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Misha Krijnsen, 14 jaar, heeft 
nu al een hele weg achter zich 
qua onderwijs. Door zijn uit-
zonderlijk hoogbegaafdheid 
paste hij niet in het schoolsy-
steem. Door gebrek aan kennis, 
onbegrip en soms zelfs onwil 
bij scholen, liep hij vast, kwam 
meerdere keren thuis te zitten 
en doorliep vijf basisscholen. 

Misha: “Ik was ontzettend onge-
lukkig op school en heb nog 
steeds last van de gevolgen hier-
van. Ik zit nu op een school waar 
ik goede begeleiding krijg, maar 
mijn vertrouwen in leerkrachten 
is niet groot. Ik heb nooit echt 
geleerd hoe ik schoolwerk aan 
moet pakken en blokkeer als ik 
iets lastig vind. Als ik in de buurt 
van de scholen kom waar ik op 
heb gezeten voel ik me letterlijk 
ziek worden; misselijk, buikpijn, 
hoofdpijn..” 

Marianne heeft zijn ervaringen 
vastgelegd in het boek “Mama, 
mag ik je iets vragen..” Een ver-
haal vol hoogte- en dieptepunten, 
afgewisseld met gedichten die 
Marianne heeft geschreven op 
moeilijke momenten. Marianne: 
“Met mijn boek wil ik de échte 

Misha belichten. Het kind dat hij 
altijd geweest is, maar bijna nie-
mand meer zag. Het kind achter 
het gedrag dat hij inzette. Hij was 
en is zo lief, spontaan en een 
echte prater. Het is voor scholen, 

ouders en professionals zo be-
langrijk om het échte kind te 
blijven zien en daar weer naar toe 
te werken.”

Samen met Misha hoopt ze dat 

zijn verhaal verschil gaat maken. 
Er zijn tienduizenden kinderen in 
Nederland die geen passend on-
derwijs krijgen en thuis komen te 
zitten. Het is hun missie om meer 
kennis te verspreiden en ervarin-
gen zoals die van Misha te voor-
komen voor andere kinderen. 
Door Misha’s verhaal te delen en 
te vertellen wat dit met hem 
deed, hopen ze begrip te kweken 
en mensen in beweging te krijgen 
om deze doelgroep echt op de 
kaart te zetten.  

Marianne: “Hoewel hij als ‘braaf ’ 
kind begon op school, verander-
de zijn gedrag door het gebrek 
aan uitdaging. Eerst alleen thuis, 
later ook op school. Toch werd er 
weinig gedaan voor hem. Zijn 
gedrag moest ‘behandeld’ wor-
den, was de gedachte. De kern 
van het probleem zat echter vol-
ledig in het ontbreken van pas-
send onderwijs. Deze kinderen 
hebben een enorme potentie, 
maar toch raakt een grote groep 
tussen wal en schip, door gebrek 
aan kennis en de juiste mensen 
op plekken waar ze hard nodig 
zijn. Dit kan zich uiten in psychi-
sche en lichamelijk klachten en 
uitval op school. Een veelge-

maakte vergissing is bijvoorbeeld 
het beeld van de excellente leer-
ling. Hoge cijfers, studeren, alles 
gaat gemakkelijk af als hoogbe-
gaafde. Helaas is het tegendeel 
regelmatig waar, omdat bij ge-
brek aan passend onderwijs niet 
de juiste leerstrategieën worden 
aangeleerd en kinderen regelma-
tig uitvallen.

Misha heeft een schooltrauma en 
levert nog dagelijks een strijd om 
staande te blijven in het school-
systeem, ook al is dat voor hem 
volledig aangepast. Gelukkig 
heeft hij nu de juiste mensen om 
zich heen en gaat het de goede 
kant op met Misha! 

“Mama, mag ik je iets vragen..”
Geschreven door: 
Marianne Krijnsen
14,95 euro excl. 
eventuele verzendkosten

Te bestellen via: 
levenmethoogbegaafdheid.nl/
boekbestellen/ 

Marianne schrijft “Mama, mag ik je iets vragen..”

Marianne en Misha. Foto aangeleverd

Wat gek! Maandagochtend was 
er geen juf of meester te beken-
nen op de Kuyperschool. Wel liep 
er opeens een soldaat over de 
stoep, deed een chirurg het hek 
open, hield een politieagent de 
boel in de gaten en was er een 
boswachter in de bosjes op zoek 
naar een zeldzame vogel…
Hier moest iets bijzonders aan de 
hand zijn…. en dat was het ook! 
Met een afkruisblad in hun hand 

zijn alle kinderen van de Kuyper-
school op zoek gegaan naar zo-
veel mogelijk verschillende be-
roepen. Zij vonden o.a. ook nog 
een automonteur, een schilder, 
een glazenwasser en een brand-
weerman. Dat veel kinderen ook 
als een beroep verkleed naar 
school waren gekomen maakte 
het plaatje compleet.
 
Met een gezellige vossenjacht op 

het plein is de Kinderboeken-
week 2021 geopend! 
Het thema van de kinderboeken-
week is dit jaar Beroepen: wor-
den wie je  wil. Een thema dat 
zich goed leent voor veel leuke 
lessen en activiteiten. Het belooft 
een gezellige tijd te worden!  
De juffen en meesters van de 
Kuyperschool wensen alle kinde-
ren een heel fijne kinderboeken-
week!

Worden wie je wil

Ook een bakker, timmerman, ballerina en heuse prins waren van de partij. Foto aangeleverd Kermis bijlage
In het hart 
van deze 
Andijker
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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 17 oktober 9.30 uur: 
Woord-Communieviering door 
voorgangers van groep Andijk 
met Vriendenkring.
Thema: “Geen goedkope gave”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Dinsdag 19 oktober 10.00 uur: 
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk. Welkom. 
*18.00 uur: Alphacursus in Sarto. 
Ook deelnemen? Eerst aanmel-
den bij pastor J.A. Correa
  tel. 06-86462844.
*Zaterdag 16 oktober begint 
ook de herfstvakantie. School-
gaande jeugd en onderwijzend 
personeel geniet er van!

Kerkdiensten, zondag 17 oktober
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn ook online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. R. Houtman te Epe. M.m.v. Sound of Praise

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

10.00 uur Voorganger: Burret Olde

   Organist: Chris Kooiman  

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

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

09.30 uur Wo-Com. groep Andijk, de Vriendenkring

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

19.00 uur J. Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur John Jansen

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

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

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

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

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

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

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

06 29 24 11 83

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

Wij verhuizen op 16 oktober 2021 van Klamptweid 78 naar 
Noorderpoort 22, 1601 PT Enkhuizen.  Tom en Anya de Haas

Na alle fijne jaren die wij met Wim mochten beleven, 
hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen. 
Zijn gespeelde muziek zal nog lang naklinken.

    Ali en Andries †
    Gerie en Laurens †
    Willy en Kik †
    Dirk † en Aaf
    Tineke en Daan
      Neven en nichten

IVN-gids Nico Bregman neemt 
op zondag 17 oktober volwassen 
deelnemers mee op een wande-
ling terug in de tijd. Einddoel is 
het Archeologisch Voetspoor en 
de met palen aangegeven platte-
grond van een bronstijdboerderij 
op historische grond in het oos-
telijke deel van het Streekbos. 

Tijdens de wandeling van ander-
half uur wordt een beeld ge-
schetst van de geschiedenis van 
het Westfriese landschap vanaf 
nu tot in de Bronstijd (1800 - 800 
jaar voor Christus). Aan de hand 
van documentatiemateriaal en de 
natuur van het Streekbos laat hij 
zien hoe het gebied zich gedu-

rende een lange geschiedenis 
heeft ontwikkeld. In de Prehisto-
rie van een krekenlandschap tot 
een opgehoogd kwelderland-
schap en vanaf de Middeleeuwen 
van een nat veengebied tot het 
verkavelde cultuurlandschap van 
tegenwoordig.

Kom op zondag 17 oktober 
naar het Streekbos. Tijdstip: 
14:00 u. Verzamelen bij het 
streekbos paviljoen. Aanmelden: 
tot zaterdag 16 oktober 17.00 uur 
bij publieksactiviteiten@ivn-
westfriesland.nl. Kosten: Leden 
IVN & KNNV: € 2,-. Niet leden 
v.a 12 jr € 4,-. Geen pin betalin-
gen mogelijk. 

Speuren naar het verleden in het Streekbos. Foto Nico Bregman

Excursie: 
Terug wandeling naar de Bronstijd

You did it your way

Op zaterdag 9 oktober 2021 is mijn ‘lief’ en beste vriend, 
Wim, kort nadat hij afscheid van zijn levenswerk als 

musicus had genomen, overleden.
De kinderen, kleinkinderen en ik moeten je nu helaas 

loslaten en wat zal je gemist worden.

Wim Broer
koordirigent – organist – pianist 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zijn werk in de muziek heeft velen geïnspireerd 
tot zingen en musiceren.

* Enkhuizen, 21 februari 1947
† Tzummarum, 9 oktober 2021

            Leny 

             Yvonne
               Shairon, Naichel

           Silvia

           Marjolein en Robert-Jan
               Roza, Nora

Leny Broer  
Buorren 68
8851 EP Tzummarum

Er is gelegenheid tot condoleren op vrijdag 15 oktober 
van 12.30 uur tot 13.15 uur in de Gereformeerde kerk aan 
de Middenweg 4 te Andijk. 
Aansluitend herdenken wij het leven van Wim tijdens 
een muzikale dienst in bovengenoemde kerk.

Naast een condoleanceboek, kan ook een thuis 
geschreven condoleance met naam en eventueel 
een mooie herinnering aan Wim meegenomen worden.

Rond 14.30 uur zullen wij Wim in besloten kring naar 
zijn laatste rustplaats in Enkhuizen, begeleiden.

            Leny 

             Yvonne
               Shairon, Naichel

           Silvia

           Marjolein en Robert-Jan
               Roza, Nora
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Voor het begin moeten we terug 
naar januari 2020: een uitnodi-
ging van Annemieke en Alfred 
voor een nieuwjaarsborrel bij hen 
thuis. Een enorm succes, ik denk 
dat iedereen wel even langs is 
geweest. “Dit moeten we vaker 
doen!” “Van de zomer doen we 
een BBQ!”
Helaas weten we allemaal dat het 
in de zomer van 2020 onmogelijk 
was om er met zijn allen een ge-
zellig feest van te maken.

We spoelen door naar juni 2021: 
Christien, de buurvrouw van An-
nemieke, komt op de buurtapp-
groep met de vraag of er mensen 
zijn die mee willen doen met de 
burendag. Heel veel positieve re-
acties en een nieuwe buren-
dagappgroep is het resultaat.
Uiteindelijk nemen Jolanda, 
Christien, Annemieke, Ank en 
Maaike het op zich om het hele 
gebeuren te organiseren. Later 
zal Suzanne daar nog bij komen.

De grote vraag is wat we gaan 
doen? Om in aanmerking te ko-
men voor een bijdrage van het 
Oranjefonds, moet er een maat-
schappelijk tintje aan de dag ge-
geven worden en er wordt beslo-
ten dat we vogelhuisjes gaan 
schilderen en bloembollen gaan 
planten.
Taken worden verdeeld en ieder-
een gaat hard aan de slag om er 
een geslaagde dag van te maken.

Mede door de sponsoring van 
schilderbedrijf v/d Braber, Ran-
zijn, Dansen enzo, Stumpel office 
supplies, Breg Boon en Sauna 
Suomi, kunnen de kosten laag 
worden gehouden en zijn er vol-
doende materialen om iedereen 
aan het werk te zetten.

De dag zelf...
Om half drie wordt iedereen ont-
vangen met koffie, thee, limona-
de en gebak. Ook worden er 
naamkaartjes en BBQ-bonnen 
uitgerijkt.
Na een kort welkomstwoordje 
krijgt iedereen zijn of haar bol-
lenpakket en kan men aan de 
slag. Helaas was er te weinig re-
gen gevallen en was de grond 
keihard, dus als u binnenkort 
langs de Hoekweg loopt of fietst, 
is het niet ondenkbaar dat u daar 
mensen langs de kant van de weg 
bollen zult zien planten.
Voor de jongere generatie staat er 
verf klaar om de vogelhuisjes te 
beschilderen. Ook is er de moge-
lijkheid om happy stones te ma-
ken.
Rond 5 uur wordt er begonnen 
met de BBQ. Salades, brood, 
saus, kruidenboter en drankjes 
komen op het buffet en iedereen 
doet zich tegoed aan het lekkers. 
De organisatoren kunnnen ein-
delijk ontspannen en terugkijken 
op een zeer geslaagde dag.

Maaike Preijer

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

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 28-10 en 11-11
Benningbroek: 19-10 en 02-11

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

André Meester

Gemeentebegroting

Op 4 november stemt de 
Gemeenteraad over de begro-

ting 2022-2025.
Veel inwoners hebben via de 
media al vernomen dat de ge-
meente Medemblik er financi-

eel slecht voor staat. 
Verschillende projecten zijn 

daarom ook stil gezet. Verve-
lend is ook dat daardoor de 
OZB weer verhoogt wordt. 
Volgens de BAMM/VVD 
hoeft deze verhoging niet 

door te gaan.
Wij hebben dan ook vragen 
aan de organisatie gesteld 
over bepaalde uitgaven.

De grootste uitgaven komen 
namelijk uit het Sociaal Do-
mein/Jeugdzorg. Wij willen 

graag weten wat de totale uit-
gaven zijn van het Sociaal 

Domein. Daar willen we kij-
ken wat daar beter en/of an-

ders kan. 
Een voorbeeld: in onze ge-
meente zijn er 160 zorgaan-
bieders tegenover 40 in ge-
meente Hollands Kroon, die 

het op het gebied Sociaal Do-
mein financieel veel beter 

doet. 
Afgelopen week had ik een 

gesprek met de gepensioneer-
de gemeentesecretaris van 
Deventer over het Sociaal 

Domein, daar houden ze elk 
jaar 2 miljoen over. 

Ik vroeg hem hoe ze dit voor 
elkaar kregen en hij legde uit 
dat ze een klein en goed geor-
ganiseerd team aan het werk 
hebben die volgens een strak 
ontwikkeld beleidsplan wer-
ken. Dat werpt z’n vruchten 
af. Hier zou de organisatie 
van Medemblik lering uit 

kunnen halen. 
Wij willen oa weten hoeveel 
er is uitgegeven aan externe 

advies- en onderzoeksbureaus 
van de afgelopen 4 jaar. 

Onze doelstelling is uiteinde-
lijk om een sluitende begro-
ting te krijgen zonder een 

OZB verhoging.
En niet onbelangrijk; onze 

woningbouwplannen voor de 
inwoners van Medemblik mo-
gen door deze slechte financi-

ele situatie niet verstoord 
worden. 

Er gaat nog heel wat gedebat-
teerd worden op 4 november. 

André Meester 
Fractievoorzitter BAMM   

De jeugd schilderde vogelhuisjes. Foto aangeleverd

Burendag Hoekweg/Melkweg 25 sep-
tember 2021: hoe het allemaal begon....

Welkom op Burendag! Foto aangeleverd

Zaterdag 23 & 
zondag 24 oktober

14.00 - 17.00 uur

Info: culturaplus2.0@gmail.com
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TE HUUR GEVRAAGD
DROGE HOBBYRUIMTE
50–100 m2 met stroom en eventueel water

06-23 055 033 • Jakob den Hond

Mediterraan Andijk

Ook in Andijk komen we steeds meer in Mediterrane sferen. Er wor-
den bij de Trambaan aan de Kleingouw weliswaar geen Grand Cru’s 
gefabriceerd maar intussen wel acceptabele rode wijnen. Het gevolg 

van een uit de hand gelopen hobby. Foto aangeleverd
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Uw laptop of PC geeft problemen? De computer lijkt 
steeds trager te worden? Of uw PC blijkt niet geschikt 
voor de versie Windows 11? Verschijnt op uw scherm 
steeds de  vraag  om een update of krijgt u een melding 
over ruimtegebrek? Dat is lastig, maar er is een oplossing! 

Lars heeft dit jaar het bedrijf PC Hulpje opgericht en 
hoort dit soort ‘klachten’ vaak. “Mensen gebruiken hun 
computer voor werk of vrije tijd en vertrouwen erop dat 
alles werkt. Een computer heeft onderhoud nodig, van 
schoonhouden tot updaten, dan blijft alles werken.” 
Werkt het niet meer naar behoren, dan is hij er om u te 
helpen. Lars: “Mijn bedrijf PC Hulpje kan u helpen bij 

verschillende internetdiensten en aanvragen die digitaal 
geregeld moeten worden. Ook als uw computer storing 
heeft, als u software nodig heeft of advies wil bij de aan-
schaf van een nieuwe of 2e hands laptop is PC Hulpje tot 
uw dienst.”

Even voorstellen
Lars heeft na zijn VWO een HBO ICT opleiding gevolgd 
en zichzelf in de loop der jaren steeds verder ontwikkelt. 
“Vanaf mijn 16e programmeerde ik al zelf eenvoudige 
spelletjes. Computers en de ontwikkeling ervan hebben 
sinds mijn jeugd mijn interesse. Inmiddels heb ik 35 jaar 
ervaring in het werken met computers.”

Wat is de oplossing
Er kan ontzettend veel aan de hand zijn met uw laptop of 
PC. Daarom kunt u het probleem mailen aan PC hulpje. 
Dan maakt Lars een afspraak om bij u langs te komen en 
te kijken wat er aan de hand is. “Na de analyse kan ik u 
vertellen wat het probleem is, maar belangrijker: ik kan u 
vertellen wat de oplossing is en of ik dit voor u kan rege-
len. We spreken een prijs af en dan zorg ik dat uw device 
weer werkt zoals we mogen verwachten! No cure, no pay.”

Bij u of bij mij
U heeft zelf de keus of Lars de computer repareert bij u 
thuis of dat hij de computer even meeneemt en bij hem 
thuis repareert. “Beiden opties hebben voordelen, het is 
maar net wat de klant wil. Bij mij is de klant koning,” ver-
telt Lars. Hij legt uit wat het voordeel is van de pc even 
meenemen naar huis. “Thuis kan ik de ene computer een 
opdracht geven iets te downloaden of updaten. Terwijl 
dat bezig is kan ik een andere laptop alvast schoonmaken 
of een onderdeel vervangen. Op die manier kan ik mijn 
tijd efficiënt gebruiken. Dat betekent lagere kosten voor 
de klant.”

Digitale vraagstukken
Veel zaken gaan tegenwoordig via het internet en dat kan 
ingewikkeld zijn. “Aanvragen van subsidies of kwijtschel-
dingen, belastingaangifte doen, alles omtrent uw zorgver-
zekering, een DigiD of zelfs Netflix-account aanvragen. Ik 
kan u hierbij assisteren.”

Website
Heeft u betaalbare computerhulp nodig binnen de drie-
hoek Hoorn, Medemblik en Enkhuizen?  Voor bijna al uw 
computer gerelateerde vragen en problemen kunt u bij 
PC Hulpje terecht. Een prachtige, overzichtelijke en zelf 
gebouwde website geeft u eigenlijk alle informatie die u 
nodig hebt. 
Neem een kijkje op https://www.pchulpje.nl of mail naar 
info@pchulpje.nl.

Lars helpt graag: “Een klein beetje hulp, doet vaak wonderen.” Tekst en foto: OdB

PC problemen zijn voor Lars geen probleem
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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

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Wist u dat...

… de Beldersweg voorrang heeft op de 

Middenweg? De haaientanden zijn 

verwijderd. 

... de eerlijke vinder van de autosleutels 

bij de Vooroever op maandag 11 oktober 

hartelijk bedankt wordt?

… berichten van gevonden en verloren 

voorwerpen gratis worden geplaatst en 

dat u deze berichten kunt mailen naar 

info@andijker.nl?

… u de Andijker ook kunt volgen op

www.andijker.nl en op 

Facebook.com/andijker?

… de kermis Andijk bij sporthal de 

Klamp van vrijdag 15 t/m zondag 17 

oktober duurt?

… de gemeente Medemblik met 160 

zorgaanbieders werkt?

… de New Hurricanes zondag 24 oktober 

v.a. 15.30 uur in Sarto spelen?

… wij onder de inzenders van de mooiste 

kermisfoto 2021 een taart verloten en 

deze ook een plaats krijgen in de 

Andijker van woensdag 20 oktober?

… dat de foto’s (in hoge resolutie) voor 

zondag 17 oktober, 20.00 uur, binnen 

moeten zijn op info@andijker.nl?

… door sommige inwoners van ons dorp 

de 30 kilomerzone gewoon aan hun 

laars lappen?

… voor de Bamm/VVD de OZB 

niet omhoog hoeft?

 

Andijkertjes
***VERS VAN HET LAND***

Heerlijke Aardappelen div. soorten. 
Hand geraapt en natuurvriendelijk geteeld. 

Jan&Tineke van der Jagt     
Middenweg 39 tel 593245

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

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

Groene Straten Gezocht
Gemeente Medemblik is op zoek naar groene straten! Heeft u 
zelf of met uw buren de straat vergroend en bent u trots op het 
resultaat? Doe dan mee aan ‘Groene Straten Gezocht’.
Hittestress, wateroverlast en watertekort. Het zijn allemaal ge-
volgen van een veranderend klimaat. Om deze gevolgen te 
temperen, starten steeds meer inwoners met het vergroenen 
van de straat met bijvoorbeeld geveltuintjes, planten in plaats 
van tegels, het plaatsen van regentonnen of zelfs groene water-
opvang in het midden van de straat. Deze mooie initiatieven wil 
de gemeente in het zonnetje zetten.  

Trots op uw groene straat? Doe mee!
Iedereen kan eenvoudig meedoen. Stuur voor 22 oktober een 
foto van uw straat in met een omschrijving wat u in de straat 
heeft gedaan naar duurzaam@medemblik.nl of laat op Face-
book een bericht en foto achter. De winnende straat wordt tij-
delijk omgedoopt en genomineerd tot WatZr-straat. U ont-
vangt een vrolijke straatvlag en maakt kans op een regenton. U 
laat hiermee zien dat u heeft geWatZrd. Ge-wat..?
Met WatZr wordt een kleine actie op of rond het huis bedoeld 
zoals vergroening van de tuin, waterdoorlatende straten, water-
opvang met regentonnen en het aanleggen van geveltuintjes. 
Zo helpt u mee om de omgeving koeler te maken, kan overtollig 
water sneller weg en houden we ook water langer vast als dat 
nodig is. De uitreiking vindt plaats tijdens de Nationale Kli-
maatweek die van donderdag 28 oktober t/m vrijdag 5 novem-
ber plaatsvindt. 

WatZr campagne
Deze actie is onderdeel van de WatZr-campagne, een initiatief 
van 28 gemeenten in Noord-Holland boven het Noordzeeka-
naal, PWN en HHNK. Gezamenlijk voeren zij de meerjarige 
WatZr-campagne die inwoners uitnodigt om mee te doen aan 
het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Wilt 
u weten wat u kan watZr-en? Ga dan naar de website www.
watzr.nl of volg ons via social media.

Jean Paul Bardelot
Sinds jaren loopt hij altijd 
rond met zijn camera, staat 
vroeg op om foto’s te maken 
bij het mooie ochtendlicht. 
Hij komt dan ook regelmatig 
te laat op zijn werk omdat hij 
weer een mooi plaatje wil 
schieten onderweg! Naast 
deze landschapsfoto’s maakt 
hij ook reportages van aller-
hande situaties en wordt re-
gelmatig ingehuurd als Insta-
gram influencer. 
Meer info en afbeeldingen 
van zijn prachtige foto’s zijn te 
zien op www.jeanpaulbarde-
lot.com.

Anke Peddemors
Daarnaast minstens zo mooi 
en verrassend is het werk van 
Anke Peddemors. Ontdekt 

tijdens één van de kunst-en 
tuinroutes in Andijk maar nu 
dan volop te bezichtigen in 
Cultura. Anke geboren in 
Amsterdam, tot 1985 werk-
zaam geweest als lerares teke-
nen en kunstgeschiedenis op 
de middelbare school en vanaf 
1975 professioneel kunste-
naar. Onderwerpen zijn spor-
tende mensen, musici, model-
len, landschappen en bloe-
men, flamenco en geisha’s. 
Techniek acryl op linnen en 
paneel. Meer info is te zien op 
www.ankepeddemors.com

Kortom weer twee compleet 
verschillend maar verrassend 
mooi werk te zien in Cultura 
op zaterdag 23 en zondag 24 
oktober van 14.00 tot 17.00uur
Uiteraard gratis entree.

Expositie bij Cultura Plus: 
Natuurfotograaf Jean Paul Bardelot en 

kunstwerken van Anke Peddemors
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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 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,-
• Koppelbiljarten, anvang 14.00 uur. Eetcafé Sels Andijk
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
Zondag 21 november
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK
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
Zondag 26 december 
• Koppelbiljarten, aanvang 14.00 uur. Eetcafé Sels ANDIJK 
Woensdag 29 december 
• Koppelklaverjassen, aanvang 19.30 uur. Eetcafé Sels ANDIJK

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

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Deze  band, oorspronkelijk opge-
richt in 2007, en na enkele wisse-
lingen een nieuwe weg ingesla-
gen met een repertoire dat bij 
menig “ouwe jongere” in de 
smaak zal vallen. Van Van Mor-
rison tot CSNJ, van stevige rock 
and roll tot aan ballads van wel-
eer. Met een voorkeur voor 
meerstemmige zang zoals the 
Eagles of the Beatles. 
Maar ook heerlijke muziek van 
o.a. Michael Bubble  / ABBA of 
UB40. Lekkere muziek waar me-
nige babyboomer van uit z’n dak 
gaat.

Kortom: het repertoire van the 
New Hurricanes bestaat uit vele 
stijlen. Want laten we wel wezen: 

waar kan de gemiddelde 50-plus-
ser nog lekker muzikaal uit z’n 
dak gaan met muziek uit zijn tijd? 
In Sarto Andijk  

De band bestaat uit 5 muzikanten 
die hun sporen in allerlei bands 
hebben verdient en die nu louter 
voor de lol ( maar wel serieus) 
muziek maken.

The new  Hurricanes 
Fred Bellis: geluid/ keyboards/
zang
Jan Pauws: solo/slaggitaar, zang
Leo Bosch: keyboards/ slaggi-
taar/ zang
Gerard van Vliet: slagwerk ,zang
Henny Eskes: basgitaar, zang
Aanvang 15.30 uur. Entree € 5,-.

The New Hurricanes 
zondag 24 oktober in Sarto

Maandag 18 oktober: 08.00-09.00 zwem4daagse, 
12.00-13.00 warm water zwemmen, 13.30-15.30 vrij 
zwemmen, 16.30-18.00 zwem4daagse, 19.00-20.00 
vrij zwemmen. 
Dinsdag 19 oktober: 08.00-09.00 zwem4daagse, 
11.00-13.00 familie zwemmen, 13.30-15.30 vrij 
zwemmen, 16.30-18.00 zwem4daagse. 
Woensdag 20 oktober: 08.00-09.00 zwem4daagse, 
11.00-12.00 banen zwemmen, 13.30-15.30 vrij 
zwemmen, 16.30-18.00 zwem4daagse, 18.45-20.00 
volwassenen zwemmen. 
Donderdag 21 oktober: 08.00-09.00 zwem4daagse, 
11.00-13.00 familie zwemmen, 13.30-15.30 vrij 
zwemmen, 16.30-18.00 zwem4daagse. 
Vrijdag 22 oktober: 08.00-09.00 banen zwemmen, 
13.30-15.30 vrij zwemmen,  19.30-21.00 disco 
zwemmen. 
Zaterdag 23 oktober: 13.30-15.30 familie zwem-
men. 
Zondag 24 oktober: 09.30-12.00 familie zwemmen, 
13.00-14.30 vrij zwemmen, 15.00-16.30 naturisten 
zwemmen.

Belangrijk: voor alle bovenstaande activiteiten 
(zwem4daagse uitgezonderd) hoeft u niet meer te 
reserveren t.g.v. de corona maatregelen. U kunt dus 
gewoon komen zwemmen.
Zwem4daagse 2021: Kaarten in de voorverkoop 
(t/m 17 okt.) kosten € 10.60. Tijdens de zwem-
4daagse kosten de kaarten € 12.60. Meld je dus snel 
aan bij de kassa van het zwembad.

In verband met de Nationale Zwemvierdaagse ko-
men de volgende lessen/groepen te vervallen: alle 
zwemlessen voor de jeugd, banen zwemmen op 
maandag en woensdag en donderdag, AquaVitaal 
op maandag van 14.30 tot 15.30 uur, volwassenen 
zwemles op maandag van 14.00 tot 14.30 uur, zwan-
gerschapszwemmen op maandag van 14.00 tot 
14.45 uur, reuma zwemmen op maandag van 14.00 
tot 14.30 uur,  aquafit op dinsdag van 13.45 tot 14.30 
uur, aquafit op donderdag van 13.15 tot 14.00 uur, 
aquafit op vrijdag van 13.00 tot 13.45 en 13.45 tot 
14.30 uur.
ww.zwembaddezeehoek.nl

Openingstijden Herfstvakantie 
Zwembad De Zeehoek in Wervershoof

Langs de weg... Klipperrace

Afgelopen weekend ging de Klipperrace editie 2021 onder mistige omstandigheden van start in het het 
Krabbersgat in Enkhuizen.  

Een prachtig gezicht om deze mooie schepen in vol zeil zien vertrekken naar het IJsselmeer.  
Fotocollage Koos Dol

Er wordt weer volop gevlogen. Foto: Thea Boelens

Vliegtuigstrepen
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Het zijn weer
Kinderspaarweken!

* Vraag naar de looptijd en voorwaarden van onze actie.

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Kinderspaarweken van 18 tot en met 29 oktober  
Het is belangrijk om kinderen al vroeg te leren omgaan met geld. Daarom beloont Regio-
Bank kinderen die gaan sparen tijdens de jaarlijkse Kinderspaarweken. Bij Vrolijk fd, 
Zelfstandig Adviseur van RegioBank in Andijk is het van 18 tot en met 29 oktober een 
feest voor kinderen. 

Stort het kind geld op de bestaande rekening van RegioBank, dan mag hij een leuk ca-
deautje uitkiezen. Ook kinderen die nog geen rekening hebben, zijn van harte welkom. 
We vertellen ouders en kinderen dan graag over het bekende Zilvervloot Sparen. En 
JongWijs, het jeugdpakket speciaal voor kinderen zelf. U bent van harte welkom op ons 
kantoor. 

Leer uw kind wat verstandig sparen en betalen is
JongWijs is een financieel pakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Een spaar- en betaalre-
kening mét jaarlijks leuke geldtips en weetjes. Bij JongWijs krijgen ook de ouders jaar-
lijks interessante informatie en praktische tips. Gewoon via de post, op het huisadres. En 
uiteraard staan wij als Zelfstandig Adviseur ook klaar.

JongWijs begint met een spaarrekening. Vanaf 8 jaar komt daar een betaalrekening bij. 
En met toestemming van de ouders ook een Jeugdpas mét weeklimiet en Internet Ban-
kieren en Mobiel Bankieren. 

Van harte welkom
Iedereen is van 18 tot en met 29 oktober welkom bij Vrolijk fd. Kom naar ons kantoor 
aan de Kleingouw 28 in Andijk tijdens de feestelijke Kinderspaarweken. We laten dan 
ook graag JongWijs zien. 

Afgelopen vrijdag ontving de Huiska-
mer van Andijk een cheque ter waarde 
van € 750 van de Huurdersraad “De 
Driehoek” van de Woningstichting Het 
Grootslag. 

Johan Hupkens, voorzitter van de huur-
dersraad, in bijzijn van Kees Sijm (be-
stuurslid huurdersraad) overhandigde de 
cheque aan Annemarie Kooiman van de 
stuurgroep van de Huiskamer van Andijk 
en werd omringd door een aantal vrijwil-
ligers van de Huiskamer. Op de achter-
grond konden een aantal bezoekers van de 
Huiskamer, de overhandiging meemaken.

Johan Hupkens memoreerde dat het Beste 
Buurtidee feitelijk voor iedereen is en dat 
wanneer de raad daartoe besluit, wordt 
een deel van het bedrag wat noodzakelijk 
is geschonken om e.e.a. mogelijk te maken. 

Annemarie Kooiman bedankte de Huur-
dersraad voor dit “geweldige bedrag” voor 
de Huiskamer, en zei: “We zijn erg blij met 
deze € 750 voor de Huiskamer van Andijk, 
hartelijk dank daarvoor! Met dit bedrag 
kunnen we aan de slag met allerlei zaken 
die de Huiskamer aangaan! Nogmaals, 
hartelijk dank!”

De Dorpsraad Andijk had de Huiskamer 
van Andijk voorgedragen voor het Beste 
Buurtidee.Heb je zelf een goed idee van 
jouw wijk of buurt? Kijk dan op de website 
van de Woningstichting Het Grootslag.

Huiskamer van Andijk ontvangt 
€ 750 voor “Beste Buurtidee”

V.l.n.r. Marry Boon, Anne-Miek de Vries, Annemarie Kooiman (lid stuurgroep), Johan 
Hupkens (Huurdersraad De Driehoek), Gerard Schuitemaker (lid stuurgroep namens 

KBO), Willem Roes, Ria Bieshaar en Caty Keeman, vrijwilligers van de Huiskamer van 
Andijk (de overige vrijwilligers hadden andere afspraken voor deze dag).

Annemarie Kooiman, lid van de stuur-
groep Huiskamer van Andijk namens de 

PCOB, ontving uit handen van Johan 
Hupkens van de Huurdersraad, de cheque 

voor het ‘Beste Buurtidee’. 
Foto’s: © G. van Keulen.

Vrolijk fd maakt van sparen een feest! 

Meer nieuws op: www.andijker.nl
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