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De Andijker Ondernemers Ver-
eniging (AOV) is benaderd door 
duurzaam ondernemersloket 
West-friesland, een werkgroep 
van de West-Friese Bedrijven 
Groep om voor hun leden en alle 
andere ondernemers in Andijk 
een informatieavond te houden. 
Het onderwerp is duurzaamheid 
in het algemeen en de energies-
can in het bijzonder.
Het is belangrijk uw onderne-
ming klaar te maken voor de 
toekomst. Maar hoe doe je dat en 
wat gaat dat kosten? “We willen 
zoveel mogelijk ondernemers uit 
Andijk hiervoor enthousiast ma-
ken. Samen zijn we tenslotte 
sterk, van elkaar kunnen we leren 
en ook zaken als subsidieaanvra-
gen doen bij gemeenten en pro-
vincie gaat makkelijker als je sa-
menwerkt,” aldus Joery Valk, am-
bassadeur van de werkgroep voor 
het bedrijventerrein.

Voor alle ondernemers
Hierbij nodigen wij dan ook alle 
leden van de AOV én alle andere 
lokale ondernemers uit voor de 
volledig vrijblijvende en uiterma-
te informatieve avond ‘Energies-

can Andijk’ die gehouden wordt 
op dinsdag 26 oktober van 19.30 
tot 21.00 uur in Cultura. Diverse 
sprekers zullen u informeren over 
mogelijke opties en u hoort suc-
cesverhalen van medeonderne-
mers. Vooraf aanmelden graag 

per e-mail aov1619@gmail.com, 
u ontvangt dan een rechtstreekse 
link met meer informatie.

Stel uw vragen
“U vraagt zich af of uw pand ge-
schikt is om energie neutraal te 
maken. U zou graag zelf wat (ex-
tra) doen? U bent benieuwd naar 
de ervaringen van andere onder-
nemers, wat hebben zij gedaan 
en werkt dit wel? De energiescan 
kunt u gebruiken voor de Milieu-
dienst, dan bent u alles een stap 
voor. Het wordt een avond die u 
als ondernemer niet mag of wilt 
missen .”

Kom ook
Uitnodiging energiescan Andijk: 
dinsdag 26 oktober van 19.30 tot 
21.00 uur de gratis informatie-
avond in Cultura op de kleingouw 
112. We zien u graag op deze 
avond! Laat u informeren en kom 
tegelijkertijd ook weer eens in 
contact met de mede-onderne-
mers uit het dorp. Zo wordt het 
naast een informatieve avond 
ook een gezellige avond!

Nu al vragen? De Andijker On-

dernemers Vereniging (AOV) is 
te bereiken op e-mail aov1619@
gmail.com. 
Ook kunt u met vragen altijd 
Joery Valk benaderen als ambas-
sadeur voor regio 
Andijk op info@valkservice.nl.

Namens de AOV, Allard, Peter, 
Joery, Rinske en Wil.

Vrijblijvende informatieavond 
‘Energiescan voor ondernemers’

Joery Valk en Allard Kuin. Tekst OdB/Andijker. Foto aangeleverd
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De Dorpsraad Andijk is op zoek naar Andijkers die zich wil-
len inzetten voor het algemeen belang van het dorp en om-
melanden. Wegens vertrek van een aantal leden (wegens 
leeftijd en vanwege andere bezigheden) zijn er vacatures vrij. 
We zoeken ook nog een penningmeester!

De dorpsraad is in feite een burgerorganisatie die zich inzet 
voor het algemeen belang en zo nodig aan de bel trekt bij 
gemeente, waterschap en provincie en andere (semi)overhe-
den bijvoorbeeld de politie en andere vormen van handha-
ving. Zo brengen we gevraagd en ongevraagd advies uit aan 
het college van burgemeester en wethouders over allerlei 
zaken die zich aandienen. Ook informeren wij de gemeente-
raad en voorzien wij gemeenteraadsleden op hun verzoek de 
bijzonderheden waar men naar vraagt over bepaalde onder-
werpen.

GEZOCHT! In november bestaat de dorpsraad 11 jaar 
en in die jaren hebben we heel wat zaken 
kunnen realiseren door aanhoudend aan-
dacht te vragen voor bijvoorbeeld de steile 
brug op de Keizerskroon, een extra GSM-
zendmast van KPN, de verkeersmaatrege-
len in de polder (hoewel een aantal kruis-
punten nog een ‘dingetje’ is) en in het dorp 
zelf, de oprichting van het Jongerencen-
trum The Future (en sinds kort ook de 
‘Huiskamer van Andijk’), de oprichting 
van de Buurtbusvereniging WASE / Lijn 
438, de succesvolle actie ‘Behoud het IJs-
selmeer’ (geen eilanden voor het IJssel-
meer), de geldautomaat of door initiatie-
ven te ondersteunen zoals de invoering 
van sociale wijkteams, het zwembad De 
Weid, (pilot) toegankelijkheid openbare 
ruimte, belangen van ouderen, bouw Sor-
ghvliet, etc., etc. En ja, we kaartten ook 
misstanden aan! En maken we deel uit van 
de Klankbordgroep Bouwaanvragen, Alles 
bij elkaar te veel om hier op te noemen. 

Bij dit werk worden we ook bijgestaan 
door en zijn wij lid van Dorpswerk Noord-
Holland (ontstaan uit de Vereniging Klei-
ne Kernen Noord-Holland). Ook overleg-
gen we met andere dorps- en stadraden.
Al met al veelzijdig (vrijwilligers)werk. 
Ben jij een doorzetter, vasthoudend en 
ben je niet makkelijk uit het veld te slaan 
als het een keer tegenzit en wil je je inzet-
ten voor je eigen dorp wordt dan een van 
onze medewerkers. In de advertentie in 
dit blad zetten we uiteen wie we zoeken. 
Lijkt dit wat voor jou, schrijf dan een mail 
naar dorpsraadandijk@gmail.com.

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

Hoe dorpen veranderen 1
Deze zomer waren we in het 
dorpje Villeneuf sur Tarn in 
Frankrijk en we waren er in 
twee minuten door gefietst als 
we niet op de bordjes op de hui-
zen hadden gekeken. Op bijna 
ieder huis was een bordje ge-
plaatst met een foto welk win-
keltje het vroeger was geweest. 
En in gedachten ging ik terug 
naar Andijk en dacht hoe leuk 
dat zou zijn als dat daar ook zou 
gebeuren. Ik fietste in gedchten 
als jongetje weer langs de Dijk-
weg langs cafe Mos, waar ik zo-
mers brood haalde in een kus-
sensloop als de broodbezorgers 
( en dat waren er nogal wat) va-
kantie kregen.

Even verderop was de timmer-
plaats van Bakker, een van de 
eerste Nederlanders die te ma-
ken kreeg met scheuren in zijn 
huis. Die werden veroorzaakt 
door de aanleg van het Water-
win bedrijf aan de andere kant 

van de dijk. Of er nu te veel of te 
weinig grondwater kwam, dat 
weet ik niet, maar hij had toen 
al te maken met een trage over-
heid die alles ontkende en hij 
moest lang wachten….          

Een stukje verderop was een 
klein sigarenwinkeltje van Gor-
ter waar je rookwaren kon ko-
pen en waar het altijd heerlijk 
rook als je er binnen kwam. Dat 
was in de tijd dat roken nog niet 
ongezond was. Ik herinner me 
nog dat dokter Huls samen met 
mijn vader de Oosterkerk uit 
kwam lopen en ze samen een 
sigaret opstaken. Als een dokter 
zei dat het geen kwaad kon……                                                                       

Op de hoek van het Schoolpad 
stond een slagerij en volgens 
kenners maakten ze daar de lek-
kerste paardenworst van West-
Friesland. In die tijd werd er 
daar nog geslacht en op weg 
naar de Idenburgschool zagen 
we wel eens een koe buiten 
staan en we wilden eigenlijk 
liever niet weten wat er met het 
dier was gebeurd als we terug 
naar huis liepen.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Daar buiten op afspraak

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

Zondag 24 oktober 9.30 uur: 
Wereldmissiedag. 
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril met Gemengd koor.
Thema: “Zien”. De collecte is voor 
onze kerk. Dank daarvoor.
Na afloop is er een deurcollecte. 
Deze is bestemd voor de kerk in 
Guinee. Ze wil zich meer richten 
op onderwijs, gezondheidszorg, 
opvang van kinderen in wees- en 
opvanghuizen e.d. Van harte aan-
bevolen en dank daarvoor. 
Welkom in de viering.
*Zaterdag 16 oktober zijn in de 
kerk van Wervershoof 3 kinderen 
uit onze parochie gevormd door 
Mgr. Hendriks t.w. Nelly Perera, 
Daan Schuitemaker en Joppe 
Schuitemaker. Voorspoed en alle 
goeds toegewenst op hun verde-
re levensweg. 

Kerkdiensten, zondag 24 oktober

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. Koos Staat.

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten
 Organist: Andrew Orme

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

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

Baptistengemeente 
10.00 uur Cees Hanemaayer  

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur A. de Jong

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: 
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 verblijf van 7 weken in het Noordwest ziekenhuis in 
Alkmaar en Revalidatielocatie Lutjebroek ben ik gelukkig weer 
thuis. Ik wil iedereen die mij in deze periode met meeleven en 
belangstelling, in welke vorm dan ook, heeft bijgestaan van 
harte bedanken. Ik heb dit alles zeer gewaardeerd.

     Jaap Gorter

25-10-2020                                                       25-10-2021

Lieve Monique 
Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan je denk  
Voor mij was jij lange tijd een geschenk  
Een jaar terug ben jij me ontvallen
Dat heeft mij pijnlijk overvallen!
Daarom vandaag deze groet van mij.
Jij maakte me met jou aanwezigheid altijd blij 

      Liefs Arie

Op zondagmiddag 14 november 
komt The Cats Aglow weer naar 
de Schoof voor een uniek con-
cert.
Jarenlang zijn de Schoof en The 
Cats Aglow verbonden met el-
kaar, en vooral dit jaar willen wij 
dat niet voorbij laten gaan.
Het wordt weer een weergaloos 
en lang concert wat we zo lang 
hebben moeten missen en waar-
op we zolang hebben  gewacht. 
Alle hits maar ook onbekendere 
prachtige nummers zullen deze 
middag en avond voorbij komen.
Kermis Wervershoof in Augustus 
was de eerst aftrap na een lang-
durige corona-tijd.

Nu kunnen we gelukkig ons ook 
verheugen op weer een ouder-
wets concert in De Schoof , wat 
we al jarenlang zo gewend zijn in 
de mooie ruime zaal met prach-
tige akoestiek.
Blije mensen die alleen maar 
voor een geweldige, gezellige 
avond komen.
 
The Cats Aglow:
Dé tributeband van The Cats. De 

succesformatie van weleer uit 
Volendam met tientallen hits op 
hun naam. Prachtige samenzang, 
mooi afgestemde muziek met een 
vleugje palingsound. Er is geen 
band die dit beter kan vertolken 
dat The Cats Aglow, aangevoerd 
door frontmannen IJsbrand van 
Belleghem en Ton Vendel.

De heren van The Cats Aglow 
zijn welbekend en geliefd in heel 
Nederland. Ze hebben honder-
den shows gedaan in binnen- en 
buitenland tot Koninklijk theater 
Carré aan toe.
Begin oktober stonden ze nog in 
België samen met Helmut Lotti, 
binnenkort weer ‘gewoon’ bij ons. 
Eindelijk na een lange tijd wach-
ten staat deze band weer te pope-
len om weer in Wervershoof in 
De Schoof een geweldige avond 
van te maken.

Wij gaan er vanuit dat u zelf goed 
op de hoogte bent van de richtlij-
nen vanuit het RIVM en dat u 
zich daar aan houdt. Meer infor-
matie is te vinden op de website 
van De Schoof. www.deschoof.nl

The Cats Aglow komt naar de Schoof. Foto aangeleverd

Speciaal concert “The Cats Aglow”

Wat zou de persoon nu in de bus aan hebben? Foto: Hessel de Greeuw 

Langs de weg...

Deze persoon sloeg voor onze kust om. Daar heb ik wat plaatjes en 
een filmpje van gemaakt die op facebook staan “Vrienden behoud het 

IJsselmeer”. Gelukkig behoefde de KNRM niet uit te varen.  
Foto’s: Douwe Greydanus.

Omgeslagen op het IJsselmeer
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VAN EEN KOUWE KERMIS THUIS

Dit gaat over Willem (35) en Tessa (27). Hij had al een koopwoning 
toen zij hun droomhuis vonden. Door de overwaarde van Willem 
zijn woning konden zij hun slag slaan! Ondanks een prachtige start 
kwam drie jaar later hun relatie ten einde en beëindigden zij hun 
samenlevingsovereenkomst. Tessa kocht een andere woning, maar 
tot haar schrik bleek een gedeelte van de hypotheekrente niet af-
trekbaar. 

Hoe kon dat nou toch gebeuren? 
Het kan zo zijn dat partners, voordat ze een relatie kregen, al een 
eigen woning hebben gehad en al hypotheekrenteaftrek hebben ge-
noten. Dit ‘fiscale eigenwoningverleden’ is van invloed op de maxi-
male eigenwoningschuld en hoe lang je nog renteaftrek hebt.
Door een besluit van de Staatssecretaris is bij de verkrijging van de 
gezamenlijke woning het eigenwoningverleden van Willem voor de 
helft overgegaan op Tessa. Achtergrond van dit besluit is om de hy-
pothecaire geldlening van samenwoners met een verschillend eigen-
woningverleden geheel in Box 1 van de inkomstenbelasting te krij-
gen. De helft van het eigenwoningverleden van Willem, waaronder 
het eigenwoningreserve, was dus overgegaan op Tessa. Hiervoor is 
geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk. Tessa kwam van een 
kouwe kermis thuis.

De oplossing? 
Een draagplichtovereenkomst! Hierdoor blijven de leningdelen en 
het eigenwoningverleden gescheiden. Staat u op het punt om samen 
een woning aan te kopen, en heeft u ieder een ander eigenwoning-
verleden, dan informeren wij u graag. 

U kunt bijvoorbeeld 
vragen naar mij, 
Sharon Groen, 
kandidaat-notaris: 
Mantel & Voors 
Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224 
Benningbroek 
0229-591264

Afgelopen week vernamen we het droeve bericht dat Wim 
Broer op 74-jarige leeftijd is overleden. Omdat ik heel goede 
herinneringen aan Wim heb uit de begintijd van zijn muzikale 
carriere, leek het me goed - om als een soort eerbetoon- nog 
eens een en ander te memoreren. 

Onze eerste kennismaking dateert uit 1968. Wim was toen als 
21-jarige al heel bedreven in het bespelen van het elektronisch 
orgel en ik zat af en toe achter een drumstel. We waren ge-
vraagd om op een bruiloft te spelen en na een avondje oefenen 
bij de familie Broer in de huiskamer aan de Oosterdijk - Wim 
woonde toen nog bij zijn ouders - besloten we dat maar samen 
te doen. 

In de winter van 1970-1971 kwamen we opnieuw met elkaar in 
aanraking. Wim werkte toen bij D. en K. Mantel aan de Mid-
denweg en runde daar de afdeling “binnenland”. Ik kwam net 
van school en zocht tijdelijk werk. We zullen die winter onder 
zijn leiding heel wat dahlia’s hebben ingepakt. In die bollen-
schuur werden ook de eerste plannen voor het oprichten van 
een jeugdkoor gesmeed. Met de legendarische, landelijk beken-
de dirigent/organist Rob van Dijk als voorbeeld en inspiratie, 
besloten we, zij het op een iets bescheidener niveau, iets derge-
lijks in Andijk te proberen. 

Met een aantal enthousiastelingen werd “Time Spirit” opge-
richt. Al gauw hadden we een koor van ± 80 leden in de leeftijd 
van 16-26 jaar met Wim als dirigent/organist, de ons helaas in 
2005 ontvallen Jan Arie Schenk als basgitarist en ondergete-
kende op de drums. We oefenden elke vrijdagavond in het toen-
malige houten kerkgebouw van de Ned. Hervormde Gemeente 
aan de Horn/Middenweg. Wim verstond de kunst om op een 
heel eigen  manier leiding te geven aan een groep soms moeilijk 
in toom te houden jongelui en ze de eerste beginselen van de 
zangkunst bij te brengen. 

Op het hoogtepunt van het bestaan van Time Spirit telde het 
koor ± 120 leden. Vele kerkdiensten in de provincie en daarbui-
ten werden opgeluisterd en halverwege de jaren zeventig werd 
zelfs besloten een LP op te nemen. Met koorbewerkingen van 
Wim en enkele eigen composities van Jan Arie Schenk werd dat 
voor die tijd een groot succes. De LP is overigens nog steeds te 
beluisteren via You Tube. 

Een ander hoogtepunt was de TV-opname voor de EO in de 
Grote Martini Kerk in Bolsward in november 1976. Wim was 
inmiddels een veel gevraagde dirigent en in Enkhuizen had een 
soortgelijk initiatief als in Andijk geleid tot de oprichting van het 
jongerenkoor “Regospel”. De gezamenlijke optredens waren 
eveneens succesvol. Na onze samenwerking in de jeugdkoren 
periode zijn we elkaar een beetje uit het oog verloren, maar na 
die tijd heb ik bij de kerkgang nog vele keren genoten van zijn 
toonkunsten als kerkorganist. Als je de kerk in kwam hoorde je 
op de trappen vaak al dat Wim achter het orgel zat, een zeer 
herkenbaar geluid. 

Wat mij betreft allemaal goede herinneringen aan Wim. 
Moge hij rusten in Vrede.
 
     Rim de Kroon

Herinneringen aan Wim Broer

Voor ons weefselkweeklaboratorium zijn wij op zoek naar 

enkele scholieren/studenten voor de zaterdag.

De werkzaamheden zijn verschillend van aard: 
Schoonmaken van glazen buizen, schoonmaken van het labo-
ratorium, aanvullen van diverse verbruiksartikelen, planten 
vanuit het laboratorium in de kas planten etc. 

Onze voorkeur gaat uit naar scholieren /studenten 
met een “groene” achtergrond.

De werktijden verschillen per week. 

We starten om 8.00 uur, 
afhankelijk van de hoeveelheid werk, tot 13.00 – 15.00 uur.

Is het iets voor jou, laat het ons dan weten via de mail: 
info@artisstplants.nl.
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Gezocht : Hulpkracht Hovenier
38 uur per week

* goed salaris
* groeimogelijkheden
* rijbewijs een pre, aanhangwagen rijbewijs nog beter!

Ben jij een echte doorzetter en wil je graag werken 
solliciteer dan nu!

Voor meer informatie kun je bellen 
naar 06 43 46 49 89 of mailen 

naar herriet@walstratuinenonderhoud.nl.

WALSTRA
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         I
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Vacatures

Griep en Pneumokokkenvaccinaties
HAP De Blokkendoos

Woensdag 3 november 2021 
tussen 16.00-18.00 uur op de praktijk.

(zorg voor makkelijk zittende kleding)

U komt voor griepvaccinatie in aanmerking 
indien één van onderstaande voor u geldt:
•  mensen van 60 jaar en ouder,
•  mensen van alle leeftijden met: 
•  hart- en vaatziekten
•  longziekten
•  diabetes (suikerziekte)
•  nieraandoeningen
•  weinig weerstand door andere ziekten of door een 
 medische behandeling, zoals chemotherapie.

U komt voor de Pneumokokkenvaccinatie in aanmerking 
als u;
• Leeftijd 69- tot en met 73-jarigen 
 (geboren 1-1-1948 t/m 31-12-1952) 

Indien u verhinderd bent op deze dag kunt u dit 
doorgeven aan de assistente, dan zullen we u op een 

reserve lijst noteren.

Bart Huisman

Niet betaalbaar of 
het geld niet hebben? 
Een groot verschil!

Over verduurzamen van hui-
zen doen de wildste verhalen 
de ronde. Het zou allemaal 
niet betaalbaar zijn en we 
moeten er zo snel mogelijk 

mee stoppen roepen sommi-
ge partijen. Maar is het echt 
niet betaalbaar? Of willen ze 
ons dat graag doen geloven?

Wij woningbouw hebben we 
het ook vaak over welke hui-

zen betaalbaar zijn of niet. 
Wat ons betreft valt een huis 
van 3 ton niet in de categorie 
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bart.huisman@
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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

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 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.

Begin deze maand stond in 
het AD een grote kop met 
de tekst: Menstruatie is an-
ders na vaccin: ‘Ik ben nog 
nooit zo hevig ongesteld 
geworden, tot nu’. Bij Lareb 
zijn wel duizenden meldin-
gen binnen gekomen van 
vrouwen waarbij een of 
twee maanden na de vacci-
natie de cyclus helemaal 
van slag is. Menstruaties die 
uitblijven, hele heftige men-
struaties, doorbraakbloe-
dingen en zelfs het optre-
den van bloedingen na de 
overgang. 

Wij herkennen dit beeld en zien 
ook veel vrouwen in de praktijk 
waarbij de cyclus ontregeld is na 
vaccinatie. Bij de meeste vrou-
wen herstelt de cyclus weer bin-
nen een paar maanden. 

Los hiervan komen menstruatie-
problemen toch vaker voor dan je 
denkt. In onze praktijk zien we 
regelmatig zeer uiteenlopende 
klachten. Dames die rond hun 
16de nog helemaal geen men-
struatie hebben gehad, dames 
met een te korte of juist veel te 
lange cyclus, dames met heftige 
bloedingen, dames met PMS-
klachten, dames met een zwan-
gerschapswens, dames met over-
gangsklachten etc. 

Sara is een van deze dames. Ze 
bijna 17 en heeft een half jaar te-
rug net voor de eerste keer een 
menstruatie gehad en dat was 
het. Ze heeft geen idee of het nog 
een keer komt. 

Ook Diana van 28 jaar, heeft al 
jaren PMS. Ze zegt dat ze altijd 3 
super goede weken heeft en dan 
komt die rottige vierde week er 

weer aan. Een week vol ellende. 
‘Ik ben bokchagerijnig, heb 
hoofdpijn, wil heel veel zoetig-
heid eten en op de bank liggen. Ik 
ben dan zo moe en ben niet voor-
uit te branden.’

Tanja van 34 heeft het altijd 
‘blafheet’. Ze zweet veel, heeft 
vaak dorst en heeft een hele korte 
cyclus van 19 dagen. ‘Het is net of 

mijn interne thermostaat veel te 
hoog staat. Mijn cyclus wordt 
steeds korter en heftiger. Geen 
idee waarom.’

José van 46 is het tegenoverge-
stelde van Tanja. Ze heeft het zo 
vaak ijskoud. Altijd koude voeten, 
koude rug. Ze heeft een cyclus 
van 7 weken, met nauwelijks 
bloedverlies. ‘Mijn lichaam draait 

op een te laag pitje, ik krijg het 
gewoon niet warm.’ 

Elly is 55 en hoopte dat die ellen-
dige overgang nu wel eens klaar 
zou zijn. Die opvliegers zijn tot 
daar aan toe, maar die menstru-
atie. Een half jaar niks, geen 
menstruatie te bekennen en in-
eens… hoppa, daar gaan we weer. 
Wat een teleurstelling. Denk je er 
eindelijk vanaf te zijn, maar nee 
hoor. 

Al deze dames hebben we behan-
deld met een op maat gemaakt 
behandelplan. En de resultaten 
mochten er zijn. Sara heeft nu na 3 
maanden een normale regelmati-
ge cyclus. Diana heeft minder last 
van de PMS klachten. Tanja zweet 
veel minder en haar cylus wordt 
langer. José heeft het minder koud 
en haar cyclus wordt korter. En 
Elly is zowel van haar opvliegers 
als van de menstruaties af. 

Herken je jezelf in een van deze 
klachten en ben je benieuwd of 
acupunctuur ook iets voor jou 
kan betekenen?  Boek dan een 
gratis kennismakingsgesprek via 
www.praktijkacure.nl/afspraak-
maken of neem contact op met 
(0228) 511 517.

Praktijk Acure  
Els Ligthart en Roy Grevelt

Als je cyclus helemaal van slag is

Herken je jezelf in een van deze klachten en ben je benieuwd of acupunctuur ook iets voor jou kan betekenen? 
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

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

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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Wist u dat...

… er bij aan de overkant van 

de Lidl een vos rondliep, en dat 

het handig is om de veiligheid te 

controleren van het nachtver-

blijf van uw dieren?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… kermisfoto’s van Andijk 

gemaild kunnen worden naar 

naar info@andijker.nl?

... er komend weekend weer een 

Expositie is bij Cultura Plus  

van kunstenaars uit

Andijk en Onderdijk?

Kom je mij
avonturen
voorlezen?

Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Bijgaand een foto van Andijk, die ik heb gemaakt door twee foto’s samen te voegen tot 
één beeld. Eens een andere kijk op Andijk. Foto: Ellen Slort

Langs de weg in Andijk?

Van 22 oktober tot en met 6 november 
2021 zijn er net als voorgaande jaren weer 
schilderijen te bewonderen in de etalages 
van het winkelcentrum Streekhof te Bo-
venkarspel. Dit is in samenwerking met de 
winkeliers. Er is een verscheidenheid aan 
technieken, thema’s en kleurenscala’s te 
zien. Het geeft de etalages en winkels een 
speciale sfeer. Kom gerust kijken, het is de 
moeite waard! 

In de weekenden van  22 – 23 en 29 – 30 

oktober kunt u de kunstenaars van schil-
derskring Bessie op verschillende locaties 
in het winkelcentrum bezig zien met het 
verven van een torso. Deze torso’s zijn te 
koop en de opbrengst gaat naar  ‘ De vrien-
den van Huize Nicolaas ‘.

Zaterdag 6 november is de laatste dag 
kunst in de etalage, dit wordt die dag afge-
sloten met een kunstmarkt van 12.00 
-16.00 uur. Ook wordt dan het sponsorbe-
drag bekend gemaakt.

Kees Mol. De skyline van Westwoud met in de verte de twee kerken van Westwoud.

Kunst in de etalage en torso schilderen 
door de schilders van schilderskring Bessie!

Bij Stichting Oud Andijk is meer informatie gevraagd over deze foto, waarschijnlijk bij 
de Oosterschool van voor 1900. Wie weet hier iets van?  

St.Oud Andijk Jos Kuin, jm.kuin@quicknet.nl

Wie zijn dit?

Natuurfotograaf Jean Paul Bardelot, Onderdijk
Sinds jaren loopt hij altijd rond met zijn camera, 
staat vroeg op om foto’s te maken bij het mooie och-
tendlicht. Hij komt dan ook regelmatig te laat op 
zijn werk omdat hij weer een mooi plaatje wil schie-
ten onderweg! Naast deze landschapsfoto’s maakt 
hij ook reportages van allerhande situaties en wordt 
regelmatig ingehuurd als Instagram influencer. 
Meer info en afbeeldingen van zijn prachtige foto’s 
zijn te zien op www.jeanpaulbardelot.com.

Kunstenaar Anke Peddemors uit Andijk
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 werkzaam 
geweest als lerares tekenen en kunstgeschiedenis op 
de middelbare school en vanaf 1975 professioneel 
kunstenaar.
Onderwerpen zijn sportende mensen, musici, mo-
dellen, landschappen en bloemen, flamenco en gei-
sha’s.
Techniek acryl op linnen en paneel.
Meer info is te zien op www.ankepeddemors.com

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

Expositie bij Cultura Plus 
23 en 24 oktober in Cultura

 

Andijkertjes
Villavakantiepark IJsselhof Andijk – Geeft u 

een feest en zoekt u een plaats om uw familie 
en vrienden te laten overnachten? Denk dan 

eens aan Villavakantiepark IJsselhof! Vol-
doende ruimte, rust en een eigen villa voor 
uw gasten. En uiteraard bij u in het dorp! 
Neem vrijblijvend contact met ons op via 
www.villavakantieparkijsselhof.nl of 0228-

591926. Ons IJsselhof team ontvangt u graag.  

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

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

Profijtauto 
Voor jong gebruikte auto’s.

Industrieweg 1 
info@profijtauto.nl

Meer nieuws op: www.andijker.nl

Ze was pas 5 dagen bij ons, 
ze is 1,5 jaar oud, gechipt en droeg een 

rood bandje. Heeft u haar gezien? 
Bel naar 06 58 96 48 41 of kom langs op

Kees Veerstraat 14 in Andijk

Vermist sinds vrijdag 15 oktober: Banjer
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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 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 
Zaterdag 6 november
• Veiling Dorpshuis
Zondag 7 november 
• Koppelbiljart, 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
Zondag 28 november
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Nadja Filtzer met theatervoorstelling Mijn Zwervend Hart bij 

Club Jazz & Pop in Cultura

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 30 oktober, 13 en 27 november,   
 11 december
Plastic:  Maandag 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 15 november, 13 december.
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: 

vrijdag 12 november, 10 december

De Dorpsraad Andijk is een burgerorganisatie die de algemene belangen van 
de bevolking van Andijk behartigt bij o.a. overheden, zoals de gemeente 

Medemblik, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, etc.

Ter uitbreiding van de huidige dorpsraad zoeken wij enkele nieuwe leden die 
met ons willen meewerken om de doelstellingen in de praktijk te brengen.

We zoeken iemand, die bij voorkeur onder de veertig is, als

ALGEMEEN LID
in Andijk woont en meerderjarig is, bekend is met de ambtelijke organisatie en het 

besluitvormingsproces, goede contactuele eigenschappelijk, goede beheersing van de 
Nederlandse taal, zowel in woord en geschrift, in het bezit is van een computer, email en 
vaardig is met tekstverwerkende programma’s, bereid is woorden om te zetten in daden, 

over eigen vervoer beschikt, bereid is om bijeenkomsten bij te wonen met o.a. het college, 
gemeenteraad en de samenwerkende kernraden van de gemeente Medemblik

én
we zoeken iemand die zich -naast het bovenstaande- ook wil inzetten als

PENNINGMEESTER
Ben jij degene die wij zoeken, mail dan naar dorpsraadandijk@gmail.com met jouw naam 
en adres en contactgegevens. Na ontvangst van jouw mail krijg je een uitnodiging voor een 

kennismakingsgesprek in oktober/november.

In de Gouden Nacht van Medemblik op zaterdag 30 
oktober, staat dit jaar het thema ‘verlichting’ cen-
traal. Verhalenvertellers, gidsen, rappers, muzikan-
ten en acteurs nemen de bezoeker mee door de 
avond van de verlichting. 

Ontdek het verloren schip uit Medemblik
Het is mei 1715. De trots van Medemblik vaart ein-
delijk uit: een oorlogsschip dat in de haven is ge-
bouwd. Met tientallen opvarenden uit Medemblik 
en omstreken: officieren, matrozen, scheepsjon-
gens. Aan de wal blijven de familieleden achter. De 
reis zou zo’n drie maanden duren, maar… het schip 
komt nooit meer terug. Lukt het jou om het schip te 
vinden?

Geniet van de vertelvoorstelling ‘Het Gouden Uur’, 
een spannende belevenis voor jong en oud langs 
prachtig verlichte monumentale locaties in Me-
demblik. 

Maak je eigen unieke programma
Maar er is nog veel meer te beleven! Bak verlichte 
cupcakes in het Bakkerijmuseum en ontdek hoe het 
station in Medemblik lang geleden functioneerde 
tijdens donkere avonden. 
Pianiste Marlies du Mosch maakte speciaal voor de 
Gouden Nacht een nieuwe compositie die de pre-
mière beleeft in de prachtig verlichte Theaterkerk 
Hemels in Twisk. Theatermaker Anne Roos Rosa 
de Carvallho geeft een voorstelling in de Melchior-
hoeve in Twisk en de getalenteerde Spoken Word 
artiest Levi Noë en pianist Ramon van Engelenho-
ven treden op in het Groene Kerkje in Lambert-
schaag. 

De Westfriese Bibliotheken nodigen je uit om sa-
men op een verfrissende manier te kijken naar ob-
jecten in De Schoof in Wervershoof en Huis Mid-
woud presenteert de voorstelling CINEMAGIE. 
Tussen de verschillende locaties rijden legertrucks 
van het Oorlogsmuseum om je van locatie naar lo-
catie te brengen. Voorafgaand aan de Gouden 
Nacht kun je een heerlijk hapje eten. Een aantal 
restaurants biedt voor de gelegenheid een bijzonder 
gerecht met een gouden randje.

Meld je nu aan en stel je eigen unieke programma 
samen via www.goudennacht.nl. De herfstvakantie kon voor de 

bso-kinderen van Berend Botje 
niet beter beginnen. Alle kinde-
ren waren namelijk uitgenodigd 
naar de bioscoop in Hoorn en 
Purmerend te gaan, om de film 
‘Berend Botje – Het mysterie van 
het ei’ te kijken. Ruim 350 kinde-
ren kwamen naar Vue Hoorn, 
meer dan 100 kinderen gingen 
naar Vue Purmerend. 

De kinderen die op de bso waren, 
werden door hun pedagogisch 
medewerkers naar de bioscopen 
gebracht met de auto, bus, bso-
bus of zelfs een grote touringcar. 
Ook kinderen van het gastouder-
bureau en kinderen die maandag 
niet op de bso waren, mochten 
komen. Zij werden zelf gebracht 
en gehaald door hun (gast)ou-
ders. 

Avontuur!
Bij aankomst kregen de kinderen 
een bakje met popcorn en wat te 
drinken. Toen begon de film. Vol 
spanning keken de kinderen naar 
de avontuurlijke familiefilm over 
het dappere meisje Berend Botje, 
die met haar boot op zoek gaat 
naar een bijzonder vogelei. 

Meet & greet
Na de film kwam een wel héle 
bijzondere verrassing.. Niemand 
minder dan de twee hoofdrolspe-
lers, Justin Dos Santos en Doris 
Zuijderland, kwamen naar de 
bioscoop in Hoorn voor een korte 
meet & greet. De kinderen kon-
den een paar vragen stellen en ze 
gingen nog even op de foto. Bij 
het naar huis gaan kregen de kin-
deren wat leuks mee naar huis.
Meer info op:  berendbotje.nl.

Kom langs prachtig verlichte monumentale locaties in Medemblik. Foto aangeleverd

Kom naar de Gouden Nacht in Medemblik!
Theater, muziek, film en verhalenvertellers op diverse locaties in Medemblik

Alle kinderen in de bioscoop. Foto aangeleverd

Met Berend Botje naar 
Berend Botje de film!

LET OP: Volgende week, 25 t/m 30 oktober, 
komen leden van het 
ANDIJKS GEMENGD KOOR weer 
bij u langs met de jaarlijkse 
Amaryllisbollen actie.
Per bol €3,50 of 3 voor €10,-
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Afgelopen weekend was het kermis in An-
dijk. Onze fotografen waren er natuurlijk 
bij. Binnenkort kunt u de foto’s bewonde-
ren op onze website: www.andijker.nl. De 

foto’s komen ook op de instagrampagina 
van onze andere uitgave: de Streker! Neem 
maar eens een kijkje op Streker_insta. 
Misschien sta jij er al bij?

Bij de Kermis Estafette Challenge won 
team Kweenie dit jaar weer. Zij mochten 
de wisselbeker mee naar huis nemen.
Alle enthousiaste mensen die graag op de 

foto wilden hartelijk bedankt en tot vol-
gend jaar!
Foto’s: de Andijker
Winnaar van de taart: Mirjam de Boer

Kermis Andijk 2021
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