltelling gehouden waar u 
aan kunt deelnemen. Mooi om 
even te ontspannen en een half 
uurtje kijken van uit huis wat u 
inde tuin ziet rondfladderen. U 
kunt zich nu al vast opgeven zo-
dat u zich goed kan voor berei-

den kijk op de onderstaande link. 
https://www.vogelbescherming.
nl/. Veel leuke dingen kunt u ont-
dekken tijdens het kijken naar 
onze gevederde vriendjes. Tij-
dens kabel werkzaamheden in de 
tuin profiteerde deze dankbare 
Roodborst van de omhoog ge-
haalde regenwurm. Veel plezier! 

Roodborstje met wurm. Foto Douwe Greydanus

Nationale tuinvogeltelling
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In het culinaire wereldje in Nederland is 
freelance kok Harm Oud (38) uit West-
woud inmiddels geen onbekende meer. Re-
gelmatig wordt hij gebeld met het verzoek 
om een bijzondere opdracht uit te voeren. 
Zo kookte hij voor de gasten in de skyboxen 
van Adidas bij Champions Leaguewedstrij-
den van Ajax, leidde hij een reorganisatie bij 
een groot Amerikaans hotel in Amsterdam, 
hielp hij het bedrijfsrestaurant van het 
RIVM aan het gezondheidskeurmerk én 

stellen hij en zijn team al langere tijd de da-
gelijkse lunches samen voor het Outbreak 
Management Team (OMT). 

Hiernaast is Harm interim chef-kok bij 
Restaurant het Wapen van Medemblik en 
verzorgt hij op verzoek bij mensen thuis of 
op locatie catering op maat tot luxe diners. 
Indien gewenst zelfs met een stukje enter-
tainment erbij. Hiervoor schakelt hij dan 
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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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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!
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B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Het OMT krijgt de dagelijkse  
verse lunch van freelance kok Harm Oud

Harm Oud en zijn team stellen de lunches voor het OMT samen.  
Foto: Hoekstra Grootebroek
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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

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

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...

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

... de avondklok ook voor 

kinderen geldt?

... u zich kan aanmelden voor 

de Nationale tuin vogeltelling 

die aankomend weekend 

gehouden wordt, aanmelden 

kan op vogelbescherming.nl?

...u het oud papier zaterdag 

6 februari weer aan de weg 

mag zetten, en plastic zakken 

een plaag zijn voor de vrijwili-

gers die dit ophalen?

... de Dijkgraaf Grootweg voor 

sommige inwoners een weg 

is waar je 50 of sneller mag 

rijden maar dat dit tot en met 

Mantelhof nog steeds 30 km is?

Geen sneeuw maar wel een 
sneeuwschuif!
Met twee versierde fietsen, een 
mand vol tasjes en een mooi ver-
sierde sneeuwschep voor de an-
derhalve meter gingen de juffen 
van de Kuyperschool op pad. Alle 
kinderen uit de groepen 1 en 2 

werden verrast met een bezoekje 
van de juffen en een tasje vol met 
gezelligheid. Vrolijke, blije ge-
zichtjes aan de deur. Weer even 
echt contact met elkaar. Het was 
een koude tocht voor de juffen 
maar we gingen met een warm 
gevoel weer naar huis!

Laat de Kuyperschool maar ‘schuiven’

 

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

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.

Verjaardag vieren
Vorige week hadden we een foto in de krant met als onderwerp: alter-
natief verjaardag vieren. Op de oproep in de tekst kwamen 12 ant-
woorden. Ze hadden het bijna allemaal goed. Uiteraard heeft de win-
nares haar prijs ontvangen. 

De juf brengt een tasje vol gezelligheid. Foto aangeleverd

Wij hebben afgelopen half jaar 
voor Leekerweide - locatie De 
Koopman gespaard met onze 
brillenspray actie en onze (gratis) 
service. Kim en Sanne hadden 
zich speciaal voor deze foto extra 
feestelijk gekleed en namen met 
veel plezier het gevulde spaarvar-
kentje in ontvangst. Wij hebben 
een prachtige maar vooral een 
hele lieve kaart ontvangen met 

een uitnodiging om als alles 
straks weer open mag, de aange-
schafte spullen voor de tuin te 
bewonderen en een rondleiding 
in De Koopman. Wij kijken er 
naar uit. We sparen de 1e helft 
van dit jaar voor Molen De Hoop 
in Wervershoof. Er zal vast straks 
wel weer zo’n mooi bedrag in zit-
ten. Dank aan iedereen die de 
spaarpot vult!!!!

 V.l.n.r. Sanna, Chris, Kim, Jacintha, Carolien. Foto aangeleverd

Spaaractie brillenspray 
Schouten Optiek

 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 

 

.nl 
 

Zin om te klussen?
Bakker is er gewoon voor je!
Bestel veilig en snel op bakkerdehouthandel.nl

of bel 0228-563 968

*Kijk op onze site voor de bezorgvoorwaarden.

Wij bezorgen 
het met plezier 

bij je thuis!*

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 04 Pagina 6



INFORMEER ZELF OF ACTIVITEITEN DOORGAAN!

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

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nl

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 

 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 

 10 en 24 juli,  7 en 21augustus, 

 4 en 18 september,  2, 16 en 30 oktober, 

 13 en 27 november, 11 december

Plastic:  Maandag 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 februari, 8 maart, zaterdag 3 april,   
 maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 26 juli, 23 augustus,  
 20 september, 18 oktober, 15 november, 
 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 5 februari, 

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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Veel mensen missen op dit mo-
ment hun vertrouwde sportver-
eniging, fitness en andere vor-
men van bewegen door de stren-
ge coronamaatregelen. Daardoor 
kan het gebeuren dat men zich 
minder fit voelt en sneller last 
krijgt van spieren en gewrichten. 
Daar komt bij dat tijdens thuis-
werken niet voor iedereen een 
ideale werkhouding mogelijk is. 
Dit kan leiden tot nek-, schou-
der-, arm- en rugklachten. 
Als dan ook nog uw vertrouwde 
hulpverlener, de sportmasseur, 
acupuncturist, osteopaat, etc. 
helaas dicht is vanwege de coro-
namaatregelen, kunnen wij wel-
licht iets voor u betekenen voor 
advies en behandeling. 

Wij kunnen u naast behandelin-
gen in de praktijk, ook via e-mail 
en een app ondersteunen met 
oefeningen, advies en uitleg om 
zelf ook aan uw klacht te werken.  
We werken volgens alle veilig-
heidsafspraken van het RIVM 
met optimale hygiëne, medische 

mondkapjes die volledige be-
scherming bieden en kunnen u 
op die manier een verantwoorde 
en veilige behandeling bieden en 
u ondersteunen. 

Herstelzorg COVID 19.
Fysio-WFO is bevoegd voor het 
geven van de herstelzorg COVID 
19, welke is ingezet door de rijks-
overheid samen met de beroeps-
organisaties.
Ook in onze regio heeft het CO-
VID virus flink huisgehouden. 
Ondervind u nog steeds fysieke 
klachten na een besmetting met 
het COVID virus, dan kunt u bij 
ons terecht voor gerichte behan-
deling.  Dit kan bij u thuis bij 
ernstige klachten en/of bij ons in 
de praktijk bij minder ernstige 
problemen. Er wordt een indivi-
dueel programma gemaakt ter 
ondersteuning van het herstel-
proces. De behandeling kan be-
staan uit fysieke training, maar 
ook ontspanningstechnieken en 
ademhalingstechnieken komen 
aan de orde.

De duur van het traject is in be-
ginsel 6 maanden, maar kan zo 
nodig tot een jaar verlengd wor-
den.
Er is een samenwerking met de 
huisarts en/of specialist, en an-
dere disciplines, zoals de diëtist.

Om deel te kunnen nemen aan de 
herstelzorg heeft u een verwij-
zing nodig van de huisarts of 
specialist en dient u bereid te zijn 
mee te doen met het weten-
schappelijk onderzoek omtrent 
de gevolgen van COVID. De be-
taling vindt dan plaats uit de ba-
sisverzekering van uw zorgverze-
keraar. Het kan zijn dat nog (een 
deel) vanuit de eigen bijdrage be-
taald moet worden. 

Voor vragen of aanmelding voor 
behandeling kunt u zich telefo-
nisch of via mail en website mel-
den: 
Telefoon: 0228-582270
E-mail: 
groepspraktijk.wfo@planet.nl 
Website: www.fysio-wfo.nl

 Fysio-WFO, open voor iedereen met 
klachten aan het bewegingsapparaat

Heb jij ook zin om met je vriendjes en vriendinnetje 
wat leuks en actiefs te doen? 
Meld je dan aan voor de gratis beweegactiviteiten, 
georganiseerd door de bewegingsconsulenten van 
Team Sportservice. Speciaal voor basisschoolleer-
lingen uit de groepen 5 t/m 8. 

Meer beweging
Door de sluiting van de scholen en een beperkt 
sportaanbod, is het contact met leeftijdsgenootjes 
minder en wordt over het algemeen minder bewo-
gen. Fleur de Wit, buurtsportcoach Team Sportser-
vice: ‘Vanuit Team Sportservice willen we hier ver-
andering in brengen door gratis beweegactiviteiten 
aan te bieden. Tijdens de lessen worden buiten ver-
schillende spellen en sporten aangeboden. De les-
sen worden na schooltijd georganiseerd. Zodat ie-
dereen eerst zijn schoolwerk kan maken. Wij hopen 
dat de kinderen net zo enthousiast zijn als wij en 
zien iedereen dan ook graag!’ 

Maatregelen
In verband met de maatregelen is het niet toege-
staan dat ouders meekomen naar de beweegactivi-
teit. Uiteraard hanteren wij tijdens de activiteit de 
maatregelen van het RIVM. 

Aanmelden
Via de site van Noord-Holland actief (www.noord-
hollandactief.nl) kun je je inschrijven. Als je je 
woonplaats invult, vind je het aanbod bij jou in de 
buurt. Meedoen is gratis en aanmelden kan tot 
12:00 uur op de dag zelf. Als je vragen hebt, kun je 
een e-mail sturen naar: westfriesland@teamsport-
service.nl

Foto aangeleverd

Gratis beweegactiviteiten voor basisschoolleerlingen 

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Nu we met zijn alle de hele dag 
thuis zitten en er ook nog een 
avondklok bij komt moeten we 
onszelf maar af en toe verwennen 
met bijvoorbeeld een mooi bloe-
metje op tafel.Langs de weg vind 
u vele prachtige tulpen zodat u 
het voorjaar een beetje in huis 
kan halen en af en toe een frisse 
neus buiten halen op gepaste af-
stand. De vooroever is groot ge-
noeg om een heerlijke wandeling 
te maken en even in de middag 
langs wat leuke stalletjes langs de 
weg moet ook geen gevaar ople-

veren. Stuur elkaar eens een 
kaartje of bel elkaar dan komen 
we er met zijn allen wel doorheen 
blijf vooruit kijken! Ook hier 
komt een einde aan. STAY SAFE! 
tekst en foto Astrid van Dijke

Avondklok
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Ledschermbus brengt felicitaties

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Afgelopen zaterdag vierden Wietse en 
Truus Wiersta hun 40-jarig huwelijk. He-
laas zonder groot feest, maar de kinderen 
hadden een hartverwarmende video ge-
maakt die werd afgespeeld op de prachtige 
VW bus van Ledschermbus.nl.  Zo konden 

ze toch genieten van mooie felicitaties en 
berichten van alle famieleden, vrienden en 
bekenden. Wil jij ook de Ledschermbus 
inzetten voor een mooie videoboodschap? 
mail naar info@ledschermbus.nl of bel: 
06-46 20 62 57 voor meer info.

De video werd afgespeeld voor het huis van Wietse en Truus. Foto’s aangeleverd

Bijna een jaar vol Corona perikelen, lock 
down, wat losser, weer op slot en wanneer 
zal dit stoppen. Wat nooit stopt is de zon 
die op komt en weer ondergaat. Jaar in, 

jaar uit en dan ben je zomaar 100 jaar op 
26 januari. Nou zo maar, dat zal wel niet. 
In mijn geheugen hadden Piet en Wil 
Bakker-Laan een electronica zaak aan de 
Molenweg en met drie kinderen zal niet 
alles koek en ei geweest zijn. Wil is een 
trouw lid van onze vereniging, welke ook 
al bijna 85 jaar bestaat. Uitgebreid feesten 
zit er niet in, wat wel de bedoeling was. 
Daarom ben ik al vast op bezoek geweest. 
Met Wil kan je nog een prima gesprek voe-
ren en ze zegt zelf dat ze mazzel heeft. 
Oke, het gehoor wordt wat minder en vlot 
in de benen ook, maar haar geheugen is 
prima en zelfstandig wonen kan ze ook 
nog best.

Gefeliciteerd Wil 
namens het bestuur en alle leden.

Wil werd gisteren 100. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West
100 jaar Wil Bakker-Laan

Volkswagen T-Roc 2.0 TSI 4Motion 190 pk.

1e eigenaar, DSG automaat 7 traps

Bouwjaar:  21-05-2019
Kilometerstand: 15.616
Kleur:   wit
Brandstof:  benzine
APK tot   21-05-2023

Prijs € 33.950,-

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Tijdelijk alleen op 
afspraak!

06 51 68 14 47

Echte caravantrekker!

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 04 Pagina 8


