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25 jaar geleden, op 4 januari 
1997, trokken 13 Andijkers de 
schaatsen onder de voeten om 
de, tot nu toe, laatste Elfsteden-
tocht te schaatsen.
 
De 13 Elfstedenhelden die de 
Tocht der Tochten hebben uitge-
reden zijn: Nico Hoogendijk, 
Jaap Jonkman, Wim Jan Visser, 
Gerard Mantel, Jan Brouwer, 
Klaas Burger, Jacco Mantel, Kees 
Mantel, Ton Stavenuiter, Kees 
Stavenuiter, Nico Ruiter en Cees 
Singer. Allen werden destijds ook 
officieel gehuldigd in het ge-
meentehuis van Andijk door 
burgemeester W. Veldhuizen.

Nico Hoogendijk heeft een groot 
plakboek vol herinneringen aan 
de tocht en denkt er ook nog 
steeds met grote trots aan terug. 

“Elk jaar rond de jaarwisseling 
komt het boek weer uit de kast en 
met veel plezier denk ik dan weer 
terug aan die barre tocht. Het 
was koud, heel koud met veel 
wind maar dat mocht de pret niet 
drukken”, vertelt Nico.
 
Bij de 200 km lange tocht kwa-
men Henk Angenent en Erik 
Hulzebosch als eerste en tweede 
over de finish. Voor Nico was het 
de eerste keer dat hij mee kon 

schaatsen. “Ik had er echt zin in! 
Ik mocht starten om 07.00 uur en 
wat waren er al veel mensen op 
de been om al die rijders aan de 
kant aan te moedigen. Dat was 
erg indrukwekkend. Zo ging je 
van stad naar stad en overal werd 
je door heel veel mensen toege-
juicht. Maar lang kon je daar niet 
van genieten want je moest stem-
pelen en weer verder, want 200 
km is lang!”
 
Echte voorbereidingen treffen 
om een Elfstedentocht rijden is 
lastig omdat er niets zo verander-
lijk is als het weer. Nico: “Belang-
rijk is wel een hele goede conditie 

en dat je met goed materiaal en 
kleding het ijs op gaat. Ook niet 
TE veel eten in je rugzak stoppen, 
want er wordt langs de kant van 
alles aangeboden, waaronder 
soep, fruit, drinken en snoep”.
 
Zou er ooit nog een Elfsteden-
tocht komen? Wie zal het zeggen. 
“En ook al zou de tocht der toch-
ten toch nog een keer gereden 
kunnen worden,  ik zal er in ieder 
geval nooit meer deel aan kun-
nen nemen”, aldus Nico. Maar de 
herinneringen blijven altijd: “Het 
was in 1 woord GEWELDIG! 
Wat een happening is het ge-
weest waar ik tot op de dag van 
vandaag, 25 jaar later, nog geen 
dag spijt van heb gehad”.

De Elfstedentocht in 1997: It giet oan!

9 van de in totaal 13 Andijkers die de Elfstedentocht van 1997 hebben gereden. 
Staand v.l.n.r.: Ton Stavenuiter, Jan Brouwer, Tim Schuitemaker, Jacco Mantel, Cees Singer, Klaas Burger, Nico Ruiter, Wim JanVisser.  

Voor: Nico Hoogendijk. Foto: Hoekstra Grootebroek.

Het schaatsje als aandenken. Foto: JdH/De Andijker

De huldiging door burgemeester Veldhuizen in 1997. De schaatsers ontvingen een klein schaatsje met 
inscriptie. V.l.n.r.: Wim Jan Visser, Gerard Mantel, Jan Brouwer, Klaas Burger, (Jaap Jonkman in mitella 

(niet van de tocht), Jacco Mantel, Kees Mantel, Ton Stavenuiter, Tim Schuitemaker, Kees Stavenuiter, Nico 
Hoogendijk, Nico Ruiter en Cees Singer. Foto: Theo Groot.

Een foto uit het plakboek van Nico Hoogendijk
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 9 januari: geen viering 
(2e zondag van de maand).
Wel zijn er vieringen in Wervers-
hoof, Onderdijk en Medemblik.

Mededelingen:
*Zondag 16 januari 10.00 uur: 
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa met Gemengd koor. 
Welkom.  
*Januari is ook de maand van Ac-
tie Kerkbalans. U kunt de komen-
de tijd de bekende envelop met 
de nodige informatie in de brie-
venbus verwachten. Als kerk en 
parochie kunnen we niet zonder 
financiële middelen. Daarom is 
deze actie uw aandacht waard!

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

“ ’t Is zoals ’t is”

Heel onverwachts moeten wij afscheid nemen 
van onze lieve broer, zwager en oom

Jacob Jan Gorter
Jaap

Zoon van Jan Gorter † en Anny Gorter-Groot †

8 maart 1954        Andijk      30 december 2021 

Je was bijzonder gewoon, gewoon bijzonder
je zit in ons hoofd en in ons hart

daar zul je altijd blijven.

Aaftien en Walter

Ineke en Jaap

Cor en Klazien

Gré

Neven en nichten

Correspondentieadres:
Kerkepad 25, 1619 AE Andijk

Jaap is thuis opgebaard, Knokkel 18 te Andijk.
Door de huidige omstandigheden kunnen we weinig bezoek 
ontvangen. Daarom vinden de dankdienst voor het leven  
van Jaap en de begrafenis plaats in besloten kring. 
We vinden het fijn als u een kaart met een bericht  
of herinnering stuurt.

Verhalenverteller, helpende hand, inventief en familieman.

Verdrietig, maar ook dankbaar voor alles, 
nemen we afscheid van

Simon de Vos
     Nel en Siem

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
het vele medeleven na het overlijden van onze zoon

Jan Butterman
Het geeft ons troost en kracht.

Jaap en Afie Butterman-Haak

Jaap Jan
Knokkel, schaakkampioen, James Bond films, 

op de fiets in je groene parka jas, 
7up, Arendsoog boeken, je telefoontje op mijn verjaardag 

plotseling ben je er niet meer
… stil van …

Jacqueline

Wij zijn geschokt door het overlijden van 
onze optimistische en markante neef            

Jaap Jan Gorter     

Neven en nichten, zo ook de overZeese.

Je was een rots in de branding,
en koerste recht door zee.
Trotseerde storm en golven,
Alleen ... je had de wind niet mee.

Diep bedroefd, maar intens dankbaar  
voor wie hij was en wat hij voor ons heeft 

betekend, hebben wij afscheid moeten nemen 
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Roland Marinus Zijlma
Amsterdam, 7 augustus 1946 Andijk, 2 januari 2022

Diewertje Zijlma-Wending

Kinderen en kleinkinderen

Dijkweg 273, 1619 JE Andijk

Roland is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Ibislaan 3 
in Andijk. Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en ons 
te condoleren op vrijdag 7 januari van 11.30 tot 12.00 uur.
De afscheidsdienst vindt plaats in besloten kring.

Een loeisterke speler
Vele malen kampioen  
Een toonbeeld van sportiviteit
Een topsecretaris van klassiek fabricaat
Gezegend met subtiele humor

Dit blijvend verlies benadrukt zijn belang

Moge hij ruste in vrede

Cor, Dick, Jacco, René, Jan, Ad, Piet,Chris, Durk, 
Ulko, Gerard, Alfred, Nizar, Arjen, Remco, Rob, Hans.

Een topsecretaris van klassiek fabricaat

Helpen was je leven.
Voor iedereen stond je klaar.

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

Na een rijk en voltooid leven nemen wij afscheid van mijn lieve man, 
onze allerliefste vader, schoonvader en trotse opa

Simon de Vos
* 7 maart 1936 Andijk † 29 december 2021

Sanja
Ilona en Lex
   Britt en Jelle
   Mees
Gerrit-Jan en Cathrien
   Daan
   Ruth
Ivo en Marije
   Fiene

Kees Veerstraat 20
1619 CS  Andijk

De crematie heeft op dinsdag 4 januari plaatsgevonden.

U heeft in de Andijker eerder 
kunnen lezen over de  crowd-
fundactie  voor Dorpshuis Cen-
trum. Deze actie is nodig om het 
dorpshuis door de corona perio-
de te helpen. 

We kunnen met trots vermelden 
dat de teller voor de crowdfund-
actie  al over de € 10.000 is. De 
actie loopt dus goed maar we zijn 

nog niet op het streefbedrag van 
€ 15.000. We kunnen alle bijdra-
gen, groot en klein, dus nog heel 
goed gebruiken. Met uw hulp 
kunnen we ervoor zorgen dat het 
dorpshuis in 2022 open kan blij-
ven.

Wilt u ook een donatie doen? 
Bezoek dan de actiepagina 
op; dorpshuiscentrum.kentaa.nl

Crowdfundactie Dorpshuis Centrum
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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

VRIJSTELLINGEN ERF- EN SCHENKBELASTING 2022
Wanneer u meer geschonken krijgt of meer erft, dan wat wettelijk is 
vrijgesteld, dan betaalt u schenk- of erfbelasting. Boven de vrijstelling 
is dit, tot € 130.425 voor kinderen 10%, kleinkinderen 18% en ove-
rige personen 30%. Daarboven is het percentage respectievelijk: 20%, 
36% en 40%. 

Vrijstellingen 2022 schenken:
- Ouder-kind € 5.677 (geen beroep op vrijstelling nodig).
- Eenmalige vrijstelling tussen de 18-40 jaar ouder-kind, 
 bestedingsvrij € 27.231, studie € 56.724 of eigen woning 
 € 106.671 (ook voor anderen dan kind) (wél beroep op 
 vrijstelling nodig)! Vrijstelling eigen woning (jubelton) 
 geldt tot 2024. 
- Overige verkrijger € 2.274 (geen beroep op vrijstelling nodig).
Is de schenking alleen voor degene aan wie u het schenkt 
en niet diens partner? Vermeld dan bij de overboeking: 
schenking met uitsluitingsclausule.

Vrijstellingen 2022 erven: Bent u:
-  Gehuwd/geregistreerd partner/samenwonend 
 min. 6 maanden + contract € 680.645.
-  (Pleeg)kind en kleinkind € 21.559, invalide kind € 64.666.
-  Ouder € 51.053.
-  Overig (broer/zus, alle derden) € 2.274.

Vrijstelling van 100% voor ondernemingsvermogen tot 
€ 1.134.403.
GRATIS INLOOP – OP AFSPRAAK!
Ook dit jaar gaan we weer door met onze wekelijkse gratis inloop 
(alleen op afspraak). Zaterdag 22 januari – gratis testament 
check dag in Andijk 0228-592224 
en Benningboek 0229-591264. 
Bel nu of reserveer via www.
mantelvoors.nl
Wij wensen u een goed en gezond nieuw 
jaar, Sandra Voors en Rinske Mantel.

André Meester

Minister van natuur 
en stikstof.

We krijgen een minister 
van natuur en stikstof, ge-
lukkig een VVD’er; Chris-

tianne van der  Wal.
Innovatie, beloningssyste-
men en biodiversiteit zijn 
de sleutelwoorden voor 

deze minister. 
Hardwerkende mensen zo-
als agrariërs en boeren zijn 
de laatste tijd nogal nega-

tief in het nieuws. 
Ze gebruiken te veel ge-

wasbeschermingsmiddelen, 
ze stoten teveel stikstof uit, 
kortom ze krijgen van alles 
de schuld. D666 wil zelfs 

de veestapel halveren! 
Een land moet ten alle tij-
den in z’n eigen voedsel-

productie kunnen voorzien 
en daarom moeten we hen 
koesteren. En zeker niet 
onbelangrijk; ons land is 

het innovatiefst op het ge-
bied van landbouw in de 
hele wereld! Natuurlijk 

kan er ook verbeterd wor-
den in  deze bedrijfssector. 
Bijvoorbeeld op het gebied 
van diervoeding, meer bio-
logische bedrijfsvoering en 
stoppen met soja en raap-
schroot in het krachtvoer. 
Daarbij zijn deze onderne-
mers ook de ‘stoffeerders’ 
van ons mooie Nederland. 
Ze zorgen voor de water-

huishouding  en onderhou-
den het land waar ook 

jaarlijks veel toeristen uit 
de hele wereld op af ko-

men. Voor de tulpen, koei-
en, schapen en het land-
schap.  Dit is weer goed 
voor het nationaal inko-
men.  En deze ‘stoffeer-

ders’ doen dit zonder enige 
financiële vergoeding van 
de samenleving!  Het is 
een kans voor de nieuwe 
minister om ondernemers 
in de agrarische sector fi-
nancieel te steunen en hun 
bedrijfsvoering te wijzigen 
in een meer natuurgericht 
karakter,  met minder stik-

stof uitstoot. 
Hopelijk heeft deze minis-
ter de juiste inzichten om 

met het stikstofbeleid agra-
risch ondernemend Neder-
land niet ‘op slot’ te zetten.

André Meester
Fractievoorzitter 

BAMM

Burgemeester Frank Streng is de 
komende weken afwezig vanwe-
ge fysieke gezondheidsklachten. 
Half december werd de burge-
meester onderzocht door me-
disch specialisten en werd hem 
geadviseerd om voorlopig rust te 

nemen. In combinatie met medi-
catie werkt hij aan zijn herstel. De 
burgemeester hoopt over enkele 
weken het werk te kunnen her-
vatten. Wethouder Harry Neder-
pelt is in de tussentijd waarne-
mend burgemeester.

Je verwacht het niet om deze tijd 
maar dinsdag 28 december wa-
ren aan het Vooroever te Onder-
dijk vijf Lepelaars druk aan het 
voedsel vergaren. Normaal zijn 
de lepelaars vertrokken naar hun 
overwintergebied maar deze zijn 
waarschijnlijk jong en gokken het 
er op. Doordat zij druk door het 

water roeren met hun lepeltjes 
joegen ze kleine visjes op. Grote 
Zilverreigers hadden dat gauw in 
de gaten, tien stuks gingen daar 
snel in het water staan. Wat wil je 
nog meer als de visjes zo voor je 
snavel wordt opgejaagd hoef je 
alleen maar snel toe te slaan voor 
een feestmaal. Douwe Greydanus

Burgemeester Streng komende weken 
afwezig vanwege gezondheidsklachten

Zilverreigers tussen lepelaars. Foto Douwe Greydanus

Samenwerking

Burgemeester Frank Streng. Foto aangeleverd.

Kerkdiensten, zondag 9 januari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. Koos Staat. Viering Heilig Avdondmaal

De dienst is online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger nog niet bekend, Pianist: Johan Gootjes
Vanwege de Lockdown die geldt met ingang van 19 december, 

vragen wij iedereen thuis de diensten te bekijken via: 
kerkdienstgemist.nl

Ook de inloop op woensdag gaat tot nader bericht niet door.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Avondmaalsdienst
Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

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

Geen viering. Wel vieringen in Wervershoof, Onderdijk, Medemblik

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Niet bekend

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Niet bekend
De diensten zijn digitaal te volgen via: 

www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83
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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

Afgelopen oudejaarsdag was 
Wim Ruiter precies 50 jaar in 
dienst bij Ruiter Bloembollen. 
Zijn neef Gerrit Ruiter wil die 
gelegenheid graag aangrijpen om 
Wim in het zonnetje te zetten. 
Gerrit: “Wim was verantwoorde-
lijk voor het werk op het land: 
planten, spuiten, rooien en spoe-

len. Hij stond eerst bij mijn vader 
op de loonlijst en later bij mij. Hij 
weet van alles net zoveel als ik, 
het was dan ook geen standaard 
werkgever-werknemer relatie, 
maar een relatie van gelijk ni-
veau. Wim doet zijn werk met 
veel plezier en we zijn allemaal 
heel blij met hem, hij is een voor-

beeld voor andere mensen met 
zijn arbeidsethos.” De mannen 
geven beiden aan altijd prettig 
samengewerkt te hebben. Gerrit: 
“Wim is mijn neef, maar hij voelt 
als mijn broer.”

Het bedrijf begon ooit met tul-
pen en irissen en legde zich later 
volledig toe op lelies. In de afge-
lopen 50 jaar hebben ze het werk 
ook zien veranderen, door o.a. 
mechanisatie. Wim: “Die ontwik-
keling vind ik het leukste, alle ja-
ren was het weer anders en 
nieuw. Dat was een uitdaging en 
motiveerde mij om ermee door te 
gaan.” Ook nu, op 72-jarige leef-
tijd, is hij nog niet van plan te 
stoppen: “Zo lang mijn lichaam 
niet te veel protesteert, ga ik 
door.” 

Wim Ruiter gaat door zolang zijn lijf niet te veel protesteert.  
Foto’s aangeleverd.

50-jarig dienstverband Wim Ruiter
 
Wist u dat...

… de bewuste stoeptegel 

weer is verzakt?

... de heer Franken hier al 3 jaar 

de aandacht op vestigt?

... er volgende week woensdag 

een online bewonersbijeen-

komst is over de plannen van 

PWN?

... burgemeester Streng komende 

weken afwezig is?

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, en 

wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl      

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40Wim (links) en Gerrit Ruiter
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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

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

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

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

06 2656 8616 • 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) 
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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
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Raadhuislaan 21a | Grootebroek | T: 0228-515883

www.keukencentrumstedebroec.nl

UITVERKOOP SHOWROOMKEUKENS

DIVERSE KEUKENS VOOR EEN EXTRA AANTREKKELIJKE PRIJS

Bij autobedrijf De Dreu wordt 
niet stil gezeten. “We blijven 
-ook in deze gekke tijd- volop 
ontwikkelen en investeren, zo-
wel in het personeel als in het 
pand. In onze werkplaats heb-
ben wij twee nieuwe, zware 
bruggen laten plaatsen, waar-
onder een 5-tonnner- die be-
drijfswagens en zelfs grote 
campers met gemak omhoog 
tilt zodat onderhoudswerk-
zaamheden makkelijker uit te 
voeren zijn.”

De naam ‘bedrijfswagen’ zegt het 
eigenlijk al , dit zijn auto’s waar-
mee je op pad gaat om je geld te 
verdienen. Een dag geen auto is 
dan ook een dag niet gewerkt. 
Net als met vakantieplannen: je 
moet er toch niet aan denken dat 
er een streep door de vakantie-
plannen moet omdat de camper 
met pech komt te staan?

Onderhoud belangrijk
“Veel klanten kennen onze werk-
plaats al van onderhoud en repara-
tie aan hun Kia of Volvo, maar de 
laatste tijd zijn daar steeds meer 
merken en activiteiten bijgeko-
men. Een grote diversiteit aan 
werkzaamheden zijn behalve erg 
leuk, ook een leuke uitdaging en 
mooie kans om ons bedrijf op 
technisch gebied uit te breiden.” 
Jeroen Stegerman vervolgt: “De 
nieuwe brug maakt het mogelijk 

om aan grotere en zwaardere voer-
tuigen zoals campers te werken.”

Grote zware auto’s
Voor het liften van grote auto’s is 
natuurlijk een brug nodig die het 

gewicht aan kan, zodat de mon-
teurs er veilig onder kunnen 
werken. Maar er is ook voldoen-
de hoogte nodig in de werk-
plaats. “Gelukkig hebben wij die 
ruimte ook in de hoogte  inder-

daad,” vertelt Jeroen. “Met on-
derhoud dat op tijd wordt uitge-
voerd, zijn grote problemen en 
dure reparaties vaak te voorko-
men. Dat geldt voor particuliere 
auto’s en bedrijfsauto’s, voor va-

kantievoertuigen en zowel voor 
groot als klein.”

De showroom
Ondertussen gaat de verkoop van 
nieuwe en jong gebruikte occasi-
ons natuurlijk ook door. De 
showroom biedt vele mogelijkhe-
den. “De coronacrisis heeft hier 
wel gezorgd voor verandering. 
De onrust –o.a. de onzekerheid 
rondom het virus- in de hele we-
reld, maakten dat de levertijd van 
nieuwe auto’s is opgelopen door 
onder meer een tekort aan chips. 
Daardoor komen er ook minder 
gebruikte auto’s op de markt. 
Toch kunnen wij nog steeds be-
schikken over een mooie voor-
raad en adviseren u graag over 
eventuele mogelijkheden.”

Mobiel blijven
Een auto geeft het gevoel van vrij-
heid. Van naar je werk kunnen 
gaan of naar familie, een ritje voor 
werk of een plezierreisje maken. 
Wij kunnen u adviseren! Niet al-
leen hebben wij voor u voor een 
fraaie nieuwe of gebruikte Kia, 
maar ook voor andere automer-
ken zijn wij het juiste adres. Kijk 
voor de actuele voorraad op onze 
website: autobedrijfdedreu.nl.
Ook op het gebied van financial- 
en operational lease en privé lease 
kunt u bij ons voor advies terecht. 
U bent welkom bij De Dreu voor 
al uw mobiliteitsvragen. 

Nieuwe brug bij De Dreu tilt camper met gemak

Bij autobedrijf De Dreu staan zowel de monteurs in de werkplaats, als de adviseurs van de showroom 
klaar voor u en uw (bedrijfs)auto of camper. Tekst en foto: OdB.
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• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

JANUARI 2022
Vrijdag 21 januari
• PCOB ledenbijeenkomst  om 14.30 uur in Dorpshuis Centrum.

Film Oud Andijk van 1967 en kort stukje � lm over de 
bevrijdingsfeesten van 1945, door de heer Klaas Burger

• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 
uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

Woensdag 26 januari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur

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

Oud papier: Zaterdag 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19  
 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25   
 juni, 9 en 23 juli, 6 augustus, 3 en 17 september, 
 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 
 10 en 24 december
Plastic:  Maandag 24 januari, 21 februari, 21 maart, 
 zaterdag 16 april, maandag 16 mei, 13 juni, 11 juli,  
 8 augustus, 5 september, 3 en 31 oktober, 
 28 november, woensdag 28 december
Restafval:  Maandag 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 
 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 sep - 
 tember, 17 oktober, 14 november, 12 december
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 7 januari, 4 februari, 

4 maart, 1 en 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 19 augustus, 
16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

Zaterdag 8 januari 
wordt er weer oud 
papier opgehaald!

We zien over het bruggetje 
het winkeltje en de bakkerij 

van Faust aan de Geuzen-
buurt.

De dijkgracht is later gedempt 
en kwam het pand vlak aan de 

weg te liggen.
Het pand is in de jaren 60 

gesloopt en er kwamen twee 
woonhuizen, Dijkweg 287 en 

288 voor in de plaats. 

Uit de collectie van 
Hessel de Greeuw.

Toen en nu

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

Maart en april zijn drukke maanden. Het zijn de 
maanden waarin de belasting moet worden inge-
vuld. Veel mensen vinden het makkelijk, met die 
voor- ingevulde aangifte, die bij de belastingdienst 
gedownload kan worden.
Maar wat, als je geen computer hebt, of je bent er 
niet handig mee. Of, en dat komt heel vaak voor: je 
begrijpt niet precies wat er gevraagd wordt en nog 
minder: wat kun je aftrekken.
Voor die mensen is er de belastinginvuller van de 
ouderenbond.

In de gemeente Medemblik werken een aantal be-
lastinginvullers, maar dat aantal willen we graag 
uitbreiden.
Voelt u zich maatschappelijk betrokken en wilt u 
graag iets betekenen voor uw oudere medemens? 
Dan is werken als belastinginvuller bij de ouderen-
bonden van Medemblik misschien iets voor u. Om 
u te helpen zijn er cursussen, zowel van de bonden 
als van de belastingdienst.
 

De invullers werken volgens de Landelijke richtlij-
nen belastingservice ouderenbonden. Dat betekent 
dat wij werken voor mensen met een verzamelinko-
men tot € 35.000,- (als u alleenstaand bent) of tot € 
50.000,- (als u gehuwd of samenwonend bent)?
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwillig-
heid. Wel zal de invuller gemaakte onkosten, zoals 
reis- , kopieer- en printkosten in rekening brengen. 
De vergoeding zal overigens nooit meer bedragen 
dan ongeveer € 10,- per huishouden.
 
Om ook in de toekomst aan de vraag naar belas-
tinginvullers te kunnen voldoen is het van groot 
belang dat de afdelingen over voldoende enthousi-
aste vrijwilligers beschikken.
 
Wilt u meer hierover weten?
Neem dan contact op met de afdeling van een van 
de ouderenbonden bij u in de buurt of het secreta-
riaat van de SOM: seniorenNKL@ziggo.nl . tel.nr. 
0229 201519.

Belastinginvullers gevraagd

Gemeente Medemblik en de Westfriese Bibliothe-
ken zijn op zoek naar de Dichter van Medemblik. 
Tijdens deze eervolle rol voor een periode van één 
jaar schrijft de Dichter van Medemblik bij bijzon-
dere gelegenheden in de gemeente een gedicht. 

Half december is de werving voor de Dichter van 
Medemblik van start gegaan. Zondag 9 januari is de 
uiterste aanmelddatum en vanaf dan kan het publiek 
online en via de bibliotheken in Medemblik, Wog-
num en Wervershoof stemmen. Op zondag 30 janu-
ari zal de Dichter van Medemblik benoemd worden. 
“We hebben al bijzonder mooie gedichten ontvan-
gen, maar er is zeker nog ruimte voor meer”, aldus 

Chantal Trigallez van de Westfriese Bibliotheken. 

Hoe doe je mee?
De voorwaarden zijn eenvoudig. Je woont in de ge-
meente Medemblik of bent afkomstig uit de ge-
meente. Je hebt interesse in de stad en de dorpen in 
de gemeente Medemblik en de mensen die daar 
wonen. En je houdt natuurlijk van dichten!

Maak een Ode aan jouw Medemblik en de kernen. 
Het werk mag bestaand of nieuw geschreven zijn. 
Lever het uiterlijk 9 januari 2022 in via communica-
tie@westfriesebibliotheken.nl. 

Overtuig het publiek en de jury
Van 10 tot en met 19 januari 2022 kan het publiek 
stemmen op de ingezonden gedichten. Dit kan via 
www.cultuurmedemblik.nl/dichter en via de biblio-
theken in Medemblik, Wognum en Wervershoof. 
De jury bestaat uit Harry Nederpelt (wethouder 
gemeente Medemblik). Chantal Trigallez (direc-
teur-bestuurder Westfriese Bibliotheken) en Joost 
van Alfen (lid Cultuurplatform Medemblik en ver-
bonden aan het Groene Kerkje). Na zondag 30 janu-
ari weten we wie zich Dichter van Medemblik mag 
noemen!

Laatste kans Dichter van Medemblik te worden
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Een foto gemaakt door Jeroen Boukens 
werd ingestuurd aan de Streker. Het was 
een prachtige, bijna levensechte fuut 
van een reusachtig formaat. De fuut 
werd precies daar onder die brug gespo-
ten als aandenken aan een bijzonder ie-
mand. De muurschildering maakte 
echter bij veel meer mensen emoties los.

Zomaar even een greep uit de reacties die 
de redactie mocht ontvangen via Face-
book, Instagram en op het emailadres 
info@streker.nl:  “Wat een prachtig ge-
zicht.” “Verrast toen we onder de brug 
door voeren met de boot!” en  “Is dit het 
begin van meer, ik hoop het.” 

Bellen met de artieste
Helina woont in Haarlem, maar heeft haar 
‘roots’ in de Streek. “Mijn moeder komt 
uit Lutjebroek en is er één van de familie 
‘Kreuk’. Flink wat familieleden wonen nog 
hier in de buurt en dus kom ik hier nog 
met regelmaat. Een buurman van een fa-
milielid overleed en er werd gedacht aan 
een mooie herinnering in de vorm van een 
fuut. Mijn neef belde mij en zo is het geko-
men dat ik hier onder een brug sta te wer-
ken. Ontzettend leuk dat zoveel mensen er 
zo positief op reageren.”

De artiest
Helina Guleria is het creatieve brein en de 
uitvoerende artiest van dit kunstwerk. 
“Streetart, kunst op een legale plek op 
straat waar iedereen van mag meegenie-
ten,” vertelt ze. “Heel mooi om al die reac-
ties mee te lezen en wat mij betreft, zou dit 
zeker het eerste deel van een groter geheel 
kunnen zijn! Ideeën genoeg.”

Spuiten leren
Helina is werkzaam als ontwerpster en al-
tijd bezig met kleuren en vormen. Het 
maken van muurschilderingen heeft zij 
zichzelf aangeleerd. “Dit doe ik sinds een 
jaar of 3-4. Op plekken waar het legaal is, 
ging ik voor mezelf aan de slag. Al doende 

leerde ik mezelf steeds verder uit te dagen. 
De onderwerpen zijn vaak terug te herlei-
den naar het onderwerp natuur. Sinds kort 
werk ik ook in opdracht van bedrijven of 
particulieren.”

Alles kan
“Als iemand een muurschildering zou wil-
len en mij vraagt of ik dat kan komen doen 
zeg ik niet meteen ja. Het is belangrijk dat 
de randvoorwaarden kloppen en dat het 
thema bij me past. Dat ik een duidelijke 
opdracht heb, maar wel mijn artistieke 

vrijheid houdt. Geen enkel werkstuk is 
hetzelfde, elk ontwerp is uniek. Ook niet 
gebaseerd op het werk van een ander, dat 
wil ik niet.” Helina vertelt verder: “De kos-

ten zijn heel divers en zijn van zoveel fac-
toren afhankelijk. Bijvoorbeeld hoe groot 
moet het werk worden? Voor 4m2 is nu 
eenmaal minder verf nodig dan voor 40 
m2. Ook het aantal kleuren dat in een 
muurschildering gebruikt wordt is bepa-
lend. Verder zijn er natuurlijk de ‘uren’, 
zo’n fuut als ik nu onder de brug heb ge-
maakt kost me een hele dag.”

Vaarroute langs kunst
Eén van de lezers vroeg zich af of dit het 
begin was van een vaarroute langs allerlei 
kunstige watervogels. “Nou, dat zou ik een 
geweldig idee vinden! Ik ben voor,” lacht 
Helina vriendelijk. “Dus als de gemeenten 
of een groep bedrijven plannen in die rich-
ting hebben, laat het me maar weten. 
Vaarroutes zijn er in de Streek voldoende, 
bruggen ook, het zou geweldig zijn om 
daaraan mee te mogen werken.”

Nieuwsgierig naar meer
Onder haar artiesten naam @ladykaur, laat 
de artieste Helina haar illustraties en 
muurschilderingen met spuitbussen vol 
verf opduiken onder bruggen en op can-
vas, op muren en hout. Ze maakt gebruik 
van felle kleuren en mooie contrasten. Ze 
is niet in een ‘hokje’ te stoppen, maar haar 
werk wordt wel omschreven als een eclec-
tische mix tussen realisme en grafische 
popart. Meer weten en bekijken van de 
kunstwerken van Helina Guleria? Kijk op  
https://designstudioguleria.com/street-
art/. Onder projecten staat een grotere se-
lectie projecten uit het verleden https://
designstudioguleria.com/category/street-
art/

Alles begint met een plan. Tekst: OdB. Foto: @ladykaur

Het maken van muurschilderingen heb ik mezelf aangeleerd.

De Fuut van Helina Guleria maakt veel los
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