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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nlAchter het huis van de drie zusjes 

Anna (9), Lynn (10) en Britt (11) 
is een lapje grond waar flink wat 
dieren zijn gehuisvest. Via een 
bruggetje en een hekje kunnen de 
meiden naar hun dieren toe. Er 
kwaken bergeenden, kakelen kip-
pen en duiven vliegen om je 
hoofd. Maar als je het hoekje 
omloopt kijken de meest schatti-
ge, wollige bewoners van het 
weitje je nieuwsgierig aan.
Een groep van alpaca merries met 
hun jongen kijkt mij onderzoe-
kend aan. Voor de jonge dames is 
een interview en fotoreportage al 
best spannend, maar voor de die-
ren ben ik als vreemde bezoeker 
zowel interessant, als toch ook 
wel een potentieel gevaar. Geluk-
kig is vader Arno Hoogendijk er-
bij en stelt de dieren gerust.

Op de foto
De dieren hebben beschikking 
over een stal bij het pleintje. Daar 
staan ze nu allemaal even bij el-

kaar voor de foto. Sommige die-
ren zijn handtam en mak en zijn 
het gewend aan een halster mee 
te lopen. Zij kunnen opgesteld 
worden voor de foto en kijken 
prachtig in de lens. Andere (jon-
ge) dieren moeten daar nog rus-
tig aan wennen, aan vastgehou-
den worden en een halster om. 
Zij draaien dan ook regelmatig 
hun kont naar de camera. Geluk-
kig zijn de drie dochters Hoogen-
dijk volleerde modellen. Zij staan 
lachend op elke foto.

Lekker de wei in
Achter het plein ligt een groene 
grazige weide. Zodra de foto ge-
maakt is, mogen de dieren daar 
lekker rennen en grazen. Ze zijn 
hun angstige gevoel inmiddels 

kwijt en zijn vooral heel nieuws-
gierig. Misschien heeft er iemand 
lekkere brokjes meegebracht? 
Dat is een kans die vooral de al-
ler-tamste, grote witte alpaca Sa-
brina niet wil missen! Binnen aan 
de keukentafel komen de verha-
len los over deze bijzondere die-
ren van de familie Hoogendijk.

Ook mindere leuke klusjes
Britt vertelt: “Elke ochtend wor-
den de dieren bij de stal op het 
pleintje gevoerd. Ze krijgen dan 
biks, een soort brokjes speciaal 
voor alpaca’s. Verder krijgen ze 
hooi (vooral in de wintermaan-
den) en eten ze gras. Boerenkool 
vinden ze trouwens ook heerlijk 
hoor!” Dat voeren is een leuk en 
gezellig klusje. Maar er zijn ook 

klusjes die wat minder leuk zijn. 
“Zo hebben we om de beurt 
poep-schep-dienst,” vertelt Lynn. 
“Alpaca’s hebben een soort toilet-
plek. Ze poepen elke keer op die 
zelfde plek, dus we hoeven geluk-
kig niet de hele wei schoon te 
ruimen, maar alleen die ene plek 
netjes te houden.”

Karakters
De grote groep bestaat uit moe-
ders en hun jongen. Twee heren/
hengsten staan apart van de 
groep. Arno: “Elke dier heeft een 
eigen karakter. Dieren die (deels) 
met de fles zijn groot gebracht –
zoals de kleine bruine merrie Fie-
ke- zijn sneller handtam dan an-
deren.” “Sabrina is momenteel de 
tamste van allemaal,” vertelt Britt. 

“Op de foto heb ik Loïs vast,” gaat 
Anna verder. “Loïs staat heel laag 
in rang en moesten we vaak even 
apart nemen om te zorgen dat zij 
voldoende kon eten. Zij is nog 
jong en moet nog wel wennen, 
maar ik weet zeker dat zij ook 
heel mak gaat worden.” 

Bijzondere wol
De dieren worden al 14 jaar door 
de familie gefokt. “Je probeert 
steeds mooiere, maar ook vooral 
gezonde dieren te fokken. Het 
zijn hele elegante, zachte en aai-
bare dieren. De wol verkopen we 
en is bijzonder geliefd door de 
bijzondere structuur en zacht-
heid,” legt Arno uit. “Pas  de laat-
ste paar jaar zijn we ook bezig 
met het handtam maken.” Anna 
lacht: “Als ze op de tafel moeten 
liggen om geschoren te worden 
zijn ze niet zo lief hoor. Dan gil-
len ze soms en dan willen ze nog 
wel eens spugen ook! Dat stinkt!”

Handig om te weten
Als ik de meisjes vraag wat ik in 
elk geval over alpaca’s moet ont-
houden, vertellen ze: “Een alpaca 
is geen lompe lama, maar een 
heel schattig, lief en elegant dier. 
Kijk maar eens goed naar de 
oren, de lama met zijn kromme 
oren en onze alpaca’s met hun 
mooie wollige rechte oortjes!” 
Vader Arno knikt trots naar zijn 
dochters, met de liefde voor die-
ren zit het in elk geval wel goed 
bij deze drie kanjers.

Een alpaca is dus geen lama!

De alpaca merries staan met een grote gezellige groep op het pleintje achter het huis van de familie 
Hoogendijk. Tekst en foto’s OdB/Andijker
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Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
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0228-592253 

 

Op vrijdag 1 oktober 2021 was de 
officiële opening van de Huiska-
mer van Andijk. De opening 

werd verricht door wethouder 
Dirk Kuipers van de  gemeente 
Medemblik. 

De Huiskamer van Andijk is in 
het leven geroepen als laagdrem-
pelige ontmoetingsplek. Onder 
ouderen in Andijk bleek er be-
hoefte zo’n plek waar men elkaar 
kan ontmoeten voor een praatje 
en een kop koffie. De eerste kof-
fie-ochtend vond al plaats op 2 
augustus. “Inmiddels weten al 
velen de weg naar de Huiskamer 
te vinden. De koffie wordt ver-
zorgd door een enthousiast team 
van vrijwilligers op de ochtenden 
van maandag, dinsdag, donder-
dag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 
uur. 

Welkom 
De huiskamer van Andijk vindt u 
aan de Sportlaan 1A in Andijk. 
Komt u gerust eens langs. U bent 
van harte welkom! De officiële opening. Foto’s: Sven Kok De aanwezigen werden op een hapje getrakteerd.

Huiskamer van Andijk nu officieel geopend
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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 10 oktober 9.30 uur: 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met Gemengd 
koor.
Thema: “Je schat”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.

*Het nieuwe werkjaar werd zon-
dag geopend met een mooie 
viering.
Een goed begin en een stimulans 
om er met elkaar weer een goed 
parochiejaar van te maken. 
Met dank voor ieders inzet! 
*Herinnering: dinsdag 12 oktober 
kopy inleveren voor Kontakt.

Kerkdiensten, zondag 10 oktober

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Rimi de Vries

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Ton Heijboer
 Organist: Dhr. Wim Broer

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

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

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg   

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

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

Na een kort ziekbed is overleden  
mijn man, onze vader, schoonvader, opa en grootopa

Ritske Branderhorst
Leeuwarden, 23 juli 1934 Hoorn, 28 september 2021

Wil

Yvonne en Wim 
 Marcel en Heleen 
  Mees, Luuk 
 Laura 
  Romaro, Lena

Willem-Jan en Hillanda 
 Jorrit 
 Marit

Laila en Nico 
 Mees 
 Isa 
 Jip 

Middenweg 23, 1619 BL Andijk
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

I’d rather be sailing

Na een ongelijke strij, is op 29 september 2021 overleden
onze broer, zwager en oom

Dirk Hilbert Mantel
echtgenoot van Jans Mantel – Nat

Andijk 12 december 1943      Medemblik 29 september 2021

 Afie † en Simon † Jos† en Grie  †
 Homme en Joyce † Lammie † en Carl †
 Wim † Anton en Ria
 Wout † en Akke Alie en Wim †

neven en nichten

Graag willen wij u laten weten 
dat we zaterdag 6 november a.s. 
een aangepaste veiling willen or-
ganiseren in Dorpshuis Centrum.
Vanwege COVID-19 hebben we 
de veiling niet kunnen houden in 
november 2020.
 
Echter als gevolg van het nog 
steeds geconfronteerd worden 
met beperkingen voor de horeca 
en evenementen hebben we er-
voor gekozen alsnog de veiling te 
houden maar het op een andere 
manier in te vullen.

Want wij als bestuur zijnde vin-
den het belangrijk om de aange-
sloten verenigingen een bijdrage 
te kunnen geven en we willen een 
leuke en gezellige avond organi-
seren.

Hiervoor willen wij ook weer een 
beroep doen op de Andijker be-
volking. We komen dit jaar niet 
bij u langs de deur maar u kunt 
zelf aan ons doorgeven wat u wilt 
schenken. U kunt ons dit jaar een 
gift of dienst schenken. Voor ver-
dere informatie verwijzen wij u 
naar de paginagrote advertentie 
achterop deze Andijker. 
 
Noteer de datum zaterdag 6 no-
vember 2021 in uw agenda, aan-
vang 20:00 uur!

Stichting Veiling Dorpshuis,
Hans, Heidi, Klaas, Marianne, 
Nienke en Yfke
Zoals het er nu naar uitziet zullen 
we bij de ingang van het Dorps-
huis wel een QR-code check moe-
ten doen.

De Dorpshuis Veiling gaat door 
op zaterdag 6 november 2021

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij 
ons 60-jarig huwelijk. De kaarten, felicitaties, bloemen en giften 
voor het goede doel. Het was een onvergetelijke week.

      Henk en Gre

Ruim 40.000 vrijwilligers collec-
teerden van 19 tot en met 25 
september in heel Nederland tij-
dens de collecteweek van de 
Nierstichting. In Andijk  bracht 
dat zo’n 2612,85 euro op, een 
prachtig bedrag! En dan zijn er 
ook nog bedragen via de QR code 
overgemaakt.Je ziet het niet 
meteen, maar kinderen met 
een nierziekten hebben het 
zwaar. Alle bijdragen helpen om 
ervoor te zorgen dat we nierziek-
ten kunnen genezen zodat kinde-
ren met een nierziekte weer mee 
kunnen doen. 

Collectanten essentieel 
“Samen kunnen we ervoor zor-
gen dat kinderen met een nier-
ziekte weer mee kunnen doen. 
Door er aandacht voor te vragen 
en door meer onderzoek te doen. 

De Nierstichting krijgt geen 
structurele financiële steun van 
de overheid en is afhankelijk van 
giften en donaties. “De inkom-
sten uit de collecteweek zijn dan 
ook erg belangrijk voor de Nier-
stichting”, benadrukt Annemarie 
Nierop,  Nierstichting collecteco-
ordinator  in Andijk . Wij bedan-
ken alle collectanten dan ook 
hartelijk voor hun vrijwillige in-
zet en donateurs voor hun steun. 
En zijn ontzettend blij met deze 
opbrengst.” 

Collectant gemist? 
Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan als-
nog een donatie doen op https://
nierstichting.nl/. Doneer en help 
mee zodat kinderen met een 
nierziekte weer mee kunnen 
doen. 

Collectanten Nierstichting in Andijk 
halen 2612,85 op tijdens collecteweek

Van 18 oktober tot en met 21 ok-
tober wordt dit jaar de Nationale 
Zwemvierdaagse gehouden. 
Kaarten in de voorverkoop, t/m 
19 oktober, €10,60. Tijdens de 
zwemvierdaagse € 12,60. Dit is 
inclusief een herinneringsme-
daille en versnapering.

Kinderen t/m 9 jaar kunnen per 
dag 250 meter zwemmen (=15 
banen). Vanaf 10 jaar kan men 
500 meter (=30 banen) per dag 
zwemmen. Er dient 4 dagen ge-
zwommen te worden. Deelne-
mers dienen in het bezit van het  
A-diploma te zijn. 

Zwemvierdaagse in de Zeehoek

De tijden waarop men kan zwemmen zijn:
maandag 18 okt.  08.00-09.00 16.30-18.00 uur
dinsdag 19 okt.  08.00-09.00 16.30-18.00 uur
woensdag 20 okt. 08.00-09.00  16.30-18.00 uur
donderdag 21 okt. 08.00-09.00 16.30-18.00 uur
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ZIE JE DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER?

Of heb je net op een verjaardag van je buurman gehoord hoe het 
allemaal zit en vraag je je af of dat voor jouw situatie ook zo is? Er is 
een overload aan informatie over schenken, erven, samenleven en 
allerlei andere juridische onderwerpen. Wil je samen gaan wonen, 
dan kan je kiezen uit een samenlevingsovereenkomst, huwelijk of 
geregistreerd partnerschap. Maar wat zijn nou precies de verschillen 
tussen deze drie vormen? 

Een half uur bespreking geeft duidelijkheid
Het zijn voor ons veel besproken onderwerpen. In een half uur kun-
nen we veel duidelijkheid scheppen en inzicht geven in de diverse 
mogelijkheden. Dan kom je heel wat makkelijker tot een keuze over 
wat wijsheid is voor jou/jullie situatie, dan het hele internet te door-
zoeken.

Een groot misverstand over trouwen
We horen veel mensen die gaan trouwen zeggen, dat je dan van 
rechtswege huwelijksvoorwaarden hebt. Dat is niet zo. Sinds 1 janu-
ari 2018 is er een nieuw systeem dat kort gezegd inhoudt, dat wat 
men voor het huwelijk heeft van ieder apart blijft en wat men daarna 
verkrijgt gemeenschappelijk is, dus daarvoor geldt feitelijk de oude 
gemeenschap van goederen. Hetzelfde geldt voor geregistreerd 
partnerschap.

Van tevoren zaken goed 
regelen, geeft achteraf 
een hoop minder gedoe
Het is goed om van tevoren na 
te denken wat de beste manier 
is om samen te leven. Extra van 
belang zijn de situaties als je 
ondernemer bent of als er ver-
schil is in jullie vermogens of dat 
in de toekomt verschil zou kunnen ontstaan.

Voor meer informatie zie www.mantelvoors.nl Andijk 0228-592224 
/ Benningbroek 0229-591264

Andrea van Langen

Westfrisiaweg

Zoals u wellicht weet wor-
stelt de gemeente met de be-
groting voor 2022 en de ja-

ren daarna. Juist in dit soort 
tijden is het fijn als er een 
potentiële meevaller op je 
pad komt: er blijkt bij de 

provincie 9,2 miljoen over te 
zijn van het werk aan de 

Westfrisiaweg (N23). Het 
gaat om een provinciale weg 
maar wel een waar gemeen-
ten en regionale bedrijven 
aan hebben meebetaald. 

Ook is het zo dat er door de 
Westfrisiaweg een aantal 

nieuwe knelpunten zijn ont-
staan, denk hierbij bijvoor-

beeld aan de rotonde bij 
WFO/ABC maar ook aan 
het landbouwverkeer dat 
door de dorpen moet. Om 
die reden heb ik al in een 
vroeg stadium contact ge-

zocht met een aantal Staten-
leden. Zoals Grethe van Ge-
ffen, die de weg in haar por-
tefeuille heeft. We hebben er 
samen een leuk filmpje over 
gemaakt maar ook onze ei-
gen VVD’er Bas de Wit. In 
de gemeenteraad is afgelo-

pen donderdag unaniem een 
motie aangenomen dat we 
ernaar moeten streven dat 
de Provinciale Staten het 

geld reserveert voor aan de 
Westfrisiaweg gerelateerde 
werkzaamheden in onze ei-
gen regio. Omdat we daar al 
druk mee zijn is dit voor ons 
een steuntje in de rug. Alle 

politieke partijen zullen 
hiervoor ook hun contacten 
in de Staten moeten benade-
ren. De gedeputeerde is na-
melijk vooralsnog niet van 

plan dit geld voor onze regio 
te reserveren. Dan ver-

dwijnt het in de grote pot 
mobiliteit waar veelal pro-
jecten in de regio Amster-
dam de meeste aandacht 

krijgen, zoals het doortrek-
ken van de Noord-Zuidlijn. 
Volgende week maandag is 
in de Staten de stemming 

hierover. Ik hoop dat de co-
alitie (VVD, PvdA, GL en 
D66) in de provincie toch 
een stap in onze richting 

gaat zetten want we kunnen 
een meevaller goed gebrui-

ken!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Lezen vergroot de taalontwikke-
ling, de concentratie en fantasie 
van kinderen. In dat kader viert 
van 6 t/m 16 oktober 2021 heel 
Nederland de Kinderboeken-
week. Het thema is dit jaar ‘Wor-
den wat je wil’. Ook boekshop Jo-
sia doet mee, met drie speciale 
actieboeken.

Omdat lezen zo belangrijk is voor 
kinderen roepen we alle ouders 
en grootouders op hun (klein)
kinderen te verrassen met een 
boek. Het hele jaar door, maar 
vooral tijdens de Kinderboeken-
week. Hoe jonger kinderen ple-
zier krijgen in lezen, hoe meer 
profijt ze er later van hebben.
 
De Kinderboekenweek heeft elk 
jaar een ander thema en dit jaar 
is dat ‘Worden wat je wil’.
Het maakt niet uit wie je bent of 
waar je vandaan komt, goed bent 
in rekenen of juist in tekenen, 
vier jaar oud bent of al tien jaar, 
ieder kind is uniek en kan worden 
waar het van droomt. Beroepen 
als astronaut, dokter of kok… 
kinderen spelen vaak na wat ze 

willen worden. Kinderboeken 
zijn een onuitputtelijke bron om 
over beroepen na te denken of te 
fantaseren. 

Bij onze boekwinkel zijn tijdens 
de Kinderboekenweek de drie 
actieboeken heel voordelig te 
krijgen. Het prentenboek Oppas-
ser voor een dag van Leontine 
Gaasenbeek is voor kinderen uit 
de onderbouw (€ 6,95). 
Voor kinderen uit de midden-
bouw schreef Bram Kasse Dokter 
Domoor (€ 5,95). 
Van Henriët Koornberg-Spronk 
is er voor de bovenbouwleerlin-
gen De geheime operatie  
(€ 5,95).

In Boekshop Josia verkopen we 
niet alleen kinderboeken, maar 
ook bijbels, boeken over geloof 
en christendom, kaarten en ca-
deauartikelen. Ook kunt u bij ons 
terecht voor een gesprek of een 
kopje koffie of thee. 

We zijn gevestigd Middenweg 77, 
1619 BN Andijk. zie ook www.
boekshopjosia.nl.

De dames van de Vrouwenkliek 
zijn al een tijdje weer aan het kol-
ven en nu de vakantiegangers ook 
weer thuis zijn, is afgelopen dins-
dag de herfst competitie begon-
nen. Maar dit was een bijzondere 
avond, Japie Droog nam afscheid 
van het kolven, ze is 45 jaar lid 
geweest en menige prijs gewon-
nen. Twee keer werd ze zelfs eer-

ste met de Klassekampioen-
schappen.Ze ontving uit handen 
van Lies Hart, uit naam van de 
kolfbond, de bondsspeld uitge-
reikt.
Zo blijkt dat kolven een heel leu-
ke sport is, dus als je een keer wilt 
komen kijken, onze kolfavond is 
op de dinsdag avond aanvang half 
acht in Cultura.

Japie Droog, 45 jaar actief in de kolfsport. Foto aangeleverd

Japie Droog neemt na 45 jaar 
afscheid van de Vrouwenkliek

Dit zijn de jongens en meisjes van 
de JO9-3 van Sporting Andijk. 
Een enthousiaste en leuke groep 
kinderen die fijn weer wedstrij-
den kunnen voetballen zoals af-
gelopen zaterdag tegen SC Spirit 

uit Hoogkarspel.
Ze gaan er de komende tijd weer 
volop tegenaan gekleed in hun 
nieuwe tenues, gesponsord door 
Meester besturingstechniek uit 
Andijk.

Nieuwe tenues voor JO9-3. Foto: P. Ligthart

Sporting Andijk JO9-3

6 t/m 16 oktober: Kinderboekenweek christelijke boekhandel

Kom langs bij boekshop Josia

 

Andijkertjes
ABZ Seeds Andijk zoekt 

gastgezin/kamer voor een 
Franse stagiaire voor 4 weken.

Zij spreekt goed Engels. 
Periode: 17 okt. – 13 nov.  

Tel.: 0228-515280

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Aardappelen div. soorten
Hand geraapt en natuurvriendelijk 

geteeld. 
Jan&Tineke van der Jagt 

Middenweg 39 tel 593245

Villavakantiepark IJsselhof Andijk – 
Ben jij op zoek naar een leuke (bij)
baan in jouw dorp? Wie weet kun-
nen wij iets voor elkaar betekenen! 
Neem eens een kijkje op www.villa-
vakantieparkijsselhof.nl voor onze 
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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
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•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding
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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

'
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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.
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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
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Voor kleine zzpers
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hieronder valt:    
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• kwartaalaangifte BTW
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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.

Je zit gewoon rustiger als je 
weet dat je zaken goed geregeld 
zijn. Tegenwoordig zijn er zo-
veel regels en regelingen, dat 
men soms door de bomen het 
bos niet meer ziet. Levens ver-
anderen en de wereld om ons 
heen verandert ook razend-
snel.  “Wij helpen de juiste keu-
zes te maken.”

Wat er geregeld moet worden is 
heel persoon specifiek. Geen en-
kele situatie is hetzelfde. “Denk 
aan samengestelde gezinnen of-
wel patchworkgezinnen, die vra-
gen om specifieke  regelingen en 
afspraken die voor een ander he-
lemaal niet van belang zijn. Wil 
men bijvoorbeeld dat de bonus 
(klein)kinderen meedelen in de 
erfenis, of juist dat er iemand 
wordt uitgesloten als er een 
scheiding om de hoek komt kij-
ken? Dan moet dat op de juiste 
manier zijn vastgelegd.”

Hulpvaardig meedenken
 “Wij adviseren om uw zaken in 
elk geval te regelen als u nog ge-
zond bent. Het geeft een zekere 
rust te weten dat de zaken goed 
geregeld zijn. Ook voor de nabe-
staanden. Doe ook aan onder-
houd, check met enige regelmaat 
of de gemaakte afspraken nog 
kloppen met uw wensen. Dit kan 
bijvoorbeeld met een testamen-
tencheck. Iedereen heeft zijn ei-

gen verhaal en daar horen unieke 
regelingen bij.”

Lezingen goed bezocht
Rinske Mantel en Sandra Voors 
geven regelmatig lezingen, die 
goed worden bezocht. Grote be-
dragen erfbelasting betalen is 
niet het eerste wat je iemand wilt 
vertellen vlak nadat een dierbare 
is weggevallen. “Vaak is het ook 
te voorkomen, het had ook an-
ders gekund, denk ik dan,” aldus 

Rinske. “Dat meedenken met al 
die unieke personen en situaties, 
zowel privé als zakelijk, dat is 
waar onze kunde en kracht ligt. 
We hebben een breed kennisveld 
en zijn constant bezig die kennis 
up-to-date- te houden door o.a. 
vakliteratuur te lezen,” vult San-
dra aan.

Jeugd goed bezig
“De laatste tijd zien we veel jonge 
mensen langskomen. Zij geven 

aan dat ze op internet veel te veel 
informatie vinden, maar juist niet 
dat waar ze naar op zoek zijn. Na 
een persoonlijk gesprek geven ze 
aan dat ze hier die persoonlijke 
aandacht en specifieke informa-
tie wel kregen en dat ze dat als 
heel prettig hebben ervaren.”

Agrarische sector
We zijn er niet alleen voor parti-
culieren, maar ook voor onder-
nemers. We zijn er voor het Klein 

en Midden bedrijf. Ook zijn we 
Agri-notarissen, hetgeen bete-
kent dat we aangesloten zijn bij 
VASN (Vereniging Agrarische 
Specialisten in het Notariaat) en 
gespecialiseerd zijn in zaken als 
bedrijfsopvolging.

Trots op het team
Met twee notarissen en in het 
totaal 38 personeelsleden is 
Mantel en Voors een middel 
groot bedrijf. “Precies goed zo,” 
lachen Rinske en Sandra. “We 
kennen elkaar goed, we kunnen 
op elkaar bouwen en vertrouwen. 
Maar we zijn wel met voldoende 
mensen om de taken goed te 
kunnen verdelen en elkaar te 
kunnen informeren bij specifieke 
situaties. Dat we nu twee kanto-
ren hebben maakt dat we voor 
iedereen goed bereikbaar zijn.”

Kennismaken
Wilt u langskomen, maak dan 
een afspraak in één van onze 
twee vestigingen. U vindt Mantel 
en Voors Notarissen in Andijk 
aan de Dokter d’Arnaudstraat 29. 
Bereikbaar op telefoonnummer 
0228 59 22 24 of per e-mail info-
andijk@mantelvoors.nl. U bent 
uiteraard ook van harte welkom 
aan de Dokter De Vriesstraat 33 
in Benningbroek. Rechtstreeks 
bereikbaar via nummer 0229 59 
12 64 en e-mail infobenning-
broek@mantelvoors.nl.

Alles goed geregeld bij Mantel en Voors Notarissen

Je zit gewoon rustiger als je weet dat je zaken goed geregeld zijn. Tekst OdB, 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.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

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

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

Zondag en 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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

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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Onder deze titel heeft u de afgelopen weken een 
aantal interviews gelezen en het afgelopen weekend 
zullen vele genodigden en bezoekers van Cultura zich 
dit misschien ook zelf afgevraagd hebben.
De Stichting Sport en Cultuur kan terug kijken op een 
geslaagd jubileumweekend.

De zaterdagmiddag begon met een bijeenkomst voor 
genodigden. Zij liepen het gebouw binnen door een 
corridor van hekken met zwart zeil die volgeplakt 
waren met posters van evenementen die in Cultura 
plaats gevonden hebben. Denk hierbij aan kolftoer-
nooien, biljarttoernooien, Volkorenfestival, Dijka-
wards, uitvoeringen van toneel en Excelsior, geen 
Kermizz, lezingen, meezingavonden, schrijverscafé 
Jazz & Pop, en Beatclub 66.

Iedereen werd welkom geheten met koffie en gebak 
en de voorzitter Ton Morsch opende deze middag met 
een terugblik op de geschiedenis en betekenis van 
Cultura in het verleden maar ook met een open blik 
naar de toekomst. De afgelopen anderhalf jaar was 
een lastige tijd, zeker voor Peter en Mirjam Venema 
onze beheerders. Met een bos bloemen benadrukt de 

voorzitter dat de Stichting blij is dat zij behouden 
zijn gebleven voor Cultura. 

De betekenis van een dorpshuis is aan verandering 
onderhevig. Wij moeten met elkaar vele ballen in de 
lucht houden. Gelukkig vinden nog steeds veel ver-
enigingen hun weg naar Cultura en met ons mooie 
gebouw zijn er mogelijkheden genoeg die wij kunnen 
benutten in het kader van elkaar ontmoeten, kennis 
opdoen, cultuur snuiven en dergelijke.

De onthulling van het kunstwerk.
Twee leden van de denktank Ina v d Jagt en Trudy 
Ypma kwamen met het idee om samen met de leden 
van de verenigingen een blijvend kunstwerk te ma-
ken voor in de tuin. Er moesten vlammen komen want 
het vuur voor Cultura moet immers blijven branden!
Een paar honderd “vlammetjes” zijn geboetseerd 
door verenigingsleden en daarna gekleurd en afge-
bakken door Bets de Vries.
Het resultaat mag er zijn. Op spectaculaire wijze, 
met een drone, werd het kunstwerk onthuld. Ook 
benadrukte Ina nog even het in de lucht houden van 
vele ballen, die daarna letterlijk door de lucht vlogen 
en gevangen en doorgespeeld werden door de toe-
schouwers.

Expositie
Door twee andere leden van de denktank Willem 
Deubel en Tom Pé Blom was er een historische expo-
sitie samengesteld. Overal hebben zij oude foto’s 
vandaan gehaald bij de verenigingen, particulieren 
en zelfs uit het Westfries Archief in Hoorn. Sommige 
foto’s zijn uitvergroot op doek en gaven veel stof tot 
praten onder de bezoekers. Ook was de historische 

zwart wit film van de bouw te bewonderen en films 
van de laatste verbouwing (2003) en vieringen van 
diverse jubilea. Deze films waren op drie plekken op 
grote schermen te zien.
Het werd een gezellige middag waarin velen elkaar 
sinds jaren weer zagen en spraken. Een grote groep 
schoof tenslotte aan bij het diner en zo eindigde de 
eerste dag van dit weekend.

Karin Bloemen
De tweede dag van het jubileumweekend was vorm 
gegeven door Cultura Plus met een optreden van Ka-
rin Bloemen en The Old School Band. Wat een vak-
vrouw en wat een feest was dit. Een bomvolle en 
uitverkochte zaal genoot van haar spontaniteit, ze 
sprak ons toe in het Westfries en deelde wat intimi-
teiten met de zaal en in een slotlied kwam Cultura 
zelfs nog aan de orde. 
Haar vertolking van een lied van Amy Winehouse 
bracht ontroering, en de medley van Aretha Franklin 
was zeer swingend.

Met veel genoegen kijken wij terug op een mooi 
weekend en zien we uit naar de afsluiting van ons 
jubileumjaar met een feestavond op 12 maart 2022.

 
Wist u dat...

... er door een ijverige en trouwe collectante in verkaveling- west 
meer dan 200 euro is opgehaald voor de Nierstichting?

... alle verenigingen graag uw Rabo club stem willen ontvangen?

... Vr.v. Nu Andijk West ook hopen op uw stem en u hiervoor 
alvast willen bedanken?

... Sam Meester €4519,- heeft opgehaald voor de Maag, lever, en 
darm stichting?

... de amaryllisbollen-actie van het Andijks Gemengd Koor in 
week 43  gaat starten?

... wij dit jaar óók in Winkelcentrum Beldershof bollen verkopen?

... de bewoners van de Hoekweg zaterdag 25 september 
een hele gezellige Burendag hadden? 

... alle buren hiervoor het organiserend comité graag willen 
bedanken omdat het top geregeld was?

... Cor en Tinie Baas onze Zonnebloemgasten vrijdag 1 oktober 
een onvergetelijke middag/avond hebben bezorgd?

Om alles netjes en schoon
te houden, zijn wij op zoek 

naar een:  

ca. 6 uur per week
(2  ochtenden)  

www.gruiter.nl

Handelsweg 6   1619 BJ  ANDIJK

0228-591494 - gruiter@gruiter.nl

Interieurverzorg(st)er

interesse, neem contact met ons op,

Cultura betekent voor mij...

Gevonden:
Nabij de trap van 

Buurtjeskerk een bril op 
sterkte, ronde glazen en 

bruin montuur.

Zwart hoesje 
met rode sticker.

Meer info?
info@andijker.nl
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• Dorpshuis Centr. Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  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.

OKTOBER
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 12 oktober
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum (met geldige QR code)
Woensdag 13 oktober
• Spellenmiddag LSBO in Sarto om 13.30 uur
Vrijdag 15 t/m zondag 17 oktober
• Kermis bij de Klamp
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 22 oktober 
• pubquiz nieuwe stijl, Dorpshuis Centrum (met geldige QR code)
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
• Expositie bij Cultura Plus van Anke Peddemors en Jean Paul 

Bardelot
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
Vrijdag 29 oktober
• Halloween markt Wervershoof. 15.00-20.00 uur, Raadhuisplein
Zondag 31 oktober: 
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Zondag 7 november 
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 9 november
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur
Vrijdag 12 november 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 3 december 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  uur 
Vrijdag 10 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Zondag 12 december
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.
Vrijdag 7 januari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 16 en 30 oktober, 13 en 27 november,  
 11 december
Plastic:  Maandag 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 15 oktober, 12 november, 10 december

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Dit is onze Japie van 1 jaar. Hij komt uit het asiel uit 
Drachten. Japie is het liefste buiten en vindt het 
heerlijk om in het perzikkruid of in de prut te lig-
gen. Hij jaagt op vlinders en vogels, tot nu toe 
zonder resultaat. Hij heeft ons zijn eerste gevangen 
muis cadeau gedaan. Wij genieten elke dag van Ja-
pie. Japie wilde niet met een van ons op de foto, 
dat vindt hij niks. Maar omdat wij de foto leuk 
vinden, sturen we deze  toch in. Hartelijke groet, 
Ella en Jef

Astrid viert dierendag samen met haar puppy 
Jaydi en mopshond Billy en worden zoals elke dag 
verwend eigenlijk is het elke dag dierendag voor 
ze en lopen ze heerlijk op de Vooroever! 

Afgelopen week was het zoals elk jaar 
“week van de scheidsrechter”. Tijdens 
deze week willen de winkeliers van Wer-
vershoof een scheidsrechter bedanken 
voor hun waardevolle inzet, want zonder 
scheids geen wedstrijd. Eén topper 
sprong er dit jaar uit en dat is Anneke 
Smit van Sporting Andijk Handbal. Zij is 
jarenlang zelf scheidsrechter geweest en 
begeleidt sinds ca. 3 jaar nu alle (aanstor-
mende) scheidsrechter. Anneke wil hier 
ook mee laten zien, dat er nog heel veel 
mogelijkheden zijn, ook als je een beper-
king hebt. Anneke nogmaals gefeliciteerd 
met je prijs, en nog heel veel succes. 

Anneke ontvangt het goedgevulde pakket 
van Jan Verlaat (bestuurslid) t.w.v. ruim  

€ 125,=. Foto aangeleverd

Week van de scheidsrechter

Lieve jongeren (16 t/m 25 jaar), in het kader van de 
regenboogweek nodigen wij jullie uit om met elkaar 
te delen over wat jullie bezighoudt, omtrent onder-
werpen als  seksualiteit, daten, genderidentiteit en 
lhbtiqa+. Op donderdagavond 14 oktober zitten we 
in een vertrouwde omgeving, namelijk de West-
friese Bibliotheek, Stationslaan 2 in Bovenkarspel. 
We starten om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. 
Inloop is vanaf 19.15 uur en na afloop is er nog 
ruimte om na te kletsen onder het genot van een 
drankje. (Goed met OV te bereiken ook, het station 
is dichtbij!) Toegang is gratis. Meld je aan door een 
appje te sturen naar Anoek Harder 06 1943 8298 
(scan de QR code!) of mailen naar pandapauwer@
hotmail.com. Ook als je nog ideeën of vragen hebt, 
stuur ze gerust in! And last best, wees welkom zoals 
je bent :). Liefs, Fleur Lassche (24), Anoek Harder 

(25) & de Westfriese Bibliotheken.

‘Regenboogpraat’ Klets je mee? 
Over daten, seksualiteit en lhbtiqa+?

Dierendag 2021

Deze wierp een blik op het water 
van de WRK 3.  

Foto: Douwe Greydanus.  
 
 
 
 
 
 

Hebt u deze bomen ook gezien langs 
de Veilingweg? Ze kijken ook naar 

ons! Foto: Linda Mantel 

Langs de weg... ogen
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