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Twee jonge enthousiaste ondernemers 
bleken dezelfde droom te hebben. Een ei-
gen bedrijf. Deze droom laten zij uitko-
men met de oprichting van Steengoedt 
Hypotheken in het volledig gerestylede 
kantoor op Het Voert 9a in Grootebroek. 
Het bedrijf voor onafhankelijk financieel 
advies is op vrijdag 30 april officieel ge-
opend door Ronald Wortelboer, burge-
meester van gemeente Stede Broec. 

Met het doorknippen van een speciaal ge-
maakt lint in bedrijfskleuren was dit voor 
de burgemeester zelf ook een uniek mo-
ment in de afgelopen vier jaar. ‘Veel men-
sen denken dat mijn werkzaamheden 
vooral bestaan uit het knippen van lintjes. 
Maar dat is zeker niet zo. Ik denk dat dit 
pas mijn tweede lintje is, sinds ik hier bur-
gemeester ben,’ vertelt Wortelboer la-
chend. ‘Natuurlijk wilde ik graag bij deze 
opening aanwezig zijn. Het zijn jonge on-
dernemers. Dat kan ik alleen maar toejui-
chen en dat mag best wat aandacht krij-
gen.’ 

Een goede match
Robert Hoff (34) en Andijker Johan Bak-
ker (37) zijn oud-collega’s van elkaar. Bei-
den financieel adviseurs. Robert voor par-

ticulieren en Johan voor ondernemers. 
Robert: ‘Wij hadden beide het idee om een 
eigen bedrijf te starten. Dit wisten we niet 
van elkaar. Toen we na lange tijd via Linke-
dIn weer met elkaar in contact kwamen, 
bespraken we onze ondernemersideeën. 
Toen is het snel gegaan.’ Johan: ‘Ja dat was 
eigenlijk heel bijzonder. We bleken echt 
een goede match. Onze denkwijze en am-
bities zijn grotendeels hetzelfde en dat 
maakt de samenwerking heel prettig.’ 

Intensieve voorbereiding
De aanloop naar de officiële opening was 
intensief. Robert: ‘Het vergt wel enige 
voorbereiding voordat je als onafhankelijk 
hypotheekadviseur kunt starten. Je hebt 
namelijk diverse vergunningen en syste-
men nodig. We voldoen nu aan alle eisen 
en hebben goede partijen om ons heen om 
mee samen te werken.’

Persoonlijk advies
Steengoedt Hypotheekadviseurs richt zich 
op hypotheekadvies, verzekeringsadvies, 
bedrijfsfinancieringen en vastgoedfinan-
ciering. Johan: ‘Onze dienstverlening is 
heel compleet. Met onze kennis en erva-
ring kunnen we iedere klant een persoon-
lijk advies geven. Ook als het ‘lastig’ lijkt, 

zoeken wij door. Dat is het voordeel van 
onze onafhankelijkheid.’

Toekomstplannen
In het prachtige kantoor is er ruimte voor 
uitbreiding. Wortelboer is heel benieuwd 
hoe de heren de toekomst zien. Johan: ‘Ja, 
we hebben zeker plannen om uit te brei-
den. Specialisten kunnen zich bij ons aan-
sluiten en zo hopen we een nog groter pu-

bliek te kunnen bedienen. Nu focussen we 
op de regio West-Friesland. Daar is ons 
netwerk al onwijs groot en voelen wij ons 
thuis. Maar je weet nooit wat de toekomst 
brengt. Wij staan overal voor open!’ 

Kijk voor meer informatie over hypothee-
kadvies, verzekeringsadvies, bedrijfsfinan-
cieringen en vastgoedfinancieringen op 
www.steengoedt.nl 

Steengoedt Hypotheekadviseurs in Grootebroek officieel 
geopend door burgemeester Ronald Wortelboer 

Andijker Johan Bakker (l) en Robert Hoff vieren het feit dat burgemeester Wortelboer 
het lint doorknipt als officiele opening van het bedrijf. Foto: Inge Korver fotografie

Gewijzigde aanlevertijd!
I.v.m. Pinksteren, 

krant woensdag 26 mei
materiaal aanleveren: 

uiterlijk vrijdag 21 mei, 12.00 uur.

Al geruime tijd zijn wij als deel-
nemers van een werkgroep be-
zig om naar aanleiding van het 
70 jarig bestaan van Cultura een 
kunstwerk te maken met hulp 
van leden van verenigingen die 
Cultura als clubgebouw hebben. 
Door Corona moesten we dit 
steeds uitstellen/ opschuiven.

Vorige week hebben we besloten 
om er nu echt mee aan de slag te 
gaan! Onze bedoeling is om 
“vlammetjes” van klei te maken, 
die te bakken en te glazuren om 
er daarna in de tuin van Cultura 
een grote “vlam” van te maken! 
Symbolisch geven we dan met 

elkaar aan het vuur voor Cultura 
levend te houden, een belangrijk 
gebouw voor de verenigingen en 
voor een levendige plek op ons 
dorp waar we elkaar kunnen 
ontmoeten!
De onthulling van dit kunstwerk 
zal tijdens het feestweekend in 
oktober zijn.
Het maken van de vlammetjes 
gebeurt onder deskundige lei-
ding van Bets de Vries-Dekker, 
de meeste mensen kennen haar 
natuurlijk van haar keramiek 
atelier in Wervershoof.

Wanneer?
Op woensdag 26 mei a.s. kunt u 

zich opgeven om deel te nemen 
vanaf 13 uur tot 17 uur en van 
19.30 tot 21.30 uur. Op donder-
dag 27 mei a.s. kunt u zich opge-
ven om deel te nemen van 9.00 
uur tot 18 uur en tot slot nog op 
vrijdagochtend 28 mei van 9.00 
uur tot 12 uur.

Waar?
In de schuur van Meo Voto aan 
de Kleingouw 126, vlak bij Cul-
tura. Hier gaan we Corona proef 
in groepjes werken, per uur kan 
er een ander groepje terecht.

Hoe kun je je opgeven?
Via de e mail bij gtypma@hot-

Van waakvlam naar....?

De vlammetjes. Foto aangeleverd

mail.com geef je de dag aan 
waarop je beschikbaar bent. Van 
Trudy ontvang je dan een bericht 
op welk uur we je kunnen ont-
vangen.

Wat neem je mee?
Een pollepel, een mondkapje en 
je enthousiasme!! Meld je snel 
aan, we hebben nog plaats voor 
47 deelnemers,
Trudy Ypma, Bets de Vries, Ina 
vd Jagt.

Woensdag 19 mei • week 20 • voorheen De Andijker Middenstander, sinds 1921



FAMILIEBERICHTEN

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer, 
 Maud de Boer
 
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-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2021 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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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

Zaterdag 22 mei 19.00 uur: vie-
ring Pinksteren. 
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril; met muzikale onder-
steuning van de Vriendenkring.
Thema: “Kom, o Geest”. De collec-
te is voor onze kerk. Dank daar-
voor. Na afloop is er een deurcol-
lecte. Welkom in de viering.
*De deurcollecte is, evenals voor-
gaande jaren, bestemd voor on-
dersteuning van het werk en het 
welzijn van de Nederlandse mis-
sionarissen en ontwikkelingswer-
kers. Van harte aanbevolen.
*Goede en zonnige Pinksterda-
gen toegewenst.

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

Kerkdiensten, 
zondag 23 mei Pinksteren
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. J. Verschoof te Leimuiden

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten Organist: Dhr. Andrew Orme

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

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

Zaterdag 22 mei
19.00 uur Euch. pastor J. van Dril, de Vriendenkring

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 Gerard van der Schee

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

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

De deuren van De Kapel kunnen 
weer open. Vanaf zondag 23 mei 
begint om 10.00 uur de dienst. 
We kunnen i.v.m. de 1.5 meter 
afstand 20 mensen binnenlaten  
in de kerkzaal. We moeten ons 
nog wel aan de RIVM regels hou-
den, dus bij binnenkomst draagt 
u een mondkapje totdat u op uw 
plaats zit. Na de dienst zet u het 
mondkapje weer op tot u buiten 

bent. Er mag niet gezongen wor-
den, en ook het koffiedrinken na 
de dienst kan nog niet.
De inloop op woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur begint ook weer, u 
bent van harte welkom. Het is 
een kleine stap maar een mooi 
begin.

Online kunt u de diensten volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl.

Normaal gesproken worden er in 
de maanden Juni, Juli en Augus-
tus korte religieuze diensten in 
het Dorpshuis van Onderdijk ge-
houden. 
Maar ook dit jaar kunnen door 
het Coronavirus deze diensten 
helaas niet doorgaan.
Wij vinden dit natuurlijk heel erg 

jammer maar de gezondheid van 
ons allemaal is zó belangrijk.
Voor nu blijf gezond en denk om 
elkaar, samen komen we door 
deze bijzondere tijden heen en 
hopelijk tot ziens in 2022.

Vriendelijke groet, Commissie 
Toeristenkerk Onderdijk.

 

‘En zij werden allen vervuld 
met de Heilige Geest’ 

 

Bijbel: boek Handelingen hoofdstuk 2 vers 4 
 

Waar denkt u aan bij Pinksteren? Het is 
heerlijk om een paar dagen vrij te zijn. 
Maar weet u wat Pinksteren inhoudt?  

 
We luisteren graag met u samen naar  
de christelijke boodschap van Pinksteren.  
Ga naar: www.gergemenkhuizen.nl/
feestdagen2021. 
 
Op beide pinksterdagen 
houden we diensten:  
D.V. 23 mei om 9.30 uur  
            en om16.00 uur 
D.V. 24 mei om 9.30 uur 

Op 19 mei 2021 zijn

Wim en Tiny Ruiter-Gorter 
nog maar 50 jaar getrouwd.

Het geheim?
 1.  Af en toe boos hoort erbij, doe het dan niet tegelijkertijd.
 2.  Schreeuw alleen naar elkaar als het huis in brand staat 
  of de muziek te luid.
 3.  Laat fouten uit het verleden overleden.
 4.  Er zijn er 2 nodig om ruzie te maken. Als jij degene bent 
  die het meest praat, heeft die ander waarschijnlijk gelijk.
 5.  Als er 1 moet winnen, laat het dan de ander zijn.

Mochten jullie verdere wijsheid willen delen om het ook 
na 50 jaar met elkaar vol te houden kom dan langs 
de voortuin op Horn 21.

“De Heer waakt over hen die ontzag voor Hem hebben, 
en over hen die zijn goedheid en liefde verwachten” (Ps 33:18)

Toeristenkerk Onderdijk

Nieuws uit De Kapel

Vader Fuut zwemt hevig mopperend achter moeder aan. Moeder was 
uit het zicht verdwenen terwijl de kleintjes uitkijken naar hun eten. 

Foto Douwe Greydanus.

Familie Fuut

Het was lang wikken en wegen. 
Vele vragen bleven onbeant-
woord en dat is natuurlijk hart-
stikke logisch. Door die onduide-
lijkheid over de versoepelingen 
van de komende festivalzomer 
heeft het Dijkpop Team de kogel 
door de kerk gejaagd en dit be-
sluit genomen.

Welke maatregelen moeten we 
allemaal nemen? Hoeveel bezoe-
kers kunnen we toelaten? Kun-
nen we dit allemaal aan als festi-
val wat volledig wordt gedraaid 
door vrijwilligers? Doordat er op 
dit soort vragen weinig antwoor-

den aan de horizon verschenen 
heeft het Dijkpop Team het be-
sluit genomen om ook dit jaar het 
festival met een jaar op te schui-
ven naar 1 en 2 juli 2022. 

Bezoekers die in 2020 een ticket 
hebben aangeschaft voor zowel 
Dijkpop als de Avond van Andijk 
kunnen binnenkort een mail ver-
wachten van Ticketscan met 
daarin een link met de optie om 
je geld terug gestort te krijgen. 
Als je niks doet met deze mail 
voor zaterdag 3 juli 2021 gaan we 
ervan uit dat je je ticket mee-
neemt naar de editie van 2022.

Avond van Andijk en Dijkpop 
opnieuw een jaar uitgesteld
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SAMENWONING IS EEN FEEST, ALS JE MAAR WEL 
BIJ DE NOTARIS BENT GEWEEST

Je bent jong en onoverwinnelijk, de liefde staat voor de deur en jullie 
stappen samen over de drempel, spreekwoordelijk, maar ook let-
terlijk van jullie pas aangekochte huis. Grote kans dat het maken van 
een samenlevingsovereenkomst of testament niet je grootste priori-
teit is. Dit zou het alleen wél moeten zijn, zeker in het geval er een 
huis is of wordt gekocht.

Stel dat één van beiden plotseling overlijdt, zonder dat er iets op 
papier staat. In dat geval wordt de “schoonfamilie” van de achterblij-
vende partner opeens mede-eigenaar van het huis! Dat kan je voor-
komen door een testament te maken. In een samenlevingsovereen-
komst worden onder meer de gemeenschappelijke kosten van de 
huishouding, het gebruik en kosten van gemeenschappelijke goede-
ren geregeld. Ook wordt er uitsluitsel gegeven over wie wat krijgt 
als je helaas uit elkaar zou gaan. Het is dus vaak verstandig om ook 
een testament te laten opstellen, want met alleen een samenlevings-
overeenkomst is je partner niet automatisch jouw erfgenaam. In een 
testament kun je bepalen dat je partner (een deel van) jouw vermo-
gen erft, bijvoorbeeld het huis. Handig om ook meteen in de samen-
levingsovereenkomst de partnerpensioenbegunstiging te regelen. 
Partnerpensioen is het pensioen dat bestemd is voor je partner als 
jij overlijdt. In tegenstelling tot trouwen of een geregistreerd part-
nerschap is het bij samenwoners niet automatisch zo dat de partner 
het pensioen krijgt. Zij dienen elkaar eerst tot begunstigde van het 
partnerpensioen te benoemen in de samenlevingsovereenkomst. 
Vervolgens moeten zij elkaar aanmelden bij hun pensioenfonds. 
Kortom: Aan de slag. Kom langs en laat het allemaal goed regelen!

Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators
Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264. 

Alleen als u deze maand belt, geldt 
de 10% korting op uw testament of 
levenstestament.

Bas de Wit

Kabinetsformatie: waar is de 
inhoud gebleven?

Door de wekenlang vertraag-
de formatie zou je haast ver-
geten dat politiek om de in-
houd gaat. De inhoud, bij-

voorbeeld over hoe de groot-
ste crisis sinds de Tweede 

Wereldoorlog – Corona – in 
de komende jaren doorwerkt 
op de economie, de zorg en 
het onderwijs, maakt helaas 
plaats voor gekonkel over de 
man die de verkiezingen (met 
afstand) heeft gewonnen. De 
ChristenUnie spant de kroon: 
waar CU-leider Segers in het 

Paasweekend regeren met 
Rutte om persoonlijke rede-
nen uitsloot en de lokale CU 
in Andijk vervolgens met die-
zelfde boodschap paaspakket-
ten stond uit te delen bij het 
winkelcentrum, mochten we 
afgelopen week bij Op1 ho-
ren dat Segers vindt dat we 

“niet naar de personen moeten kij-
ken, maar naar de inhoud”. Hoe-
veel boter wil je op je hoofd 

hebben…

Mensen willen een doortas-
tende overheid

In de debatten van de afgelo-
pen weken ging het onder an-

dere over de vraag wat wij 
van de overheid mogen ver-

wachten. Onderliggend speelt 
de vraag hoe je denkt dat pro-

blemen het beste kunnen 
worden opgelost: moet de 
overheid dat zelf allemaal 

doen, of kan de overheid vol-
staan met het vaststellen van 
een duidelijk doel? Persoon-
lijk kies ik in veel gevallen 

voor de tweede optie. Als de 
overheid duidelijk aangeeft 
wat er moet gebeuren, kun-

nen de mensen in het land dat 
regelen – zolang de overheid 
ons maar in staat stelt om het 
doel te halen. De juiste voor-
waarden scheppen, zeg maar, 

bijvoorbeeld door geld be-
schikbaar te stellen of regels 

te veranderen. Dat is doortas-
tend bestuur. 

De vakman centraal
Als het gekonkel in Den 

Haag gestopt is, kan het land 
eindelijk weer bestuurd wor-

den. Volgens mij doet het 
nieuwe kabinet er goed aan 
om de vakman centraal te 

stellen. Luister naar wat de 
ondernemer, verpleegkundige 
en leerkracht nodig hebben 
om het goede voor ons alle-

maal te waarborgen: structu-
rele werkgelegenheid, toegan-
kelijke zorg en gelijke kansen 
in het onderwijs. Dat is wat 
mensen verwachten in moei-

lijke tijden. Van gekonkel 
kunnen zij immers niet leven. 

Bas de Wit
Statenlid voor de VVD

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Oud papier:  Zaterdag 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 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 7 september,  
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag  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 28 mei, 25 juni, 23 juli, 20 
augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Samen met Frank en Sandra Ob-
dam-Walstra werken Daniel en 
Leoni Wierstra-Boekestein  in 
Lichinga, Mozambique. 
 
Deze families, met roots in An-
dijk, werken bij Jeugd met een 
Opdracht, een zendingsorganisa-
tie die Gods liefde deelt door 
woord en daad. 
 
Zij werken in een team met onge-
veer 23 Mozambikaanse collega’s. 
En er is een nood, misschien 
waar jij/u mogelijk bij kunt hel-
pen. 
Vanuit JmeO werken we vooral in 
het onderwijs en de zorg en op 
die manier kunnen we de mensen 
in de wijk helpen. Dat zou nog 
beter kunnen. 

De collega’s hebben weinig mo-
gelijkheden om een goede smart-
phone te kunnen kopen, deels 
vanwege financiën, maar meer 
nog omdat er weinig goede tele-
foons tegen een normale prijs 
te koop zijn.
  
Daniël en Leoni zijn nog drie we-
ken in Nederland voordat ze 
weer naar Mozambique terug 
gaan. 
Zij zouden heel graag een aantal 
mobiele telefoons (met nog een 
goede accu en oplader) meene-
men om collega’s in staat te stel-
len beter te kunnen communice-
ren. Hierdoor kunnen zij hun 
werk beter doen! 
Ze kunnen ingeleverd worden bij: 
Fam. W. Wierstra (Krokus 24)

Foto's aangeleverd

Tweedehands mobieltjes 
voor Mozambique gezocht 

Een tafereel in de Koomanspol-
der. Het is eigenlijk te zielig voor 
woorden. Men neemt van alles 
mee van huis om een feestje te 
bouwen op de parkeerplaats na-
bij de Koopmanspolder. Na af-

loop onder invloed van lachgas 
(ballonen) en drank de weg weer 
op naar huis en verder alles ach-
terlatend. Maar wat als je een 
ongeluk krijgt ben je dan snel 
nuchter of een vluchter?

Achtergelaten afval in de Koopmanspolder. Foto aangeleverd

Langs de weg...

Ingezonden/Column

Ik heb me laten vertellen dat er ergens bij 
een kruispunt in Naarden een grote 
zwerfkei ligt. 
Die steen was in de loop der jaren dienst 
gaan doen als meeting-point, zoals je die 
op grote stations aantreft. 
Als  Jan afsprak om Janneke te ontmoeten zei hij: ‘Om acht uur 
bij de steen?’ Dan vonden ze elkaar altijd. Handig. 

In de bijbel staat een verhaal over Jakob die op de vlucht is voor 
zijn broer Ezau. 
Hij wordt tenslotte moe en wil slapen. Hij pakt een steen, ge-
bruikt die als kussen en gaat liggen – onder de blote hemel. 
In een droom ontmoet hij God. 
God laat Jakob weten dat hij op Hem kan blijven rekenen.

De volgende morgen doet Jakob iets moois. 
Hij zet die steen recht overeind. Als een soort monument. 
Had hij de steen laten liggen, zou die binnen de kortste keren on-
der het stuifzand en het onkruid verdwenen zijn. 
Nu zette hij hem rechtop. 
Elke keer als Jakob er langs zou komen zou hij de steen zien en 
terugdenken aan wat God hem heeft beloofd.

Wij vergeten snel. 
Daarom vieren we elk jaar de christelijke feestdagen. Ze helpen 
ons stilstaan bij Gods daden en Gods beloften. Het is goed om 
die stenen niet onder het stuifzand te laten verdwijnen. Vier de 
feesten! Kerst en Pasen en dit weekend Pinksteren. 
De geboorte van Jezus toont dat God naar ons omziet. De op-
standing van Jezus vertelt dat het met de dood niet ophoudt. De 
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Zwerfkei

Verloren deze vergelijkbare ketting.
Iets groter en met kobaltblauwe steen. 
Heeft u hem gevonden? 
Laat het weten op: info@andijker.nl

Gevonden langs de 
Dijkweg: deze sleutels. 
Op te halen (na afspraak 
via info@andijker.nl) op de redactie.
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl
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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 9:00-18:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Het is heel vanzelfsprekend om 
als spil van het gezin voor ie-
dereen klaar te staan. De kin-
deren naar sport en logopedie 
brengen, helpen op school, ou-
ders helpen met boodschappen 
en ziekenhuisbezoeken, vijf 
dagen per week werken. De 
eerste tijd lukt het prima om 
alle ballen hoog te houden. 
Door altijd klaar te staan kun je 
jezelf snel vergeten en begint 
vroeg of laat je hoofd te tollen.
 
Stress en migraine
Emma is 32, heeft een stressvolle 
baan in de zorg vier dagen per 
week. Door zieke collega’s draait 
ze extra diensten. Emma heeft 
steeds vaker migraine aanvallen 
en houdt zich met een stevige 
cocktail van ibuprofen en parace-
tamol. Ze slaapt slecht en komt 
moeilijk tot rust. Nadat ze de 
verjaardag van haar moeder was 
vergeten was de maat vol. We 
bespraken haar situatie en de 
Acugraphscan liet een duidelijke 
onbalans zien. We  gaven haar 
kalmerende naaldjes. Een week 
later vertelt ze dat ze beter slaapt 
en minder vaak migraine heeft.  
 
Overspannen
Carla is 63. Ze werkt vijf ochten-
den per week en zorgt voor haar 
kleindochter van zes die bij haar 
inwoont. Ze is snel vermoeid. 
Haar zoon woont vanwege zijn 

scheiding sinds kort tijdelijk ook 
bij haar in.   Ze probeert haar 
zoon zoveel mogelijk te helpen. 
Ze heeft slapeloze nachten van de 
hele situatie. Toen haar beste 
vriendin vertelde dat ze mis-
schien longkanker heeft, knapte 
er iets bij Carla. Tijdens een emo-
tionele intake vertelde ze “op te 
zijn”. De Acugraphscan bevestig-
de het verhaal. We gaven haar 

kalmerende en ondersteunende 
naaldjes. Bij tweede consult ver-
telt ze dat ze zich rustiger voelt 
en minder vermoeid is.
 
Burn-Out
Paul van 46 is vader van 4 kinde-
ren. Hij heeft een veeleisende 
baan en is een echte perfectio-
nist. Sinds vorig jaar was hij naast 
zijn werk dag en nacht bezig ge-

weest om zijn huis op te knap-
pen. Hij wilde zoveel mogelijk 
zelf doen maar was na negen 
maanden uitgeput. Zijn vrouw 
zag hem nauwelijks en dreigde al 
met het programma ‘mijn man is 
klusser’. Hij kon niet meer ont-
spannen, genieten of rusten. Ge-
sprekken met de bedrijfsarts en 
psycholoog volgden en ter onder-
steuning klopte Paul bij ons aan. 

Tijdens de intake liet de Acup-
graphscan duidelijk te zien dat 
Paul een echte doener is, maar 
dat zijn energie op een te laag 
pitje stond. We plaatsten naaldjes 
om zijn energie te verbeteren en 
beter te kunnen ontspannen. Na 
een week merkte hij al wat verbe-
teringen.
 
Maatwerk
Zowel bij Emma, Carla en Paul 
loopt het hoofd over, toch heb-
ben ze alle drie een andere aan-
pak nodig. Acupunctuurbehan-
delingen zijn altijd maatwerk. 

In een serie van zes behandelin-
gen zien we vaak dat de klachten 
afnemen tot acceptabele propor-
ties. Daarna overleggen we of 
verdere ondersteuning nodig is. 
Benieuwd of acupunctuur ook 
iets voor jou kan betekenen? 
Boek dan een gratis kennisma-
kingsgesprek / intakegesprek 
via  www.praktijkacure.nl/af-
spraak-maken  of neem contact 
op met: (0228) 511517. 

Blijf niet te lang lopen met klach-
ten en gun jezelf de vrijheid om 
weer vooruit te gaan. In veel ge-
vallen komt acupunctuur voor 
vergoeding in aanmerking, check 
dit bij je zorgverzekeraar.

Praktijk Acure
Els Ligthart en Roy Grevelt 

Als de spil van het gezin een tollend hoofd krijgt 

Acupunctuur behandelingen zijn altijd maatwerk. Foto aangeleverd.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

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

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

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@efj administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

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

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

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

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

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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

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

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

Ontdek onze verhalen + vacatures  
peopleofpopvriend.com  

Wij zoeken een collega die onze kassen draaiende houdt, 
bestrijdingsplannen opzet, gewassen controleert en de 
planten af en toe een bemoedigend woordje toefluistert. 
Weet jij van aanpakken? Neem dan contact met ons op.

Pop Vriend Seeds  
is op zoek naar een 
Plant Whisperer 
Gewasverzorger - Fulltime (38 uur)

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

 Wist u dat...
... zwembad De Weid nog 

steeds mensen kan gebruiken 
voor de kassadiensten?

... je de hele maand de 40MM 
nog kunt sponsoren via 

www.40mm.nl?

... u op Krokus 24 oude 
mobieltjes kunt inleveren 

voor het goede doel?

... Liander een mooi landelijk 
hek heeft terug geplaatst op 

de Oosterweg?

... er dit weekend op diverse 
plekken een Garage-sale is?

Op 17 mei zijn de eindexamens van start gegaan. 
Het zijn de eerste in tijden van Corona. Laten we 
hopen, dat het ook de laatste zijn…

Met klamme handen wachten voor het examenlo-
kaal. Voor de zesde keer op de plaatsingslijst kijken 
om te checken of je naam erop staat. De deur die 
opengaat. De ongeschreven natuurwet die voor-
schrijft dat haast iedere klasgenoot op slippers en in 
joggingbroek het lokaal binnensloft. En er is altijd 
die ene leerling die net op tijd komt, omdat hij bijna 
was vergeten dat smartphones in het schoolkluisje 
thuishoren. 
Dan begint het. Het ene onderdeel is gemakkelijk, 
het andere lastig. Een paar uur later sta je buiten en 
begint het duimen. Op de goede afloop. Veel is het-
zelfde gebleven, tijdens het jaarlijkse eindexamenri-
tueel. En er is veel wat veranderd is.
   
v. C. (voor Corona)
Vroeger in 2019, toen Corona slechts een merk-
naam voor een Mexicaans, waterig biertje was, 
werd de eindexamentijd heel anders ingeluid. Van 
augustus tot april zwoegden de leerlingen om de 
leerstof zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. 
Vanaf april waren de dames en heren dan nog wel 
fysiek aanwezig, maar mentaal richtten zij hun aan-
dacht vooral op het eindexamengala, waarbij ze als 
echte filmsterren een avond lang konden feesten en 
in het zonnetje werden gezet. Ze huurden smo-
kings, maar kochten avondjurken. Er werden li-
mousines geregeld of sportauto’s, vrachtwagens ge-
leend of tractors. En er is zelfs eens een groep leer-
lingen onder politiebegeleiding het feest binnenge-
loodst. Na zo’n fantastische avond wachtte dan de 
Laatste Lesdag; die bestond vooral uit lol hebben in 
een pretpark. Niet lang daarna deden ze examen. 

En de enkeling die het de eerste keer net niet haal-
de, slaagde met een herkansing in het tweede tijd-
vak alsnog met vlag en wimpel.      
We verlangen allemaal terug naar die tijd.

Spanningen 
Maar dit schooljaar hebben eindexamenkandidaten 
op een andere manier gewerkt. Hoewel het Marti-
nuscollege het hele jaar door geopend was om hen 
op de examens voor te bereiden, was er toch uitval. 
Iedereen binnen de school is geconfronteerd met 
ziekte, positieve tests, een quarantaineplicht en de 
spanningen die hierbij horen. 
Het is daarom fijn dat leerlingen, naast een eerste 
en tweede tijdvak, een extra herkansing krijgen in 
de vorm van een derde tijdvak. Zodat iedereen deze 
vreemde tijd snel achter zich kan laten. Met een di-
ploma op zak. 

Feestweek 
De leerlingen die wegens omstandigheden na het 
tweede of derde tijdvak slagen, komen op 16 juli 
naar school om hun diploma op te halen. Toch gaat 
haast iedereen examen doen in het eerste tijdvak. En 
gelukkig maar, want een diploma-uitreiking hoort 
gevierd te worden – ook in tijden van Corona. 

Daarom is de week van maandag 5 juli op het Mar-
tinuscollege een feestweek. Geheel Coronaproof 
vindt dan de tweede editie van de Drive-In diplo-
ma-uitreiking plaats. Leerlingen die in het eerste 
tijdvak geslaagd zijn, kunnen dan samen met hun 
ouders hun diploma ophalen. Veilig, vanuit de auto. 
Terwijl ze ludiek worden toegesproken door hun 
leraren, die op het witte doek zullen schitteren. 
Het thema? Gala en filmsterren, want er mag best 
een klein feestje zijn, dit schooljaar. 

De goede afloop

Leraren zullen schitteren op het witte doek. Foto aangeleverd.

- Rectificatie -
In de krant van 12 mei stond onder de foto van lief 
plekje grond Foto:Thea Aker. Dat moet Marijke Aker 
zijn. Onze excuses aan de familie van Thea Aker.

 

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

2de Pinksterdag, garage sale op 
Industrieweg 3.  11.00 - 15.00 uur

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

22-23-24 mei van 13-17 uur: 
Garageverkoop, Kleingouw 60 

Andijk. Brocante-meubels-textiel.
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HET VOERT 9A GROOTEBROEK  |  0228 755 381  |  INFO@STEENGOEDT.NL   |  WWW.STEENGOEDT.NL

√ Wij vergelijken alle hypotheekverstrekkers
√ Gegarandeerd de laagste rente en beste voorwaarden
√ Samen meer dan 25 jaar ervaring
√ Advies bij jou thuis, online of op kantoor
√ Ook voor de ondernemer vanaf 1 jaar zelfstandig

JOUW ONAFHANKELIJK 
HYPOTHEEKADVISEUR

Veiling Cultura gaat pakketten verkopen ten behoeve van 
de sport- en culturele verenigingen in Andijk.
Wij hebben een vijftal pakketten met ieder hun eigen 
thema samengesteld. Deze pakketten kunt u vanaf van-
daag: 19 mei bij ons bestellen.
De pakketten lopen op in waarde van 25 euro tot 100 
euro. U kunt dus zelf bepalen hoeveel u uit wilt geven om 

alle verenigingen te steunen, net zoals u zou doen op de 
veilingavond. De pakketten zullen we op zaterdag 12 juni 
persoonlijk bij u bezorgen.
 
Ga snel naar onze website: www.veilingcultura.nl.
U kunt uw pakket ook via whatsapp bestellen, geef door 
welk pakket u wilt bestellen, uw naam en uw adres en dan 

zorgen wij ervoor dat u het pakket op zaterdag 12 juni in 
huis hebt.

De nummers waarop u dat kunt doen zijn: 06-13 22 70 82, 
06-12 99 40 75.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze ook stellen via de 
bovengenoemde nummers. 

Alternatieve veiling Cultura gaat vandaag, 19 mei van start!!!

Is er geen pakket van uw gading, 
maar wilt u ons wel financieel steunen 
dan kunt u dat doen op het volgende 

rekeningnummer:

Stichting gemeenschapsveiling Cultura: 
NL RABO 0302 4058 60 

Uw bijdrage is van harte welkom.
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Veiling Cultura

Support het Nederlands Elftal tijdens het Ek en 
haal dit leuke pakket in huis! Allerlei leuke ver-

siering voor in en om je huis en voor jezelf. 
Daarnaast wat lekkers te eten en te drinken 

waaronder
Heerlijke spiesjes en balletjes die in de oven 

even opgewarmd moeten worden. Hup Holland 
hup! 

Het Nederlands 
elftal speelt op 
zondag 13 juni 

hun eerste wed-
strijd, dus bestel-

len maar!

Inhoud van het 
pakket staat 

garant voor een 
mooie start van 

een gezellig 
samen zijn. 

Taart voor 12 
personen, koffie, 

suiker en melksticks, koffiemokjes, 
likeurglaasjes en een koffielikeurtje

Een mooi 
opgemaakte pot 
voor in de tuin, 

geef uw tuin 
kleur met 

verschillende 
gezellige 
bloeiende 

planten, een 
prachtig cadeau 
voor uzelf, of 

voor een ander. 

Tip: Vaderdag is 20 juni

 Een bon voor 
naar de bios met 
daarbij wat drin-
ken, popcorn en 

chocoladenootjes, 
verzekerd voor 

weer een avondje 
“ouderwets “ 
naar de film

Een heerlijk 
pakket met een 
varkensrollade 
van ongeveer 

1kg, 3 kogelbief-
stukken en 900 
gram varkens-

haas, 

daarbij nog een 
stukje heerlijke 

kaas.

Pakket 1: EK voetbalpakket
Prijs 50 euro

Pakket 4: Taart, koffie en teut pakket
Prijs 75 euro

Pakket 2: Opgemaakte pot voor tuin
Prijs 50 euro

Pakket 5: Filmpakket
Prijs 25 euro

Pakket 3: Vlees en Kaaspakket
Prijs 100 euro
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Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 
www.dekker-tweewielers.nl

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel
www.molenaarstweewielers.nl

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

www.dekker2wielers.nl

Dealer van Pegasus, Gazelle, Sparta, Qwic, Cortina en Ebike das Original.
Wij houden u mobiel met 3 � lalen in Oostelijk West Friesland.

U bent van harte welkom, ook voor een proefrit.

Het mooie weer komt er aan, 
tijd om lekker te gaan � etsen 

Pegasus Piazza EF7 

Bij inlevering van 
deze advertentie 

20% korting op een � etstas

Nu met inruil 
van € 2549 

voor € 1999

Inclusief 400 wh accu
Hydraulische remmen
Nexus 7 versnellingen

Nette � ets voor scherpe prijs

rijklaar inclusief 2 jaar garantie
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