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Op maandag 6 september werd 
het nieuwe onderkomen van de 
Stichting Oud Andijk, het ‘Dijk-
magazijn’, in gebruik genomen. 
De feestelijke opening werd ge-
daan door wethouder Harry Ne-
derpelt en een bijzondere vrijwil-
liger van de Stichting, de heer 
Piet Tensen.

Het welkomstwoord door voor-
zitter Jos Kuin was er één waar 
kort werd teruggekeken op het 
(recente) verleden en vooral werd 
uitgekeken naar de toekomst. 
“Met een bijzondere collectie op 
deze mooie, vernieuwde en uit-
gebreide locatie is het bezoeken 
van het Dijkmagazijn een aanra-
der voor inwoners van Andijk en 
omliggende dorpen. Maar ook 
zeker interessant voor toeristen.”

Handige handen van Piet
Dit gebouw is door Piet Tensen 
gebouwd en onlangs uitgebreid. 
“Natuurlijk heeft Piet dat niet al-
leen gedaan, maar met hulp van 
vele vrijwilligers. Toch kunnen 
we Piet zien als de drijvende 
kracht achter het geheel,” vertelt 
bestuurslid Siem Dijkman. “Hij 
bedenkt het, ziet het meteen 
voor zich en zorgt dat hij het 

vormgeeft.” Piet zelf blijft er 
nuchter onder: ”Ik ben blij dat ik 
het nog kan en ik vind het fijn 
bezig te zijn. Mooi dat het ge-
waardeerd wordt, maar ik ben 
liever met mijn handen bezig dan 
dat men me zo op de voorgrond 
schuift.” Het bestuur overhan-
digde Piet tijdens deze opening 
een welverdiende erelid oorkon-
de als blijk van waardering. 

Bestuursleden gezocht
Het huidige bestuur is enthousi-
ast, maar zou nieuw ‘bloed’ graag 
verwelkomen. “We zijn echt 
dringend op zoek naar nieuwe 
mensen, die ons bestuur zouden 
willen komen versterken.” Siem 
licht toe: “ De huidige bestuursle-
den zijn ‘wat ouder’ en zitten al 
een hele tijd in het bestuur. Een 
frisse wind en een vernieuwde, 
jonge kijk op een aantal zaken 
zou geweldig zijn. Daarbij: een 
bestuursfunctie staat ook heel 
goed op je C.V.” 

Duizendpoten
Ben jij heel handig met Facebook 
en andere social media? Ben jij 
enthousiaste fotograaf en/of wil je 
ons helpen bij het vormgeven of 
organiseren van leuke activiteiten 
voor jong en oud? Zie jij moge-
lijkheden voor het maken van een 
speurtocht voor scholieren? Bruis 
jij van nog meer ideeën? Ook dan 
zijn wij op zoek naar jou. “We 
doen het samen, zowel het be-
stuur als de overige vrijwilligers, 
op projectbasis of voor langere 
tijd. Het aloude spreekwoord 
‘Vele handen maken licht werk’ 
gaat ook hier op. Als enthousiaste 
mensen hun talent in willen zet-
ten voor ons Andijker museum, 
heten wij ze van harte welkom!”

Open Monumentendag
Komt u binnenkort eens langs? 
De collectie is de moeite waard. 
Open Monumentendag 2021 
vindt plaats op 11 september, ook 
dan is het Dijkmagazijn geopend. 

Parkeren kan aan de noordzijde 
van het oude gemaal. Wilt u con-
tact over het museum of één van 
de bestuurs- of andere vrijwilli-
gerstaken, dan kunt u het beste 
mailen met Wim Visser: wj.vis-
ser@quicknet.nl.

Nieuw onderkomen Dijkmagazijn in gebruik genomen

V.l.n.r. Piet Tensen, Wim Visser, Jos Kuin en Siem Dijkman voor het 
nieuwe onderkomen. Tekst en foto: OdB/De Andijker
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Piet ontving een welverdiende 
erelid oorkonde van het bestuur.

Zaterdag 11 september monumentendag  v.a. 11.00 tot 17.00 uur 
Dijkmagazijn Dijkweg 319A en Ger.Kerk Middenweg  4. Op de foto: 
Brongaasketel bij Dijkmagazijn. In 1937 waren erin Andijk nog 149 

van deze ketels. Toen Zuiderzee IJsselmeer werd nam de druk en aan-
tal ketels af. Foto aangeleverd.

Laatste weekend buiten zwemmen 2021

Programma De Weid:
Vrijdagavond: Discozwemmen! Aanvang 19.00 uur. DJ!

Zaterdag: Zwemexamens! 
Bad normaal open voor recreatief zwemmen.

Zondagmiddag: Snel naar de bel! Aanvang 13.00 uur. 
Komt dat zien!

Ook vrijwilliger worden? info@deweid.nl.

Onze groep van vriendschappelijke biljarters 
is op zoek naar nieuwe leden (m/v) 

voor op de woensdagavond in Sarto Andijk.

Makkelijk niveau, een drankje, borrelhapje 
en een gezellige avond vanaf 20.00 uur.

Bel of stuur een berichtje naar: 
06 26 26 38 69. Tot snel!

Biljart liefhebbers opgelet!

V.l.n.r. Voorzitter Jos Kuin (l)  kijkt toe hoe wethouder Harry 
Nederpelt de sleutel van Piet Tensen (r) overneemt om het nieuwe 

onderkomen officieel te openen.
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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 12 september 9.30 uur: 
Ziekenzondag. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met liederen.
Thema: “Een voorbeeld hebben”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Op ziekenzondag wordt extra 
aandacht gevraagd voor onze 
zieke en hulpbehoevende mede-
mens.
De wereld om hen heen wordt 
kleiner en kan hen in een isole-
ment brengen. Zieken kunnen 
niet zonder gezonde mensen, 
met elkaar kunnen we hun leven 
draaglijker maken.

Kerkdiensten, zondag 12 september
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. Koos Staat. Heilig Avondmaal

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Voorganger: Louise Kooiman
 Organist. Dhr. Wim Broer

In de maanden juli en augustus 
is er op de woensdagochtend geen inloop. 

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. pastor A. Dekker

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Cees Hanemaayer

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jan Groenveld

De diensten zijn ook 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

We zien elkaar weer . . .

Harm de Graaf
6 juni 1948 31 augustus 2021

Mijn lieve man, onze lieve pap en geweldige opa

Ans

Noël en Tamara
 Jamie
 Sophie

Claudia en Rimko
 Lotte en Bas
 Neeltje

Elstar 7, 1619 KD Andijk 

Het afscheid in het crematorium 
heeft inmiddels plaatsgevonden.

Een bericht, herinnering is heel welkom via 
een persoonlijke kaart en/of via www.cbu-online.nl

IJsclub Andijk heeft kennis genomen van het overlijden van
           

Harm de Graaf 

Harm, een vrijwilliger die het woord ‘NEE’ niet in zijn woordenboek 
had staan.
Als je een beroep op hem deed zei hij altijd ‘MAAR NATUURLIJK’.
Klaar staan voor een ieder zolang de gezondheid het toestond. 
Een top verkeersregelaar waar rust en duidelijkheid van uitging.

Wij wensen zijn vrouw Ans, kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte en kracht toe bij dit verlies.

  Bestuur en alle vrijwilligers van  IJsclub Andijk
                            Tulpenwandeltocht Andijk   

Onze lieve ouders

Nel en Koos Kreuk 

Zijn op vrijdag 10 september 50 jaar getrouwd

Wij wensen jullie een heel gezellige dag toe. 

Niels en Mieke, Nico en Anna
Pieter en Masja, Bram en Maud

Gertjan en Mireille

Voorstuk 13, Andijk.

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

Helaas zijn de tuinkabou-
ters die mw Drost voor 
haar 91e verjaardag heeft 
gekregen onlangs gesto-
len uit de tuin van het 
nieuwe Sorghvliet. 

Deze tuin in NIET vrij toe-
gankelijk dus de dief 
moet minimaal over een 
afscheiding zijn gegaan. 

Zo jammer dat sommigen 
het verschil tussen ‘mijn 
en dijn’ niet meer weten, 
en hoe sneu om tuinka-
bouters van een weerloze 
oudere te stelen. De ka-
bouters zijn circa 30 cm 
hoog, groen met creme, 
de mannelijke laat zijn 
broek zakken terwijl het 
vrouwtje toekijkt. 

Weet u er iets van? 
Reageer even naar 

de Andijker, 
op info@andijker.nl.

Diefstal bij Sorghvliet

Vorige week schreef ik erover in 
mijn column in deze krant.
Ik twijfelde tussen de boekpre-
sentatie van Bart en de Formule 1 
prestatie van Max, maar koos 
voor Bart Lankester op eigen 
dorp. Een uitstekende keuze zo 
bleek.

Tijdens zijn lezing nam hij ons 
mee in het levensverhaal van het 
Andijkse topmodel Loes Hamel. 
Een bijzonder verhaal over een 
bijzondere dame die haar tijd ver 
vooruit was. Als dorps meisje 
maakte zij als model furore in 
Parijs, Berlijn, Londen en New 
York. Als ‘pleiner’ raakte zij be-
vriend met menig artistieke in-
woner van onze hoofdstad en 
leerde zij internationale sterren 
kennen. Toch bleef zij ook trouw 
aan haar Andijk waar zij rust 
vond in haar hectische bestaan.

Tussen het publiek in de zaal van 
Cultura in Andijk zaten veel oude 
bekenden van Loes en ook haar 
broer Hans Blokker was aanwe-
zig. Twee keer een uur lang wa-
ren wij in de ban van Loes. Om in 
de pauze getrakteerd te worden 
op de laatste legendarische ronde 
van Max om hem als nummer 1 

over de eindstreep te zien gaan. 
Zo waren we ook even in de ban 
van Max. Wat een topprestatie! 

En wat een toppresentatie! Loes 
is in de vergetelheid geraakt 
doordat ze al op jonge leeftijd 
overleed, maar in haar tijd was zij 
binnen haar vakgebied net zo le-
gendarisch als Max dat nu is bin-
nen het zijne. Bart lichtte een 
smaakvol tipje van de sluier. Ui-
teraard kocht ik het boek om nog 
meer te lezen over Loes. Nu al 
een aanrader!

Hartelijke groeten, 
Rinske Mantel

Het werd Bart... én Max én Loes Hamel

Biograaf en historicus Bart 
Lankester en Rinske Mantel
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Bas de Wit

Stilgevallen kabinetsformatie: 
verantwoordelijkheid van ons 

allemaal

Sinds het herstel vanuit de 
Coronacrisis hebben veel be-
drijven te maken met fors stij-
gende inkoopkosten voor on-
der andere grondstoffen, ver-
pakkingsmaterialen en trans-

port. Voorzichtig hoor ik 
sommige ondernemers zeggen 
dat we moeten uitkijken voor 
de zogenaamde loon-/prijsspi-
raal, zoals we die in de jaren 
’70 hadden. Dat betekent dat 
de prijzen stijgen en dat, om 

de koopkracht op peil te hou-
den, de lonen meestijgen. En 
dat een paar keer achter el-
kaar. Dat tast de winstge-

vendheid van bedrijven aan, 
en leidt uiteindelijk tot faillis-
sementen en werkloosheid. 

Iedere mening z’n partij
Omdat het de verwachting is 
dat de huidige hoge inkoop-
prijzen tijdelijk zijn (opstart-
fase na Corona) en omdat het 
aantal vacatures ten opzichte 
van het aantal werklozen op 
recordniveau staat, verwacht 
ik niet dat het zo’n vaart zal 
lopen. De vergelijking met 

het verleden is op een ander 
punt wel interessant: de kabi-
netsformatie. U weet wel: dat 
maandenlange gepraat waarin 

verliezers van verkiezingen 
meer te vertellen hebben dan 
winnaars. Reken maar even 

mee. Laten we het zetelaantal 
van VVD, D66, CDA en 

PvdA bij elkaar optellen in 
1977 en 2021. Toen was dat 
138, nu 81. Wat is het ver-
schil? Er zitten 8 partijen 

meer in de Tweede Kamer. 

Iedereen moet geven 
en nemen

Laat dit even tot u doordrin-
gen. Vanzelfsprekend hebben 
de gekozen politici de eerste 

verantwoordelijkheid om met 
elkaar tot samenwerking 

(lees: een regering) te komen. 
Maar laten we niet vergeten 
te kijken naar de kiezer. Het 
is alsof bijna de helft van de 
leden van Sporting Andijk 

besluit geen vrijwilligerswerk 
te doen, en dat die andere 

helft het maar moet regelen. 
Uiteindelijk leidt dat ertoe dat 
de kantine vaker dicht is, of 
dat er nog maar één keer in 
de week getraind kan wor-

den. Voor een sportvereniging 
is dat onhoudbaar, ik denk 
voor het landsbestuur ook. 

Bovendien zijn die bezorgde 
ondernemers er ook niet mee 
geholpen, denkt u niet? Ook 
u heeft een verantwoordelijk-
heid om de politiek te laten 

(samen)werken. 

Bas de Wit
Statenlid voor de VVD

Het jeugdschaatsen gaat weer 
beginnen, meld je aan voor 23 
september.  Hallo jeugdschaat-
sers, vanaf heden kan je je weer 
aanmelden voor het jeugdschaat-
sen. We starten  op zaterdag 2 
oktober 2021 en de laatste les is 
op 11 december. De lessen zijn 
van 9.00 uur tot 10.00 uur. De 
kosten zijn € 97,50 p.p. We gaan 
weer met de bus naar de ijsbaan 
en net als de laatste jaren enkele 
keren met eigen vervoer. Wil je 
weer mee, en ben je tussen de 7 

en 12 jaar, stuur dan een mailtje 
naar  jeugdschaatsenaowz@out-
look.com. Dan ontvang je alle in-
formatie die je nodig hebt. Voor 
meer informatie kun je bellen 
met Jolanda Oud (06) 37 35 93 83  
(na 18.00 uur). We willen graag 
van je weten; Naam, adres, post-
code, woonplaats, tel.nr., geboor-
tedatum, email adres. De begelei-
ders en trainers hopen dat het net 
weer zo’n leuk seizoen wordt als 
voorgaande jaren. Hopelijk tot 
binnenkort!      

Peter Kuin geboren en getogen in 
Wervershoof, woont en werkt al 
weer zo’n 14 jaar in Brazilië.  Het 
is daar waar in november 2020 
het idee ontstond om een kinder-
boeken serie te gaan maken. Na 
wat brainstormen met zijn oude 
maatje Jeroen van Galen ont-
stond de naam Brassi. Beide 
vrienden liepen al een tijdje rond 
met het idee rond om een kinder-
boeken serie uit te gaan geven.

Jeroen vanuit zijn drukkerij en 
Peter vanuit zijn gedachten in 
Brazilië om een indianen meisje 
uit de Amazone allerlei avontu-
ren in en rond de Amazone te la-
ten beleven. Tesamen met allerlei 
bestaande diertjes uit datzelfde 
Amazone gebied. De basis was 
bedacht en Peter startte vanuit 
zijn eigen fantasie met de eerste 
pennenstreken om een verhaal 
op papier te zetten. Al snel kreeg 
hij de smaak te pakken en verhaal 
vier is in concept reeds gereed.

De Kinderboekenserie start met 
het eerste intro verhaal (Brassi en 
haar vriendjes uit de Amazone) 
waarin Brassi wordt voor gesteld 
aan de kinderen en tegelijkertijd 
hoe ze leeft en haar eerste vriend-
jes doen reeds hun intrede. On-
dersteund met leuke tekeningen 
en bij ieder boekje ook een mooie 
kleurplaat voor de kleuter vanaf 3 
jaar om zelf in te kleuren. In 
boekje twee (Brassi en de bos-
brand) beleeft ze haar eerste 
spannende avontuur, ze redt en 
ontmoet wederom een aantal 
nieuwe vriendjes.

Het eerste verhaaltje is ook in 
concept voorgelezen aan groep 3 
op bassischool de Schelp. De re-
acties van de kinderen waren 

fantastisch te noemen. Het inle-
ven in hun vriendinnetje Brassi 
was aandoenlijk om te zien, op 
het schoolplein  werd het leven 
van Brassi spelenderwijs nage-
daan. Dit geeft wel aan dat de 
verhaaltjes voor de kinderen aan-
slaan. 
Er zullen in de komende tijd dan 
ook nieuwe verhalen in boek-
vorm bij gaan komen en tevens is 
er een website opgestart (www.
brassi.nl) waar de boekjes te ver-
krijgen zijn. Daarnaast zijn er ook 
stickers, posters en binnenkort 
zelfs puzzels te verkrijgen van 
Brassi.

In twee winkels wordt nu gestart 
met de verkoop van de Brassi 
kinderboeken. Bij Knijn Inkt, 
Boeken en meer in Wervershoof 
en bij de Primera winkel in An-
dijk kunt u de boekjes inkijken en 
uiteraard ook kopen. Er loopt in 
beide winkels een introductie 
aanbieding waar u de eerste twee 
boekjes met korting kunt verkrij-
gen. Meer informatie kunt u ook 
contact opnemen met Jeroen van 
Galen van Drukkerij de Letter. 

Peter Kuin. Foto’s aangeleverd

Wervershover tekent vanuit Brazilië 
aan nieuwe kinderboekenserie Brassi

Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 16-09 en 30-09
Benningbroek: 21-09 en 05-10

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

Jeugdschaatsen AOWZ

Voor het 3e jaar organiseert Pop-
koor Cantabile een grote boeken-
markt in Cultura in Andijk; er 
zijn niet alleen mooie boeken te 
koop voor een zacht prijsje, ook 
CD’s, LP’s, puzzels voor volwas-
senen en voor de eerste keer dit 
jaar kerstspullen. Op de markt 
treft u bijzondere kerstversiering 
aan: ballen, slingers, huisjes ed. 
Voor een leuke prijs kunt u uw 
huis weer versieren voor de 
kerstdagen. 
Er wordt weer een loterij gehou-

den met mooie, originele prijzen.
De opbrengst is voor Popkoor 
Cantabile, voor de aanschaf van 
muziekarrangementen ed.
De markt wordt gehouden op za-
terdagmiddag 18 september 
2021, Cultura, Kleingouw 112, 
1619CH, Andijk. 
Van 13.00-17.00 uur.
Aan de bar van Cultura kunt u 
onder het genot van een drankje 
nog gezellig nazitten.
Tot 18 september in Cultura, zet 
in uw agenda. 

Boekenmarkt in Cultura ten 
bate van Popkoor Cantabile

• Dorpshuis Centr. Vrijdag: weekafsluiters

• Koffi  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

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

SEPTEMBER
Zaterdag 11 september 
• Open Monumentendag bij Dijkmagazijn en Ger.Kerk Andijk 

10.00-17.00 uur
Zondag 12 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de fi ets naar Australië. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 september
• Jaarvergadering KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur
Zaterdag 18 september
• Cantabile boekenbeurs Cultura.
Zondag 19 september 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uurEetcafé Sels Andijk
Woensdag 22 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 

OKTOBER
Vrijdag 1 oktober 
• Jaarvergadering Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur. 

Muziek voor deze dag Reuring uit Enkhuizen.
Zaterdag 2 oktober
• feest 70-jarig jubileum Cultura
Zondag 3 oktober
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: 

“Billie, Aretha, Norah, Amy…….Karin”
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 13 oktober
• Spellenmiddag LSBO in Sarto om 13.30 uur
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wolff  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. Entree € 5,-
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
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AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nl

Oud papier:  Zaterdag 18 september, 2, 16 en 30 oktober,   
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  Maandag 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 17 september, 

15 oktober, 12 november, 10 december
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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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• 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
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

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

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

De cursus ‘Levensverhalen in woord en 
beeld’ is vorige week gestart. Roel Doef is 
initiator. Wat is zijn achterliggende ver-
haal? 

Vanwaar de interesse voor 
levensverhalen?
Levensverhalen boeien me! Ze kunnen je 
levenswandel van verleden, heden en mis-
schien wel een stukje naar je mogelijke 
toekomst verklaren. Als je de puzzelstuk-
jes van je leven probeert te ordenen, ont-
staat er een beeld. Dat kan heel verhelde-
rend zijn. Het kan ook emoties losmaken, 
die eerder nog sluimerden. Zelf vond ik 

het leuk met de puzzelstukjes van mijn le-
ven verhaaltjes te maken. Ik had het idee, 
dat ik mijn leven steeds iets meer ging be-
grijpen. Ik ontdekte een rode draad in mijn 
leven. En ik durf nu meer te vertrouwen op 
‘mijn’ levenskoers.

Kun je iets vertellen over jouw 
levenverhalen?
Ik ben in 1958 geboren in de grote stolp-
boerderij HONK aan de Geuzenbuurt te 
Andijk. Ik ben jongste van een gezellig 
groot gereformeerd gezin. Mijn ouders 
Piet Doef en Alie Prins, kregen 8 kinderen: 
4 meisjes en 4 jongens. We groeiden op in 
een mooie mix van veiligheid en vrijheid. 
We mochten onszelf zijn! En dat maakt 
volgens mij dat ik nog steeds speels en een 
beetje ondeugend ben.  

Water, Proefpolder en vissen
In de tweede klas van de lagere school 
moesten we een tekening maken van een 
landschap. Ik tekende een onderwater-
landschap met vissen en planten, en een 
heel klein strookje lucht. Juf kwam naast 
me staan, en zei: ‘Dat doe je niet zo slim. Je 
had veel beter wat meer wolken kunnen 
tekenen.’ ‘Ja’, zei ik. ’Maar het gaat mij om 
het water de vissen!’ Op mijn volgende 
rapport stond voor gedrag ‘eigenwijs’. Hoe 
kon zij weten dat ik toen al als 7-jarige 
mijn toekomstbeeld volgde. Mijn ouders 
begrepen me gelukkig wel! En daarvan 
krijg ik – nu soms nog – tranen in mijn 
ogen. Nog steeds werk ik bij Rijkswater-
staat aan water, proefpolder (Koopmans-
polder) en vissen.  

Hoe bepalend is je opvoeding?
Mijn opvoeding is heel bepalend geweest. 
In mijn geval gelukkig! Maar er is meer. Ik 
zie bijvoorbeeld eigenschappen van mijn 
grootouders (Doef, Faust, Prins en Sluis) 
terug in mijn eigen karakter. Maar ook 
broers, zussen, zwagers en schoonzussen, 
familie en bijvoorbeeld  vrienden, school, 
kerk, werk en het verenigingsleven (vol-
leybal)  hebben mijn levenshalen kleur ge-
geven. En wat te denken van de boeken, 
media én vakanties!

Tineke op het Griekse strand
Vroeger, toen ik jong was, gingen we met 
de auto op vakantie naar Griekenland. En 
zo heb ik op het strand Tineke uit Arnhem 
ontmoet.  Dat was de meest plezierige ver-
andering in mijn leven. Het klink cliché, 
maar de komst van onze zonen Jelle en 
Lucas, bracht ook ongekende rijkdom in 
ons leven. 

‘Alles’ is relatief
Als ik terugkijk op mijn leven, dan kan ik 
me verwonderen hoe het gelopen is. Ik 
geloof dat ik een zondagskind ben. Het 
stemt me dankbaar en voel me een geluks-
vogel. Maar ik ben er heilig van overtuigd 
dat het ook heel anders had kunnen zijn. 
Als ik geboren was in de Middeleeuwen of 
in Afghanistan, dan had mijn leven er echt 
heel anders uitgezien.  Daarom geloof ik 
niet in één waarheid, en dat geeft me vrij-
heid. Met het onderstaande gedichtje pro-
beer ik dat aan te geven:

Als mijn vader Ali had geheten 

Mijn moeder heette Alie,
ik kom uit een gewoon
gereformeerd bestaan.

Maar als mijn vader
Ali had geheten, las ik
Nu vast uit de Koran.

Cursus Levensverhalen in woord en beeld
Wat zijn er zo veel verhaaltjes, ieder met 
een eigen dynamiek. Zelf ben ik al jaren 
aan het schrijven. En omdat ik zoveel ple-
zier heb in het schrijven, zie ik er naar uit 
om samen met Ineke Ruiter een cursus te 
geven over levensverhalen. Graag wil ik 
mijn ervaringen delen om zo anderen mo-
gelijk te enthousiasmeren om ook te gaan 
schrijven. Ik denk dat zinvol, leuk en inspi-
rerend kan zijn. Want verhaaltjes overle-
ven. 

Roel Doef

Als mijn vader Ali had geheten…

Roel Doef. Foto: De Andijker

Honk. 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

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 • 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

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

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 liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

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 
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 name in het natte deel staan een aan-
tal bijzondere plantensoorten.

Rietorchis, dit jaar vonden we de soort 
voor het eerst met welgeteld 1 plant, in het 
droge deel. Bloeit in juni.

Ratelaar, staat al enige jaren in het natte 
deel en neemt sterk toe, en vertoont zich 
nu ook in het droge deel. Bloeit vanaf juni 
tot in augustus. De soort parasiteert op 
grassen wat tot gevolg heeft dat gras ver-
dwijnt en ratelaar ter plaatse de vegetatie 
domineert, met name op het   linker natte 
perceel. Apart is dat we daar nu veel 
sprinkhanen aantreffen.

Moeraswespenorchis, een hele fraaie or-
chidee, waarvan we dit jaar voor het eerst 
6 exemplaren aantroffen in het natte deel. 
Bloeit in juli en augustus, en is in onze 
omgeving heel zeldzaam. Komt vaker voor 
in natte duinvalleien.

Heelblaadjes, vormt plakkaten in zowel 
droge als natte deel. Bloeit vanaf juli tot in 
september. Lijkt wat een paardenbloem 
maar veel en veel fraaier, en trekt geweldig 
veel insecten aan.
Fraai duizendguldenkruid, wel mooi op 

de foto maar klein en dus lastig te vinden. 
Staat vooral in het natte deel, maar ook 
zeldzaam in het droge deel op schralere 
grond. Bloeit vanaf juli tot in september.

Kattenstaart, een fraaie soort die in het 
natte deel ver boven de overige vegetatie 
uitsteekt. 
Bloeit vanaf juli tot in september en wordt 
graag bezocht door koolwitjes.

Watermunt, vormt grote plakkaten in het 
natte deel die vanaf de dijk zichtbaar zijn. 
In  het droge deel staat het ook, hier en 
daar in het talud. Bloeit vanaf juli tot in 
september en de soort is geweldig voor 
vlinders en andere insecten. Zo telden we 
in augustus 100-en Kleine Vossen,  naast 

Wil jij met
mij spelen?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894
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Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

Terras & Arrangementen
Kom naar ’t Keetje voor een kop koffie met gebak 

of lunch. Geniet op het terras van een overheerlijke 
én ambachtelijke Boerenlunch, High Tea, 

High Wine en meer! 

Wij verzorgen ook diverse arrangementen. 
Kijk op hetkeetje.nl

Kom eens langs!
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Planten in de Koopmanspolder

Rietorchis. Foto’s aangeleverd

Ratelaar.

Heelblaadje.

Fraai duizendguldenkruid.

Kattenstaart.

Watermunt.

Klein vlooienkruid.

Moeraswespenorchis

kleinere aantallen andere vlindersoorten. 
Klein vlooienkruid, is een wat kleinere 
plant die vooral op de natste plaatsen, 

maar net boven de waterlijn staat. De 
soort bloeit vanaf augustus tot in oktober. 
Neemt nog steeds toe en er staan wel 
1000-en planten. De Koopmanspolder is 
een van de weinige plekken in Noord-
Holland waar de soort wordt gevonden. 

Om het gebied open te houden, dus vrij 
van bomen en struiken, worden jonge 
plantjes door vrijwilligers verwijderd. We 
kunnen nog wel wat helpende handjes ge-
bruiken. Vanaf oktober moet dat gebeu-
ren, en als u wilt mee helpen kunt zich 
melden bij ondergetekende, 06-2314 9870. 
Marco van der Lee, beheerder

WERKEN BIJ IJSSELHOF

Heb jij er zin in? mail naar:
parkmanager@villavakantieparkijsselhof.nl

t.a.v.  Laura Volkert Lakeman

Voor ons vakantiepark, gelegen in de proefpolder van Andijk, zijn wij op zoek naar een enthousias-
te schoonmaker. Het begin van een geslaagde vakantie begint immers bij een schone vakantievilla! 
Als schoonmaker heb jij een belangrijke functie, want na jouw komst straalt niet alleen de vloer, 
maar zorg je er ook voor dat onze gasten stralen. Schoon is voor jou dan ook niet schoon genoeg. 
We zoeken een echte aanpakker, want het is hard werken. Het draait echter niet alleen om schrob-
ben en boenen. Bij ons kom je terecht in een leuk, gezellig team met de West-Friese mentaliteit.

 

www.villavakantieparkijsselhof/vacatures

Enthousiaste schoonmaker gezocht (M/V)
(12 uur per week)

Ben jij gemotiveerd, flexibel en vind je het niet erg om de handen uit de mou-
wen te steken? En ben je per direct beschikbaar op maandagen en vrijdagen van 
08.30 uur tot 15.00 uur? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
We bieden je een zelfstandige functie 
in een prachtige groene omgeving
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www.kappio.nl 

Peuterschool
Buitenschoolse opvang 

Kinderdagverblijf 
Gastouderbureau

Hoogkarspel 
Peuterschool De Woelwaters

Venhuizen  
Peuterschool De Bijenkorf 

Peuterschool De Padrakkertjes

Wijdenes 
Peuterschool ‘t Kwetternest

Oosterblokker 
Peuterschool De Blokkerdoos

Schellinkhout  
Peuterschool De Bazeroetjes

Westwoud 
Peuterschool De Woudstappertjes

Voor meer informatie of voor een rondleiding neemt u contact op met 
het servicebureau: 0223-534 797 of info@kappio.nl.

Kinderen zijn van harte welkom op de sfeervolle locaties van Kappio! 

Bovenkarpsel 
BSO Op Zuid

BSO De Rozeboom
Peuterschool Nijntje Pluis

Peuterschool Klavertje Vier

Grootebroek 
TSO De Hussel

Peuterschool De Drie Turven
Peuterschool De Kleine Uil

Lutjebroek 
Peuterschool De Peuterhorn

Andijk 
Peuterschool De Kuijperklointjes

Peuterschool De Idenburg

Na de herfstvakantie opent 
Kappio de 14e peuterschool in 
West-Friesland. De Idenburg-
school en Kinderopvang Kap-
pio kijken uit naar deze samen-
werking. Samenwerken aan de 
doorgaande leerlijn van kinde-
ren onder één dak stond al een 
tijdje op onze ‘verlanglijst’ en 
krijgt nu vorm,” aldus Ina 
Montsma, directrice van de 
Idenburgschool.

Peuterscholen hebben een be-
langrijke rol bij de ontwikkeling 
van peuters. Het is een ontmoe-
tingsplek voor kinderen in de 
leeftijd van 2 tot 4 jaar. Terwijl 
peuters spelen en ontdekken, le-
ren ze vaardigheden ter voorbe-
reiding op de basisschool. Om 
die reden zijn de peuterscholen 
van Kappio gevestigd in scholen 
en is er een goede samenwerking 
met het onderwijs.

Start 25 oktober
Direct na de herfstvakantie is het 
zover. “Momenteel wordt er hard 
gewerkt het lokaal binnen de 
schoolmuren van de Idenburg 
helemaal in te richten voor de 
peuters, zodat er maandag 25 
oktober gestart kan worden,” ver-
telt Nancy de Reus van Kappio. 
“Het lokaal ligt naast het speello-
kaal en dus vlakbij het klaslokaal 
van de kleuters van de Idenburg-
school. Contact maken met de 
kleuters -of eigenlijk alle kinde-
ren van de school- is dan ook ge-
makkelijk en gaat heel natuurlijk. 
Ook maken we samen gebruik 
van bijvoorbeeld de buitenruim-
te.“ 

Heel bewuste keuze
Nancy licht toe: “Kinderen leren 
veel op de peuterscholen van 
Kappio, maar dan wel spelender-

wijs! Door de peuterschool bin-
nen de muren van de basisschool 
te plaatsen, raken de jonge kinde-
ren snel vertrouwd met het on-
derwijs, zo zijn zij beter voorbe-
reid op de volgende stap. Voor 
Kappio is dit een hele bewuste 
keuze.” Ina vervolgt: “Wij zijn 
heel blij dat we de peuters in onze 
school mogen verwelkomen. Wij 
zien de meerwaarde van deze sa-
menwerking. De plannen lagen 
er al langer, maar nu kwamen alle 
puzzelstukjes samen en inmid-

dels zijn de voorbereidingen in 
volle gang.”

Spelen staat centraal 
De peuterscholen van Kappio 
bieden een rijke speel- en 
leeromgeving door een diversi-
teit aan speelhoeken. Samen spe-
len is leuk en leerzaam. Samen 
spelen met andere kinderen, in-
dividueel of samen met de peda-
gogisch medewerkers. Het spel-
materiaal is gericht op het stimu-
leren en ondersteunen van de 

ontwikkeling van de peuter. Op 
de locaties van Kappio wordt ge-
werkt met een voorschools edu-
catief (VVE) programma en alle 
kinderen nemen hieraan deel. 
Werken met een VVE-program-
ma vraagt een actieve rol van de 
medewerkers. Zij worden daar-
om twee maal per jaar geschoold 
om met een VVE-programma te 
kunnen en mogen werken.

Nieuwsgierig geworden? 
Meer informatie en voor aanmel-

ding van uw peuter op de nieuwe 
locatie van Kappio vindt u op 
www.kappio.nl. 

U kunt ons bereiken via e-mail 
info@kappio.nl of u kunt bellen 
met het servicebureau op num-
mer 0223-534 797. De gemeente 
Medemblik draagt bij aan de kos-
ten voor de peuterschool. Meer 
vragen over bijvoorbeeld uw per-
soonlijke (financiële)situatie en 
kosten? Ook dan kunt u ons 
mailen of bellen.

Kappio opent peuterschool in Idenburgschool

Ina Montsma (l) en Nancy de Reus kijken erg uit naar de samenwerking. Tekst en foto: OdB/De Andijker
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Geldig tot 1 november 2021 

Nu te koop de leuke Kinderboeken met de 
avonturen van

Brassi

Leuke voorleesboekjes voor kids vanaf 3 jaar

Prijs per boekje € 14,95

Aanbieding beide 
boekjes nu voor € 25,-ANDIJK

Meer nieuws op:
www.andijker.nl

 
Andijkertjes

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

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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk – Ben jij op 
zoek naar een leuke (bij)baan in jouw dorp? Wie 

weet kunnen wij iets voor elkaar betekenen! Neem 
eens een kijkje op www.villavakantieparkijsselhof.

nl voor onze actuele openstaande vacatures! 

Gevonden:
op 6 september op de Beatrixstraat: 

alarm van het merk Sonic.
Informatie: info@andijker.nl

 
Wist u dat...

... Vrouwen van Nu op West weer beginnen op woensdag 
de 15de in Cultura 20.00 uur?

...Cultura Plus weer van start is gegaan?

...het schrijverscafe in Cultura over de in Andijk opgegroei-
de Loes Hamel een boeiende middag opleverde ?

... we op 3 oktober doorgaan met Karin Bloemen 
and the old school band?

In samenwerking tussen Jonge-
ren van West-Friesland en Lief 
Plekje Grond, organiseren wij 
een afval opruimactie in Andijk. 
Iedereen is welkom op zaterdag 
18 september. 
We starten om 10 uur vanaf de 
moestuin bij Sorghvlietlaan 50 in 
Andijk. Vuilniszakken, hesjes en 
grijpers zijn aanwezig. Onder het 
genot van een hapje en een 
drankje maken we samen de 

buurt een stukje mooier én scho-
ner. (En het is gewoon reuze ge-
zellig en geeft veel voldoening!). 
Om 12 uur leveren we de spullen 
weer in. 

Help je ook mee? 
Top als je erbij bent! Meld je aan 
door te mailen naar jongeren-
vanwf@hotmail.com, dan zorgen 
wij dat er genoeg materiaal aan-
wezig is. Tot dan! 

Afval opruimactie zaterdag 18 september
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