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Sinterklaas zal dit jaar weer naar 
Andijk komen. Anders dan ande-
re jaren zal de Sint dit jaar niet bij 
de jachthaven arriveren. Hij zal 
een tien kilometer lange route 
door het dorp afleggen. Natuurlijk 
wordt de Sint hierbij vergezeld 
door vele Pieten en gezellige mu-
ziek. Kijk jij er ook al zo naar uit?

Dit jaar bestaat het Sinterklaas-
comité Andijk 40 jaar. Reden 
voor een feestje! Met een toch al 
overvolle feestmaand werd er 
vooral gedacht richting een ‘bij-
zondere intocht’. “Volgens mij 
hebben we samen met de Sint en 
de Pieten een heel leuk plan be-
dacht,” vertelt Esther Vriend na-
mens het comité.

Avondrit
Om 17 uur vertrekt een bonte 
stoet is rustig tempo richting An-
dijk. Daar kunnen kinderen, sa-

men met hun (groot)ouders een 
plekje langs de route uitkiezen. 
Een hele rij karretjes vol leuks en 
lekkers wordt meegetrokken in 
de stoet, dat zal zeker opvallen! 
Pieten verplaatsen zich lopend, 
per step of motor en zijn duide-
lijk zichtbaar met hun ‘glow in de 
dark’ armbanden. “Het is natuur-
lijk superleuk als langs de kant 
ook kinderen staan die goed 
zichtbaar zijn! Je zou bijvoor-
beeld je lampion mee kunnen 
nemen, dat geeft een extra feeste-
lijk gezicht.”

De route
Elders in deze Andijker vindt u 
de route. Het beginpunt en eind-
punt staan aangegeven. De tijds-
planning is dat de stoet om onge-
veer 19 uur bij het eindpunt zal 
zijn. “Voordeel van een route 
door het hele dorp is ook, dat er 
geen grote mensenmenigte bij-
een hoeft te komen om een glimp 
op te pikken van de Sint en zijn 
gevolg. Dat is in deze tijd toch 
ook een belangrijke reden ge-
weest om het op deze manier te 
doen!”

Muziek en lekkers
Op de vrachtwagen die in de 
stoet meerijdt klinkt natuurlijk 
Sinterklaasmuziek. Liedjes om 
mee te zingen, om op te dansen 
en vooral om van te genieten. De 

Pieten uit de enige echte Pieten-
band hebben goed geoefend en 
kunnen niet wachten om naar 
Andijk te mogen komen. 
Nog een bijzondere Piet is mee-
gekomen. Wellicht herkent ie-
mand hem nog wel van eerdere 
jaren? Deze Piet heeft een speci-
ale koksmuts op en heeft gluten-
vrije pepernoten voor kinderen 
met een allergie. “Niemand 
wordt overgeslagen, we zijn blij 
iedereen weer te zien. Zwaai even 
naar mij als je op de foto wilt of 
een ‘boks’ wilt geven,” lacht Piet 
tijdens een video-interview.

Sintcomité tevree
“Het is elk jaar weer een hele klus 
om alles op een leuke en verant-
woorde manier rond te krijgen. 
Dit jaar vieren we ons 40- jarig 
jubileum met een heel verras-
sende intocht. Wij zijn tevreden 
als we langs de weg vele lachende 
en blij kindersnoeten zien genie-
ten van een verlichte avondin-
tocht! Daar doen we het toch 
voor!” aldus Esther.

Jongens, heb je het al vernomen?

Het Sinterklaascomité. Achter op de tractor: Nyanza van Blijderveen en Rick Zijlma. Vanaf links: Pierre 
Desaunois, Joep Dingemans, Marleen de Vriens, Mariska Tensen, Tim van den Aker, Cees de Vries en 

Esther Vriend. Voor: Sarah van Oosten, Frans Schenk, Pascal Scholtens en Tessa Ligthart. Foto Hoekstra. 
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Maandag 25 oktober was het zo ver Peuterschool de Idenburg geves-
tigd in basisschool de Idenburg in Andijk ging van start. De nieuws-
gierige peuters stapten vol spanning de nieuwe peuterschool binnen 
aan de hand van hun moeder. Spelen in de huishoek of bouwhoek of 
even heerlijk zitten in de leuke stoel bij de openhaard. De eerste week 

is omgevlogen. Peuterschool de Idenburg is geopend op maandag, 
woensdag en vrijdagochtend. Foto aangeleverd

Peuterschool Idenburg gestart!

Dorcas organiseert van 31 oktober tot en met 7 
november de Dorcas Voedselactie. Ook in An-
dijk wordt er geld ingezameld voor voedsel voor 
mensen in Oost-Europa. Vooral ouderen leven 
hier in slechte omstandigheden met moeten 
soms rondkomen van een pensioen van zo’n 45 
euro per maand. Naast de voedselpakketten gaat 
een groot deel van de opbrengst naar program-
ma’s die gericht zijn op een gezonde toekomst. 
Zo ondersteunt de organisatie mensen Voor de 
tweede keer koopt de organisatie lokaal het 
voedsel in. In ons dorp dragen vrijwilligers hier 
aan bij.

Dorcas is te vinden in de Dekamarkt van donderdag 
4 tot zaterdag 6 november. Dan zamelt de organisa-
tie geld in voor voedsel. Voor 15 euro kan Dorcas 
een voedzaam pakket samen te stellen. Dorcas on-
dersteunt met de voedselpakketten duizenden 
mensen in Oost-Europa. Veel van hen leven terug-
getrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen 
voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of 
ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van 
een pakket worden zorgvuldig door lokale partner-

organisaties geselecteerd. Onze partners weten 
welke mensen hulp nodig hebben. 

Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee 
kanten. ‘Iedereen kan meedoen’ is de boodschap 
van de actie dit jaar. Dorcas draagt mensen die een 
teruggetrokken bestaan leiden, weer mee kunnen 
doen. En, in Nederland kan iedereen meedoen door 
te geven voor voedsel, voor nu en straks. Dorcas 
helpt met het vinden van werk of het opstarten van 
een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld 
trainingen op het gebied van landbouw of stimu-
leert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. Zo 
is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig. 
U kunt ook bijdragen aan de Dorcas Voedselactie 
door te geven via www.dorcasvoedselactie.nl of via 
NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere 
o.v.v. Voedselactie.

Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsor-
ganisatie en werkt in Oost-Europa, het Midden-
Oosten en Afrika. De organisatie bestaat meer dan 
40 jaar en richt zich op blijvende verandering in het 
leven van mensen in nood.

Dorcas Voedselactie: voedsel voor duizenden in Oost-Europa 
Organisatie koopt vanaf nu lokaal in
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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 7 november 9.30 uur: 

H. Willibrord. 

Woord-Communieviering door 

groep Andijk met Vriendenkring.

Thema: “God ter sprake brengen”.                        

De collecte is voor onze kerk. 

Dank daarvoor.

Welkom in de viering en bij het 

koffiedrinken!

*Overleden: Riet Neefjes. 

*Allen een goede week toege-

wenst en denk om elkaar!

Kerkdiensten, zondag 7 november
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

Woensdag 3 november
10.00 uur dhr. Simon van Groningen te Enkhuizen

Zondag 7 november
10.00 uur Johan de Vries van Frontiers. 
 Zendingszondag met muzikale medewerking van 
 Miranda Harlaar en Eva Kooiman op saxofoon.
19.00 uur Johan de Vries van Frontiers.

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten, Gedachteniszondag 
 mmv. Annemarie Fluitman, organist: Chris Kooiman

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 John Boekhout 
 Zendingsdienst met kerstgroet voor de zendelingen

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:
www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. groep Andijk, Vriendenkring

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   Cees Hanemaayer   
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

Toen wij zondagmiddag thuis 
kwamen stond er een Blauwe vis-
ser op het dak van ons schuurtje 
naar de vissen te gluren. Deze 
sloeg gelijk op de vlucht en of 
deze al wat goudwindes heeft ge-

pakt kon ik nog niet zien. 
Beste mensen met een vijver 
wees op uw hoede, span draden 
over het water zodat het niet aan-
trekkelijk is voor deze blauwe 
boef. Douwe Greydanus.

Reiger op het schuurdak. Foto: Douwe Greydanus

Oppassen!

Zonsopkomst achter de Kleingouw. Foto: Tiny Sas - Gerritsen

Langs de weg...

Het is al enige tijd geleden dat u 
wat van ons vernam. 
Begin juni hadden we onze alter-
natieve veiling waarbij we een 
aantal pakketten verkochten en 
waarvan  de opbrengst ten goede 
kwam aan de verenigingen die bij 
ons een aanvraag hadden gedaan.
De totale opbrengst incl de giften 
die wij mochten ontvangen is 
8500 euro! Een mooi bedrag waar 
wij als Veiling Cultura erg blij 
mee zijn. Wij willen iedereen dan 
ook hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage.

Volgend jaar willen wij graag 
weer een veiling organiseren en 
hopen dat natuurlijk weer ge-
woon bij Cultura te doen. Een 
datum hebben wij al en hopen 
dat u deze in uw agenda wilt zet-
ten: Zaterdag 23 april 2022

U kunt uw aanvraag voor een 
bijdrage weer aanvragen.

Tevens willen wij langs deze weg 
Veiling Dorpshuis Centrum heel 
veel succes wensen met de vei-
ling van aanstaande zaterdag! 

Opbrengst Veiling Cultura

Gevonden op de dijk.

Is het jouw knuffel 
of die van uw kind?

06 28 83 84 66

GEVONDEN

         Ranka
Als de zon over onze brug
            Kleurrijk als een vlinder......

                De buurtjes

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qasqai 1.3 DIG-T Acenta Plus 140 pk.
Bouwjaar  02-10-2019  Brandstof  Benzine
Kilometerstand 42.611 Transmissie  Handgeschakeld
APK tot  02-10-2023

Prijs  € 21.950,-
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TROTS OP TOP 3

Het is altijd spannend als anderen beoordelen hoe je presteert. Dat 
doen de auditoren van onze beroepsorganisatie (KNB). Je krijgt op 
een gegeven moment een mailtje met de datum wanneer ze op be-
zoek komen. Vorige week bekeken tweed dagen, twee auditoren, al-
lerlei zaken in ons kantoor. Op hun conclusie zijn we apetrots: bo-
vengemiddeld op allerlei aspecten, een zeer prettige werksfeer en 
we behoren tot de top 3 van de 150 kantoren die deze auditoren dit 
jaar onderzocht hebben. In de (top)sportwereld wil je dan ook graag 
weten of je eerste bent, maar dat zeggen ze er niet bij.

Actieve week
Naast de twee dagen audit, gaven we woensdag voor een zaal met 
gepensioneerde medewerkers van de Rabobank Westfriesland-Oost, 
een presentatie over testamenten en Levenstestamenten. Diezelfde 
avond gaven we nog een lezing, voor de leden van LTO: De zakelijke 
kant van je privéleven. Het ging hierbij over de positie van de mee-
werkende partner in het agrarisch bedrijf. Ook spraken we over di-
verse wijzen van bedrijfsoverdracht. Als je dan op zaterdag en zon-
dag onze heldin, Irene Schouten, de 3000, de 5.000 meter én de Mass 
start ziet winnen, dan was het een volmaakte (topsport) week. 
Prachtig dat de ceremonie zich met zoveel mooie tulpen kleurde. 
Van harte gefeliciteerd Irene! Dat was West-Friesland oppermachtig 
en van haar mooiste kant. 

Gratis ondernemersnieuws
Binnenkort starten we met de uitgifte van een nieuwe gratis nieuws-
brief voor ondernemers. Naast de M&V Courant, waarin onze we-
kelijkse columns staan, geven we eens per maand tips en andere 
nuttige informatie waar ondernemers hun voordeel mee kunnen 
doen. We delen onze kennis graag. Wilt u een abonnement, ga dan 
naar onze website: www.mantelvoors.nl en klik op gratis abonne-
ment. Volgende week vertelt 
Hilde Ebskamp, kandidaat-
notaris, gespecialiseerd in 
ondernemingsrecht u meer. 

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

Iedereen krijgt in zijn leven wel te 
maken met vragen rondom de 
zin van het leven. Vaak na een 
heftige gebeurtenis in je leven, 
zoals ziekte, (binnenkort) overlij-
den, waarom-gedachten, je voelt 
je alleen of je hebt heftige emo-
ties. Bij wie kun je daarmee te-
recht? Wat gebeurt er dan? Het 
maakt niet uit of je wel of niet 
gelovig bent. Wat kost dat dan?

Al dit soort vragen en voorbeel-
den komen voorbij in de voor-
lichting van het Centrum voor 
Levensvragen Noord-Holland. 
Daar zijn diverse geestelijk ver-
zorgers bij aangesloten, die men-
sen kunnen helpen met dit soort 
levensvragen. Geestelijk verzor-
gers zijn speciaal opgeleid en 
bieden professionele begeleiding, 
hulpverlening en advisering bij 
zingeving en levensbeschouwing. 
Geestelijk verzorgers zijn er voor 

iedereen, welke geloofsovertui-
ging of levensfilosofie je ook 
hebt.

Wil je meer over dit onderwerp 
weten? Of zit je met levensvragen 
en wil je daarover praten?

Dorpshuis Centrum
Kom dan naar de voorlichting op 
woensdagmiddag 10 november 
van 13.30 tot 15.30 uur in het 
Dorpshuis Centrum, adres Sport-
laan 1, Andijk. Je wordt ontvan-
gen met een kopje koffie of thee, 
en later op de middag een glaasje 
fris. De toegang is gratis. Er is 
geen leeftijdsgrens, de voorlich-
ting is voor iedereen toeganke-
lijk. Deze voorlichting wordt ge-
organiseerd door de stuurgroep 
Huiskamer Andijk (Dorpsraad 
Andijk, KBO Andijk, PCOB An-
dijk, LSBO en Zonnebloem An-
dijk).

In december, januari en februari 
biedt de gemeente Medemblik in 
samenwerking met Robé weer de 
opleiding ‘Reanimatie met AED’ 
aan. Door de opleiding te volgen 
wordt u officieel geregistreerd als 
burgerhulpverlener. Aan het eind 
van de avond ontvangt u een cer-
tificaat.

Wat doet een burgerhulpverlener
Als burgerhulpverlener staat u 
aangemeld bij het reanimatie- 
oproepsysteem HartslagNu. Bij 
een hartstilstand in uw buurt 
krijgt u een oproep via uw mobiel 
om naar het slachtoffer te gaan. 
De overlevingskans is het grootst 
als er iemand binnen 6 minuten 
reanimeert en een AED aansluit. 
De ambulance is meestal niet zo 
snel. U kunt als buurtbewoner 
helpen.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden 

voor de opleiding burgerhulpver-
lener bij Robé Opleidingen BHV 
of via e-mail info@robeopleidin-
gen.nl. Start beginnersopleiding: 
woensdagavond 9 februari 2022

Hebt u de beginnersopleiding al 
gevolgd en wilt u uw kennis actu-
eel houden, dan is deze opleiding 
geschikt voor u. De herhalings-
opleiding is gratis. Data herha-
lingsopleiding:
Maandagavond 6 december 2021 
– 13 december 2021
Maandagavond 10 januari 2022 
en woensdagavond 19 januari 
2022
Maandagavond 28 februari 2022

Praktische informatie
De opleidingsavonden zijn van 
19:00 tot ongeveer 21:30 bij Robé 
in Andijk. Inclusief koffie/thee.
Adres: Robé Opleidingen, Mid-
denweg 58, 1619 BN Andijk, tele-
foon: 0228- 596979

Huiskamer van Andijk organiseert (voorlichtings)
middag over levensvragen op 10 november

Word burgerhulpverlener! 

Bas de Wit

Werken aan vertrouwen: 
zonder dat gaat het niet

“Banken verkopen het mooiste pro-
duct van de wereld: vertrouwen.” 

Dat is niet een quote van een 
of andere bekende econoom of 
wetenschapper, maar van uw 

eigen huiscolumnist in De An-
dijker. Gevraagd naar waarom 

ik bij een bank wil werken, 
was dit enige jaren geleden 

mijn antwoord. Een lening is 
immers niets anders dan het 
uitspreken van vertrouwen 

(door de bank) in een bepaald 
plan voor de toekomst (van de 

klant). Immers, als je in het 
plan gelooft, worden de rente 
en aflossing op de lening daar-

uit terugbetaald. 

Vertrouwen is niet 
vanzelfsprekend

Mooi is het absoluut, maar 
vanzelfsprekend zeker niet. 
Helaas blijkt uit afgelopen 

maandag gepubliceerd onder-
zoek dat nog maar 30% van de 

Nederlanders vertrouwen 
heeft in de overheid (was 

70%). Ook het onderling ver-
trouwen, van mensen in el-

kaar, neemt licht af. Een op-
vallende uitkomst, omdat Ne-
derland traditioneel juist hoog 
scoort op het hebben van ver-
trouwen in de overheid. En als 
u denkt dat deze daling in ver-
trouwen door de Coronacrisis 
komt, heeft u het mis. Volgens 
de onderzoekers geven men-

sen vooral aan dat de overheid 
onvoldoende daadkracht toont 

in het oplossen van grote 
maatschappelijke uitdagingen. 

Dat geeft toch te denken…

Daadkrachtig en praktisch 
beleid

Begrijpt u waarom ik vertrou-
wen zo’n belangrijk begrip 
vindt, waarom ik mijn werk 
daarvan maak? Zonder ver-

trouwen, in elkaar en de over-
heid, komt onze samenleving 
tot stilstand. Immers, waarom 
zouden mensen en bedrijven 
nog investeren in hun toe-

komst (opleiding volgen, be-
drijven starten of uitbreiden), 
als zij er niet in geloven dat 
het meer oplevert dan de in-

vestering kost? De uitkomsten 
van het onderzoek zijn dus 

van belang voor de kabinets-
formatie, maar zeker ook voor 
mij als uw vertegenwoordiger 

in de provincie. De oproep 
van de mensen in het land is 
helder: politiek, kom met op-

lossingen die werken in de 
praktijk. En die oplossingen, 

of het nu gaat om wonen, eco-
nomie of klimaat, zijn niet van 
vandaag op morgen doorge-
voerd. Daar heeft de politiek 
dus uw vertrouwen voor no-

dig. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

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

Hoe dorpen veranderen 2
Vlak voor de Idenburgschool 
stond dan nog de smederij van 
Jan van Lubek. Mijn vader ver-
telde altijd hoe hij daar als 
smidsknecht uit Friesland was 
begonnen bij de toenmalige ei-
genaar Evert Smit, voor hij een 
eigen smederij begon aan Dijk-
weg 12. 
Met de oudste kinderen van van 
Lubek, Piet en Bep had ik veel 
contact via het jeugdtoneel van 
DBSG opgericht door Klaas de 
Vries.  Een ervaring die ik ieder-
een kan toewensen.                                             
                                                                                    
Ging je nog even verder dan 
kwam je bij het winkeltje van 
Klaas Gorter, met daar achter 
de drukkerij waar de Andijker 
werd gedrukt. Wij kregen al 
heel snel boekjes van v.d. Hulst 
voor onze verjaardag en voorin 
staat een plaatje, dat ze gekocht 
zijn bij Gorter. Hij was een 
vriendelijke man, die altijd be-
langstelling had voor jouw ver-
haal. Later verhuisde de winkel 
naar de Middenweg. 

Nog een stukje verder stond de 
slagerij, die van Nijdam was. 
Volgens een ingewikkelde fami-

lie constructie, die mijn moeder 
feilloos kende, schenen die 
mensen nog familie te zijn in de 
verte en daar haalden we dus 
ons vlees. En bij die boodschap 
kreeg je altijd een stukje worst. 
En omdat mijn moeder een di-
eet volgde moest ik er altijd 
rookvlees halen. Vreemd vond 
ik dat hij de verpakking ook al-
tijd meewoog, in mijn ogen be-
taalde je dan voor papier en niet 
voor het gewicht in vlees.                                                                                              

Vlak voor de Horn was de meu-
belzaak van van der Leek. Maar 
omdat we in die tijd de meubels 
die we hadden ook hielden, 
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Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding
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•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  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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Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag
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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

Adv_Praktijk Andijk.indd   1 20-04-2012   13:17:57

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

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.

Het winkelcentrum in Andijk kent een uniek 
winkeltje. Het zit aan de linkerzijde, aan de bui-
tenzijde en het heet Boutique Symetrique. Een 
winkel waar je gewoon eens binnen moet lopen 
om je te laten verrassen. “Elke week nieuwe 
items, altijd wat anders,” aldus eigenaresse Tru-
die de Kroon.

“Het is begonnen toen ik met mijn schoonheidssa-
lon (aan huis) ongeveer 7 jaar geleden verhuisde 
naar dit pand aan de Sorghvlietlaan. De salon heeft 
hier een hele mooie en ruime plek gekregen, maar 

er kon meer. Het is een mooie grote ruimte, waar ik 
een leuke invulling aan wilde geven.”

Woonaccessoires
Vanuit een gezamenlijke interesse voor een gezellig 
aangekleed huis, is Trudie toen ook begonnen met 
een leuk assortiment van woonaccessoires. “We 
hebben van alles, van vazen en schalen tot kande-
laars. Daar gaan we echter mee stoppen,” vertelt 
Trudie. “Wie nog een leuk cadeau zoekt voor de 
komende feestmaanden kan nu zijn slag slaan, alles 
gaat in de uitverkoop! Maar op = op.”

Unique items bij Boutique Symetrique

Amber (l) en Trudie adviseren u graag. Tekst en foto: OdB Foto aangeleverd.

Casual kleding 
“We hebben gehoor gegeven aan de behoefte voor een kledingzaak op 
het dorp. Men vroeg om mooie, nette, maar bovenal prettig zittende 
kleding. Casual, maar toch wel gekleed. Daar gaan we ons de komende 
tijd op toeleggen. Inmiddels zijn de rekken gevuld met een veelheid 
aan jasjes, blouses en broeken. Ook voor een feestelijke jurk is dit dé 
plek.” Trudie: “We kopen van alles één maatserie, dus het is allemaal 
vrij uniek, je vindt er niet snel nog één.”

Voor alle dames
“De één draagt maatje S en de ander een XXL, maar wij hebben dat 
allemaal. Wel hebben we dus van elk item maar één maat.” Trudie licht 
toe: “Mits het verkrijgbaar is, want helaas geld voor sommige kleding-
tukken dat het helaas alleen in maten 38-40-42 gemaakt wordt. Toch 
hebben wij ruime keus tot maat 50. Zo kan iedereen er op zijn best 
uitzien.”

Wekelijks nieuws
“Wij hebben zeer regelmatig nieuwe items die we meteen in de winkel 
hangen. Gewoon af en toe eens binnenlopen is dan ook ons advies. 
Wij zijn er voor u en helpen u bij het maken van keuzes. Dus ook als u 
een nieuwe broek zoekt, bij die leuke blouse die u zo graag draagt. 
Neem het mee en samen vinden we weer een mooie nieuwe combina-
tie. Ons advies is gratis.”

Pasmogelijkheden
Naar de winkel komen om eens lekker rond te kijken is mogelijk op 
maandag, woe-don en vrijdagen. De decemberperiode zal de winkel 
ook af en toe op zaterdag geopend zijn. In de winkel kunnen kleding-
stukken gepast worden, er is ruime verkleedmogelijkheid. Voor wie 
liever de tijd neemt voor personal shopping of het gezien de corona-
pandemie nog niet prettig vindt om met meer mensen in de winkel te 
zijn: wij zijn er ook voor u! 

Altijd op de hoogte
Boutique Symetrique vindt u op de Sorghvlietlaan 51, 1619 XA An-
dijk. Blijf op de hoogte via Facebook Symetrique Andijk en bel bij 
vragen of om een afspraak te maken met 06-37 44 83 64.
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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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Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 11 november van 9.00  - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk  
0229 – 591609  
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl kinderen gezellig mogen 
wennen in de kleuterklas.

Kleine kleutergroepen 
Engels vanaf groep 1!

Op donderdag 11 november organiseert 
basisschool de Piramide een peuterinloop. 
Tijdens de peuterinloop, die van 9.00 - 
10.00  is, zijn ouders van peuters welkom 
om de school te bekijken. Ouders krijgen 

een rondleiding door de school terwijl op 
hetzelfde moment de peuters gezellig bij 
de kleuters aan het spelen zijn. Heeft u in-
teresse? Dan bent u van harte welkom! Ba-
sisschool De Piramide, Flamingolaan 35.

Peuterinloop basisschool de Piramide!  
Meerdere boten werden gealarmeerd. Foto aangeleverd

Groot alarm voor schip met lekkage midden op IJsselmeer

Woensdagmiddag 27 oktober zijn er 
meerdere reddingboten en vliegende een-
heden gealarmeerd voor een schip met 
lekkage, midden op het IJsselmeer. Uitein-
delijk hebben de vrijwilligers van KNRM 
Medemblik en KNRM Andijk het schip 
gevonden en leeggepompt waarna het vei-
lig naar de haven van Medemblik is bege-
leidt.

Even voor 16.00 uur kwam er woensdag-
middag een verontrustende melding bin-
nen bij de Nederlandse Kustwacht. Er was 
een schip onderweg van de Stavoren naar 
Medemblik die water maakte. De precieze 
locatie was niet bekend, maar er kwam wel 
zoveel water binnen dat de opvarenden 
zich klaarmaakten om het schip te verla-
ten. Vanwege de onduidelijkheid van de 
positie en de ernst van de melding zijn 
naast de reddingboten van KNRM Me-
demblik en KNRM Andijk, ook de red-
dingboten van KNRM Enkhuizen en 
KNRM Hindeloopen gealarmeerd. Even-
als een kustwachtvliegtuig en SAR heli-
kopter.

Ongeveer een kwartier na de melding 
kwam reddingboot Bernardine van 
KNRM Medemblik ter plaatse. Het schip, 
een motorsleper van ongeveer 9 meter, 
bevond zich toen ten noorden van het Vo-
geleiland de Kreupel, midden op het IJs-
selmeer. Bij aankomst is er een opstapper 
overgezet om de situatie op te nemen. De 
twee opvarenden maakten het goed, maar 
eentje wilde wel graag van boord en is 
overgezet op reddingboot Bernardine. 
Ondertussen was reddingboot ’t Span van 
KNRM Andijk ook ter plaatse. Zij hebben 
nog een opstapper met een bergingspomp 
overgezet. Hiermee kon het overkomende 
en binnenkomende water voldoende weg-
gepompt worden. Het schip is op eigen 
kracht doorgevaren naar de Pekelharing-
haven van Medemblik onder begeleiding 
van de twee reddingboten. De overige 
eenheden konden toen weer terug naar 
hun station.
Veilig afgemeerd in de haven van Medem-
blik was de ergste lekkage onder controle 
en konden de gegevens opgenomen wor-
den. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Expositieruimte ‘De Mantel’ 
Hornpad 19 

1619 BP Andijk 
T.0228-591425│info@advedi.nl 

Super aanbiedingen in de kerstkaarten van Marius van Dokkum! 
--10% korting op de puzzels en reproducties-- 

❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 
❖ 

 

Van € 35,75 
nu voor  

€ 24,95 

Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Maak kennis met de natuur op het groot-
ste vrijwilligersevenement in het groen! Al 
twintig jaar coördineert Landschap 
Noord-Holland de Natuurwerkdag. Op 
vrijdag 5 november en zaterdag 6 novem-
ber kun je meedoen op meer dan veertig 
locaties in onze provincie.  Biodiversiteit-
Dit jaar staat alles in het teken van biodi-
versiteit. De klussen zijn erop gericht om 
natuur te onderhouden en herstellen, wat 
bijdraagt aan de leefomgeving van veel (be-
dreigde) planten en dieren.  Iedereen kan 
meedoen aan de Natuurwerkdag, ook als 
je geen ervaring hebt met klussen in de na-
tuur, bij elke klus is een locatieleider aan-
wezig aan wie je vragen kunt stellen. Het is 
een mooie manier om kennis te maken 
met het werken in de buitenlucht, iets te 
doen voor natuur in jouw omgeving en 
nieuwe mensen te ontmoeten.    Verschil-
lende klussen Werk samen met andere 
vrijwilligers aan het Landje van Naber in 
Hoorn, maak takkenrillen bij Ecoproject 
Streekbos in Bovenkarspel of plant bollen 

bij Bospark Hoogkarspel en bij Heemtuin 
de Reigersbek in Hoogkarspel. Genoeg 
mooie klussen in de regio!  Doe je ook 
mee? Kijk dan op www.natuurwerkdag.nl 
voor meer informatie én meld je aan. Een 
coronatoegangsbewijs is niet nodig.   

Natuurwerkdag in West-Friesland

Zondag 7 november van 11:00 – 16:00 uur 
wordt de eerste themamarkt op het plein 
van Hertenkamp Enkhuizen georgani-
seerd. Met een grote variatie aan koop-
waar, open kinderatelier, excursies, live 
muziek en een passend menu vieren we de 
herfst. 
Geheel in het teken van het seizoen vindt 
u diverse marktkramen met unieke hand-
gemaakte producten zoals van hout ge-
maakte snijplanken, schalen, yoga krukjes 
of sfeervolle huisdecoratie en sieraden van 
gerecycled materialen, bakmixen en schat-
tige kinderschortjes.  
Ook de biologische kaas en producten van 
de schapenboerderij “Schapenstreek” zijn 
aanwezig en nog meer kleine kramen met 
zelfgemaakte leuke handige producten. 
Wie weet kunt u al inkopen doen voor 
Sinterklaas of Kerstman! Het volledige 
programma vindt u op onze website op de 
kalender.

Naast de marktkramen worden er padden-
stoelen excursies in de natuurtuin georga-

niseerd én is er voor de kinderen een open  
kinderatelier met herfstknutsels. Ook gaat 
de vuurschaal aan voor gepofte marshmal-
lows en   tamme kastanjes. De gehele dag 
kunnen we genieten van passende live 
muziek met zangeres  Ingrid Kruysser be-
geleidt door Niels de Lang. Niels demon-
streert tevens het bespelen van   didge-
ridoos, rainsticks en boomerangs. Kortom 
een echt Herfstfeest. 

Om dit allemaal nog met herfstgeuren te 
omlijsten, wordt er in de theetuin een ge-
heel aangepast menu samengesteld met 
overheerlijke paddenstoelen soep. En als 
het weer de mooie kant van de herfst laat 
zien, want (bijna) alles is buiten, dan be-
looft het een fantastische dag te worden. U 
bent allen van harte welkom. Vergeet niet 
contant geld mee te nemen, want vele kra-
men hebben geen andere betaal mogelijk-
heden. 

Het adres is Wilhelminaplantsoen 2, Enk-
huizen. www.hertenkampenkhuizen.nl.

Herfstmarkt bij Hertenkamp Enkhuizen
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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.

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
• Korenmiddag Andijks Gemengd Koor, Cultura 14.00-17.00 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
• Voorlichtingsmiddag over levernsvragen, 13.30-15.30 uur, 

Dorpshuis Centrum
Vrijdag 12 november 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Zaterdag 13 november 
• Sinterklaasintocht
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 
Zaterdag 11 december 
• Kerstmarkt Wervershoof, 14-19 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 13 en 27 november, 11 december

Plastic:  Maandag 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

Aardsterren, Boleten, Knotszwammen of Amanie-
ten. Dit zijn slechts enkele van de vele paddenstoe-
lenfamilies in Nederland. Ben je benieuwd naar 
welke paddenstoelen er allemaal te vinden zijn in 
ons eigen Streekbos? Komt dan mee op padden-
stoelensafari!

Wanneer: zondag 7 november in het Streekbos. 
Tijdstip: 14:00u. Opgave tot zondagochtend 11:00 
uur via publieksactiviteiten@ivn-westfriesland.nl. 
Verzamelen bij het Streekbos Paviljoen (Veilingweg 
21a, 1611BK Bovenkarspel). Bijzonderheden: foto-
toestel en een spiegeltje meenemen. Kledingadvies: 
goede schoenen en een lange broek. Leden IVN & 
KNNV: € 2,-.  Niet leden: € 4,-. Alleen volwassenen. 
Pinnen niet mogelijk.

Excursie:
Paddenstoelen in 

het Streekbos

Grote bloedsteelmycena. Foto: Wil Stelling

 

Andijkertjes
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.villavakantieparkijsselhof.nl voor onze 
actuele openstaande vacatures! 

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

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

UITNODIGING ONDERNEMERSBORREL

Locatie: Het Nieuwe Bonte Paard,  Dorpsstraat 54, 1657 AD  Abbekerk

Kevin Weijers

19.30 uur
19.45 uur
19.50 uur
20.05 uur

20.30 uur
21.15 uur
21.30 uur

Inloop
Welkom door voorzitter OFM Frits Meester
Stichting Ondernemers Fonds Medemblik
Uitreiking Duurzaam Ondernemen AWARD door
wethouder Harry Nederpelt
Kevin Weijers inspireert om anders te kijken
Afsluiting
Informeel netwerken

Programma:

Uitreiking Duurzaam 
Ondernemen Award

Als Spreker wordt Kevin Weijers bestempeld als verfrissend, 
energiek en ontwapenend. Met humor en een glimlach daagt 
hij je uit anders naar je eigen werkelijkheid te kijken, èn actie 
te ondernemen.
Schudden aan vastgeroeste gewoontes, ingeslepen patronen 
en spelen met perceptie, is iets wat hij graag doet. 
Kevin is Chief Exploration Officer en inspireert om anders te 
kijken, te denken en in beweging te komen. 

De gemeente Medemblik beloont één ondernemer die volgens een
deskundige jury het beste presteert op één thema binnen duurzaamheid. 
Hiervoor wordt jaarlijks de Duurzaam Ondernemen Award uitgereikt. 
Dit jaar staat deze in het teken van duurzaam verbouwen en renoveren
van woningen en bedrijfspanden.

www.ofmedemblik.nl/dag-van-de-ondernemer-19-november-2021

De ondernemersborrel is mede mogelijk door

Graag aanmelden voor 11 november 2021 via

BONUS: 3 consumptiebonnen p.p.

Vrijdag 19 november 2021: Dag van de Ondernemer

2021

Oproep ‘Kerst’ verhalen
Voor onze kerstuitgave, woensdag 22 december, 
zijn we op zoek naar mensen die willen vertellen 

over hun versierde huis en/of tuin, 
favoriete Kerstrecept, een creatief knutselidee 
of bijvoorbeeld eigengemaakte kerstkaarten. 

Andere ideeën zijn natuurlijk 
ook van harte welkom!

Heeft u een idee? Mail naar: info@andijker.nl
Of bel: 59 36 05
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Ik help mensen (en dieren) op een natuur-
lijke manier met lichamelijke en emotio-
nele klachten.  Dit doe ik met individuele 
gezondheidsadviezen die gebaseerd zijn  
op natuurvoeding, psyche en leefstijl. Ge-
richt op jouw klacht of doel. En met ener-
getische geneeswijzen. Hiermee wordt het 
zelfgenezend vermogen geactiveerd.
Een sterke combinatie die zeer effectief is. 
Puur op kracht van Natuur.

Mijn doel is het verbeteren en behouden 
van de gezondheid. Mensen bewust ma-
ken van de macht die zij hebben om hun 
gezondheid en levenskwaliteit hoog te 
houden.
Gezondheid is meer dan sporten en ge-
zond eten. Gezondheid is de juiste voe-
ding, psyche, leefstijl, energie en jouw na-
tuur. Het is de kracht om de gezondheid in 
balans te houden. 
 

Omdat iedereen anders is en zijn eigen na-
tuur heeft, bestaat er geen standaard ma-
nier van leven. Wat voor mij goed is, kan 
voor jou heel anders werken.
Iedereen heeft zijn eigen manier en leef-
wijze om de gezondheid te verbeteren en 
te behouden.  Hiervoor is geen standaard 
protocol.
 
Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen 
individueel geholpen en begeleid kan wor-
den, op weg naar het verbeteren en behou-
den van de gezondheid.

Voor meer informatie, een gratis kennis-
makingsgesprek of een afspraak kun je 
vrijblijvend contact opnemen via:
info@gezondaandedijk.nl of bellen 
naar telefoonnummer 06 185 19 360. 
Kijk voor meer informatie op 
www.gezondaandedijk.nl.

Praktijk Gezond aan de dijk staat 
voor een natuurlijk vitaal leven

Mariska Groenewoud - Kouwenhoven geeft gezondheidsadviezen . Foto: Rosa de Wit

Hallo kinderen,
Eindelijk is het 
weer zover! 
Na een jaar geen optocht te hebben kunnen vieren, zijn we nu weer terug 
van weggeweest. En wel met een hele leuke optocht!
Dit jaar vieren we namelijk dat we al 40 jaar een leuk Sinterklaasfeest 
vieren Andijk en dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
De pieten en Sinterklaas hebben vanuit Spanje allemaal mooie lichtjes en 
glow in the dark staafjes meegenomen. En weet je waarom? Omdat we dit 
jaar een avondoptocht hebben door een groot stuk van Andijk.
‘s Avonds hoor ik jullie denken? Ja zeker! We zullen om 17.00 starten met 
de intocht ergens in de verkaveling en verwachten rond 19.00 op ons eind-
punt bij Cultura te zijn.
We zouden het heel leuk vinden als jullie allemaal langs de route komen 
staan met je lampion. En woon je langs de route? Kun je dan je tuin mooi 
versieren met lichtjes? Dan maken we er samen een hele mooie lichtjespa-
rade van!
We hopen jullie allemaal te zien langs de route! Tot 13 november!
Groetjes, Sinterklaas en de Pieten!

Verisure alarmsysteem is een geïntegreerd 
beveiligingssysteem, met de meest inno-
vatieve technologie om de beveiliging van 
alle soorten woningen en kleine bedrijven 
te garanderen. Verisure is de marktleider 
in alarmsystemen in Europa, met 30 jaar 
ervaring en meer dan 4 miljoen tevreden 
klanten in Europa en Latijns-Amerika die 
op ons vertrouwen om hun woning of be-
drijf te beschermen met alarmen. Ons 
draadloos alarmsysteem combineert ver-
schillende soorten componenten die zijn 
ontworpen om jouw woning of bedrijf te 
beschermen en om de inbrekers weg te 
houden.
 
Gecertificeerd alarmsysteem met 
melding aan politie en surveillant
De alarmsystemen voor woningen en be-
drijven die door Verisure worden aange-
boden, voldoen aan alle beveiligingseisen. 
Ook volgen wij verplichte verificatiepro-
cedures voor alarmmeldingen om directe 
reactie van de politie te kunnen garande-
ren. Op deze manier zorgt het Verisure 
alarmsysteem altijd dat in geval van een 
inbraak of noodgeval de meldkamer direct 
de politie, brandweer of ambulance op de 
hoogte brengt. Daarnaast biedt Verisure 
zijn klanten kosteloze interventies van 
surveillanten.

ls ze niets zien, kunnen ze niets stelen!
Bij Verisure streven we ernaar om jou te 
voorzien van de beste bescherming voor 
jezelf, jouw woning en jouw meest dierba-
re bezitten. Daarom is de ZeroVision de 
nieuwste aanvulling op het Verisure 
alarmsysteem. Dit apparaat creëert een 
rookgordijn in de ruimte waar het is ge-

plaatst en is ontworpen om het zicht van 
een inbreker compleet te verhinderen.

Iedere seconde telt
Wij weten als geen ander dat bij een in-
braak iedere seconde telt. Met de ZeroVi-
sion kunnen wij direct actie ondernemen 
om de inbreker te stoppen. De aangewe-
zen ruimte zal binnen 45 seconden volle-
dig volstromen met een dikke rook, waar-
door inbrekers geen hand meer voor ogen 
zien en zich snel uit de voeten zullen ma-
ken. Als de inbreker toch in de ruimte vol 
rook blijft, wordt de mogelijkheid om iets 
te zien of objecten te herkennen aanzien-
lijk verminderd, waardoor de kans op dief-
stal afneemt.

Meer dan alleen inbraakbeveiliging
Inbrekers zijn niet het enige gevaar dat op 
de loer kan liggen. Het kan ook zijn dat er 
een medisch noodgeval is dat toeslaat. 
Vooral oudere mensen kunnen er veel baat 
bij hebben dat zij meteen alarm kunnen 
slaan zodra er sprake is van een noodgeval. 
De minuten die de hulptroepen hierdoor 
eerder kunnen arriveren, kunnen van le-
vensbelang zijn. Naast de directe medi-
sche hulp die het alarmsysteem zal bieden, 
zal het ook de algemene gevaren waarne-
men, zoals brand of lekkage.

Bent u benieuwd wat het Verisure alarm-
systeem voor u kan betekenen? Bel dan 
Jeroen voor een GRATIS beveiligingsscan 
en demonstratie.

Jeroen Vroegop, Beveiliging expert Veri-
sure. 06 23 00 28 12
Jeroen.vroegop@verisure.nl 

Het Verisure alarmsysteem: 
van camera tot meldkamer

 
Wist u dat...

… aanstaande zaterdag de 

Dorpshuis veiling is?

… Klaus Wiechmann op 8 no-

vember 50 wordt.. en dat hij 

dol is op verjaardags taarten? 

Viskuil 22.

… u de Andijker ook kunt 

volgen www.andijker.nl en op 

Facebook.com/andijker?

Wat is het?
Een oudercafé waar ouders elkaar kunnen ontmoe-
ten en kinderen lekker kunnen spelen. Bezoek is 
gratis en iedereen uit de gemeente Medemblik is 
welkom!

Wanneer?
Elke woensdag van 9.30 uur tot 11.00 uur.

Waar?
Jongerencentrum de Future. 
Sportlaan 1A, 1619 XE Andijk

Meer informatie?
Wijkteam Oost. Ingrid Suyk: 06 10 94 94 52
Sylvette Ernsting; 06 50 15 48 20

Koffie met een rietje: 
Voor ouders en kinderen

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl
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