
Op 24, 25 en 26 december serve-
ren wij een zesgangen kerstdiner. 
Wij serveren dit als lunch vanaf 
12.00 uur of als diner vanaf 17.00 
uur (wij wachten de beoordeling 
van het kabinet op 14 december 
af ) 28 dec t/m 30 december zijn 
wij geopend voor de lunch. 

Reserveren kan telefonisch 0228 
52 73 34. Via de website www.
hetkerkje.com.

Afwachten wat mogelijk is maar 
u bent welkom in Het Kerkje! 

Foto aangeleverd

Beste ouders en of verzorgers, 
vorige week ging ik rond 17.00 

uur met de auto over de 
Kleingouw richting Wervershoof.

Onderweg kwam ik een hoop 
kinderen tegen die van en naar 
Sporting Andijk fietsten. In het 
donker met donkere kleding op 
een donkere fiets en dan ook nog 
aan de buitenkant fietsen (bin-
nenkant vriendje/vriendinnetje 
wel met alle lichten aan) zonder 
voor of achterlicht aan! 

Zouden jullie je kinderen er op 
willen attenderen/vragen hun 
lichten aan te doen?

Namens deze automobilist alvast 
bedankt.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

De 1.85 lange Andijker Tobias Spruit (15 
jaar) zit in Lelystad op school. Met school 
doen zij mee aan het project ‘Flevoland 
Fietst Tegen Kanker’ (FFTK). Dit geeft 
scholieren een kans een unieke prestatie te 
leveren, voor zichzelf maar ook voor ande-
ren! Samen met vele klasgenoten bedwingt 
hij in mei 2022 de bekende Franse berg ‘de 
Alpe d’Huez’. De andere momenten zijn zij 
aanwezig om de overige deelnemers te 
steunen met allerlei vrijwilligerswerk en 
om ze een letterlijk ’zetje in de rug’ te ge-
ven.

Kanker is een ziekte die iedereen, direct of 
indirect, treft. Het is een genadeloze ziekte 
die vandaag de dag nog te veel mensen het 
leven kost. Door zelf de Alpe d’Huez te be-
klimmen en daarmee geld op te halen voor 
onderzoek tegen kanker, wordt machteloos-
heid omgezet in daadkracht.

Deelname verzekerd
Om deel te kunnen nemen aan het project is 
een soort van ‘startgeld’ nodig. Dit bedrag 
heeft Tobias inmiddels zelf bij elkaar gekre-
gen, door donaties van familie en vrienden en 
het doen van klussen. Nu is deelname dus 
verzekerd en begint het volgende onderdeel: 
sponsoren zoeken en trainen. “Daarvoor is 
het nodig dat zoveel mogelijk mensen weten 
wat ik ga doen!”

Aandacht en geld 
Gedurende het hele schooljaar gaan scholie-
ren aan de slag met acties om geld in te zame-
len. Leerlingen worden aangesproken op hun 
creativiteit, ze moeten dus zelf acties beden-
ken om geld in te zamelen. Ook hun organisa-
torisch vermogen (logistiek, planning) en hun 
communicatieve competenties worden ont-
wikkeld tijdens het werven van sponsoren en 
bijvoorbeeld publiciteit zoeken door de pers 
te vragen om hun medewerking.

Interview geregeld
Tobias heeft zelf de stap ondernomen zijn ac-
tie bij de Andijker aan te melden. “De Andij-
ker die aandacht geeft aan mijn actie, dat geeft 
veel publiciteit en zal hopelijk ook sponsoren 
opleveren. Iedereen die mij -met een groot of 
klein bedrag- wil sponsoren wil ik bij voorbaat 
alvast bedanken. Behalve financiële bijdragen 
zoek ik ook nog iets anders,” vertelt Tobias. 
“Hopelijk lukt dat ook met deze oproep.”

Flink trainen
Tobias moet namelijk flink trainen, want een 
berg als de Alpe d’Huez beklimmen gaat niet 
vanzelf. “Daarom zoek ik een racefiets die ik 
kan gebruiken om hier in en rondom Andijk 
te trainen. Op school heb ik al een fiets staan, 
maar daar heb ik hier thuis niks aan. Eigenlijk 
hoop ik dat er iemand is die zijn racefiets uit 
wil lenen tot ongeveer mei 2022. Misschien 
op vaste momenten, zodat ik op vaste dagen 
mijn kilometers kan gaan maken? Of een 
fietshandel die een fiets ter beschikking wil 
stellen? Mijn opa heeft al toegezegd mijn trai-
ningsmaatje te worden!”

Donaties of andere vragen
Wie Tobias wil steunen kan contact opnemen 
met zijn moeder Marije via e-mail ma-
rijespruitdirks@gmail.com. Wie een donatie 
wil doen kan naar de website https://crowd-
fundingvoorclubs.nl/fftk/ en kiest daar de 

Tobias zoekt fiets te leen voor stevige klim

Tobias zoekt een leenfiets. Foto aangeleverd

 

info@kuinmakelaardij.nl 

Ook uw huis  
verkopen?  

Bel  
Kuin Makelaardij 

0228-592253 

 

Zet je licht aan op de fiets! Foto aangeleverd

Vier kerst bij Restaurant Het Kerkje

Zet je licht aan!

school ‘De Rede’ en klikt vervol-
gens op de naam van Tobias 
Spruit. De link staat ook op de 
website van de Andijker.

Opgeven is geen optie
School geeft aan dat het een 
zware klus is, maar dat de erva-
ring leert dat alle leerlingen het 
halen. “We doen het samen! Het 
project is voor de deelnemers een 
onvergetelijke ervaring die ze 
voor de rest van hun leven met 
zich mee dragen.” 
Wij wensen Tobias alvast een 
geweldige ervaring toe. 

Aanleverdata De Andijker 
Op woensdag 22 december verschijnt de 'Kerst' Andijker, materiaal 
aanleveren uiterlijk: woensdag 15 december 2021, 16.00 uur.

Op woensdag 29 december verschijnt de laatste Andijker van dit jaar, 
materiaal aanleveren uiterlijk: vrijdag 24 december 2021, 12.00 uur.

Op woensdag 5 januari 2022 verschijnt de eerste Andijker van 2022, 
materiaal aanleveren uiterlijk: vrijdag 31 december 2021, 12.00 uur.

De kantoren van de Andijker en Dijkprint zijn alleen op afspraak geopend.
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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 19 december 9.30 uur: 
4e zondag van de Advent. 
Eucharistieviering door pastor J. 
v. Dril met de Vriendenkring.
Thema: “Vervulling nabij”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
 *Overleden: Riet van der Jagt-
Zwirs.
*Denkt u er ook nog aan iets mee 
te nemen voor de Voedselbank?
*De ontmoetingsochtend op 
dinsdag 21 december gaat niet 
door.
Ook de vieringen op kerstavond 
en oudjaar helaas niet.
Op 1e Kerstdag begint de viering 
om 10.00 uur.

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

Kerkdiensten, zondag 19 december
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
10.00 uur Praisedienst. Met medewerking van Sound of Praise.  
 Alle wijken welkom

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
 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 Frank van der Akker, Kinderwerk kerststukjes
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, de Vriendenkring

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 Simon van Groningen
De diensten zijn ook digitaal te volgen via: 
www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Huisartsenpraktijk
Bartstra & Kant

Kleingouw 41e, 1619CC Andijk

de praktijk is

gesloten
van maandag 27 december 

t/m vrijdag 31 december 2021
      

WAARNEMING 

Dr. Kroon, Olympiaweg 141A, Wervershoof tel: 58 12 55
(voor afspraak bellen tussen 8.30 en 10.00 uur)

Voor spoedgevallen na 17.00 uur, in de avond, 
nacht en het weekend, kunt u bellen met de 

CENTRALE HUISARTSENPOST IN HOORN. Tel: 0229-297800

U kunt uitsluitend terecht na een telefonische afspraak.

Woensdag overdag kunt u de dienstdoende arts bereiken 
op telefoonnummer: 0228 581199

Het apotheekservicepunt is elke middag openopen van
 14.00 uur tot 17.00 uur 

(behalve woensdag 29 december) voor herhaalrecepten 
en het ophalen van uw medicijnen.

Het huis is stil,
haar stoel blijft leeg

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de overweldigende belangstelling die wij hebben  

mogen ontvangen na het verlies van mijn lieve, zorgzame 
vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma

Maartje Remijnse -Raijer
Jullie hartverwarmende berichtjes, de vele kaarten en 
persoonlijke condoleances hebben ons goedgedaan.  

De herinnering aan haar zal ons met veel  
dankbaarheid bijblijven.

Marien Remijnse,
kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Andijk, december 2021

Het heeft ons goed gedaan om zoveel belangstelling en 
medeleven te hebben ontvangen na het overlijden 

van onze lieve vader, opa en overgrootvader 

Pieter Mantel 
Hiervoor onze hartelijke dank.                                                          

            Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Andijk, december 2021  

Afgelopen zaterdag was het onze 
laatste les en tevens de diploma 
uitreiking. Ondanks alle  maatre-
gelen hebben wij Marcel Boos in 
de schijnwerpers gezet. Voor 
Marcel was het de 40ste keer dat 
hij met het Jeugdschaatsen mee 
ging als trainer/begeleider. Dat is 
wel even een mooi moment om 
er bij stil te staan. Voorheen met 
de bus naar  ijsbaan de Meent in 
Alkmaar en sinds de ijsbaan de 
Westfries geopend is gaan wij 
met z’n allen naar Hoorn. Marcel 
heeft in deze jaren verschillende 
functies op zich genomen, maar 
is altijd nauw betrokken bij het 
Jeugdschaatsen.
Marcel, bedankt voor je inzet de 
afgelopen 40 jaar voor het Jeugd-
schaatsen.
Ondanks alle beperkingen heb-
ben 84 kinderen uit Andijk, On-
derdijk, Wervershoof en Zwaag-
dijk deelgenomen aan het jeugd-

schaatsen. Alle kinderen hebben 
Coronaproef een mooi diploma 
ontvangen. Kijk voor info:  op 
onze facebookpagina: jeugd-
schaatsenaowz. Er zijn weer hele 
mooie foto’s gemaakt. Alle kinde-
ren bedankt en misschien tot 
volgend jaar.
Trainers en Begeleiders Jeugd-
schaatsen AOWZ

Marcel Boos 40 jaar bij het Jeugdschaatsen

Foto aangeleverd

Opnieuw is er een lege plek gekomen in de familiekring door 
het toch nog onverwachte overlijden van onze geliefde zus, 
schoonzus en tante

 Ieke Jantina de Vries

Andijk, 22 december 1943         Almere, 13 december 2021

 Jan en Loes (beiden in herinnering)
 Martinus (in herinnering) en Aja
 Lizemarie en Rik (beiden in herinnering)
 Ada en Anthony
 Annemarie en Piet
  Nichten en neven

We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen

Langs de weg...

De oude huishoudschool aan de Middenweg verkeert in niet al te 
beste staat. Sinds de laatste huurder is vertrokken heeft Scholtens 

bouwbedrijf het pand dichtgetimmerd met platen hout.  
Foto PL/de Andijker
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HEEFT EEN ERFENIS GEVOLGEN VOOR EEN UITKERING 
OF TOESLAG DIE MIJN ERFGENAAM KRIJGT?

Inderdaad dat kan gevolgen hebben! Ontvangt uw erfgenaam bij-
stand en is de erfenis groter dan het in de bijstand vrijgestelde ver-
mogen, dan eindigt de bijstand. Uw erfgenaam ontvangt dan een le-
ning die hij/zij moet terugbetalen wanneer de erfenis uitgekeerd 
wordt.  Advies aan de erfgenaam is om in dat geval met de gemeente 
contact op te nemen. Kunt u niet over het geld kunt beschikken 
omdat iemand anders het beheer heeft over de erfenis, dan mag u 
een voorschot aanvragen. 

De vrijgestelde vermogensgrens is in 2021 € 6.295 (alleenstaande) en 
€12.590 (gezin/alleenstaande ouder). Erft u meer, dan moet u eerst 
het meerdere ‘opeten’ voordat u weer in aanmerking komt voor bij-
stand. De huur- en zorgtoeslag hebben ook regels hieromtrent. Daar-
voor geldt 1 januari van het kalenderjaar als maat. 
Voor 2021 is de vermogensgrens voor de huurtoeslag voor uw bezit-
tingen € 31.340 (zonder toeslagpartner). Bezat u op 1 januari 2021 
één euro meer dan ontvangt u geen huurtoeslag meer.  Voor de zorg-
toeslag hoefde u pas te vrezen als het vermogen op 1 januari 2021 
groter was dan €118.479 als alleenstaande 
en €149.819 met een toeslagpartner. 

Naast vermogen speelt ook het inkomen 
een rol bij de huur- en zorgtoeslag. Echter, 
als uw bijstand stopt, teert u in op uw ver-
mogen, omdat u geen inkomen meer heeft. 
De bedragen worden jaarlijks aangepast. 

Sandra Voors, 
Mantel & Voors Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224
Benningboek 0229-531264

De corona maatregelen gooien 
wederom roet in het eten wat de 
vieringen met kerst betreft. Vorig 
jaar geen vieringen in de kerk en 
op het laatste moment ook de 
kerstwandeling afgelast. Helaas 
ziet het er dit jaar ook niet goed 
uit, wie had dat toch gedacht?

De werkgroep kerstwandeling 
heeft besloten om dit jaar in aan-
gepaste vorm een wandeling te 
organiseren in de buitenlucht. In 
deze periode waarin veel niet 
door kan gaan hebben we toch 
behoefte aan een gevoel van 
saamhorigheid. We willen graag 
de zoektocht naar schaapjes een 
herkansing geven!

We roepen de mensen, die aan de 
route wonen, op om zaterdag 18 
december van 18.30 tot 19.30 
uur een schaapje voor het raam te 
zetten. Het is natuurlijk niet ver-
plicht, u kunt ook (veilig) een 
kaarsje voor het raam zetten. 
Deze bewoners hebben ook per-
soonlijk een oproep gehad in de 
brievenbus.(het zou mooi zijn als 
de schaapjes tot en met tweede 
kerstdag kunnen blijven staan, 
voor wie op een ander tijdstip de 
route wil lopen.)

De kinderen komen tijdens de 
route verschillende kerstfiguren 

tegen maar ze kunnen ook de 
schaapjes tellen die ze onderweg 
tegenkomen.
We hebben geen start of eind-
punt van de route, dit om te voor-
komen dat mensen toch te dicht 
bij elkaar komen. U kunt starten 
waar u wilt vanaf 18.30 uur en 
ook eindigen waar u wilt. De 
eindtijd is wel 19.30 uur. 
We willen de figuranten niet voor 
niets buiten laten wachten. Het is 
dus belangrijk om de route bin-
nen het uur te lopen.

Wij hopen dat veel kinderen en-
thousiast geworden zijn en dat ze 
graag met hun ouders deze bij-
zondere wandeltocht willen lo-
pen. Het zou ontzettend sfeervol 
zijn als de kinderen de tocht lo-
pen met een lampionnetje. Ook 
voor de thuisblijvers wordt het zo 
een evenement om naar uit te 
kijken.

We danken de Lidl en stichting 
“De Buurt Op!”
voor het sponsoren van de lamp-
jes en de batterijen: TOP!!!

We hopen dat u kunt genieten 
van een mooie winterwandeling!
Groeten van Marryelle, Moni-
que, Miranda en Jacquelien
kerstwandeling2021andijk@
gmail.com.

Midwinteravond Wandeling Andijk West

Wandelt u met ons mee? Foto: Hoekstra

Ria Manshanden

Vuurwerkverbod

De laatste dag van 2021 na-
dert met rasse schreden. 

Normaal gesproken horen 
we al lang geknal en ge-
dreun van licht en zwaar 

vuurwerk om ons heen. Nu 
slechts hier en daar een be-
scheiden knalletje. Laten we 
niet te vroeg juichen, maar 
het enkele weken geleden 
vuurwerkverbod lijkt zijn 
vruchten af te werpen. Ik 

ben er blij mee. Wat niet wil 
zeggen dat ik het afsteken 
van vuurwerk bij de jaar-
wisseling niet leuk heb ge-

vonden. Het is een oude tra-
ditie. Na het aftellen en de 
Nieuwjaars wensen met z’n 
allen naar buiten om op het 
dakterras over de velden in 
de verte of op de dijk aan de 
overkant van het water de 
kleurige vuurwerkspekta-
kels te bewonderen. Altijd 

leuk en het hoort erbij! 
Maar de laatste jaren raakte 
voor mij de lol ervan af, om-

dat al weken van te voren 
niet alleen gewoon vuur-

werk, maar ook heuse bom-
men leken af te gaan. Ge-

vaarlijk en wat een lawaai ! 
En dan de jaarlijkse schade. 
Duizenden met lichamelijk 
letsel, honderden auto’s in 
de brand, bange eigenaren 
van huizen en boerderijen 

met rieten daken, doodsban-
ge huisdieren en troep op 
straat. De door vuurwerk 
veroorzaakte brand in mo-
len Ceres te Bovenkarspel 

en de brand in een lift, 
waardoor een deel van een 
gezin omkwam waren voor 

mij de druppel. De maat 
was vol. De druk om tot een 
landelijk vuurwerk verbod 
te komen was toen al groot. 
Door corona werd die druk 
alleen maar groter en is vo-

rige jaar en ook dit jaar 
weer een landelijk vuur-

werkverbod afgekondigd. 
Met als argument de zorg 
niet nog meer te belasten. 

Maar wat doen we na coro-
na? Wat ons betreft blijft 
dat vuurwerkverbod voor 
particulieren in stand en 

mogen er alleen nog met een 
gemeentelijke vergunning 
vuurwerkshows gegeven 
worden. Tot slot een heel 

gelukkig 2022!

Ria Manshanden, 
GroenLinks  Medemblik    

ria.manshanden@
raadmedemblik.nl                                                                                                              

GroenLinksmedemblik.nl 
facebook.com/
GLMedemblik

Ook in 2021 vond de jaarlijkse 
kerstbomenverkoop van Spor-
ting Andijk plaats. De verkoop 
was van 30 november tot en met 
11 december.

Net zoals voorgaande jaren zijn 
de mooiste bomen uit Tiende-
veen uitgezocht en gezaagd. Ver-
volgens werden deze door Jaap 
Groot met een vrachtwagen van 
Bakker & Schilder naar Pop 
Vriend getransporteerd voor de 
opslag. Om de bomen aan te vul-
len konden wij dit jaar weer ge-
bruiken maken van de tractor en 
wagen van Marcel Schuitemaker.
Terwijl de bomen getranspor-
teerd werden waren ondertussen 
de keet en het hekwerk van 
Bouwbedrijf Hof geplaatst op de 
verkooplocatie aan de Midden-
weg. Van Het Dorphuis mochten 
gelukkig weer gebruik maken van 
het stroom, zodat de vrijwilligers 
warm en met een lekker bakkie 
koffie in de keet konden zitten.
Op de eerste verkoopdag waren 
er meteen enthousiaste klanten 
die een boom kwamen uitzoeken. 
De verkoop ging weer erg voor-

spoedig, na vijf dagen verkoop 
waren we al ruim de helft van de 
bomen kwijt. De tweede week 
ging de verkoop gestaagd door, 
waardoor we maar een aantal 
bomen over hielden. Ook dit jaar 
is er financieel weer een mooi 
resultaat behaald voor Sporting 
Andijk.

De bomen werden indien dit ge-
wenst was in een netje gedaan, 
wat mogelijk gemaakt wordt 
door Schuitemaker Plant. Nieuw 
dit jaar waren de Sporting Andijk 
kerstballen. Dit was een groot 
succes en in veel Andijkse woon-
kamers zal deze kerstbal terug te 
vinden zijn. Met advies en hulp 
van De Kleine Vonkjes waren 
deze kerstballen gemaakt.

Graag willen wij alle vrijwilligers 
en sponsoren bedanken, zonder 
hun inzet en hulp zou deze ver-
koop niet mogelijk zijn. Wij kij-
ken ernaar uit om u volgend jaar 
weer te verblijden met een mooie 
kerstboom!
Sporting Andijk, 
evenementencommissie.

Kerstbomen Sporting

V.l.n.r.: Thijs van Diepen, Chris Schuitemaker en Joost Sijm.  
Foto PL/de Andijker

Nieuws of tips?
Mail naar: 

info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

De wandelroute. Foto aangeleverd
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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

een samenwerking tussen: 

&

Wie zijn wij:
Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen
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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.

De kans is groot dat je er weleens geweest 
bent voor een muziek- of sportles, een ge-
zellige middag of avond uit of voor een 
lekkere maaltijd. We hebben het hier na-
tuurlijk over Dorpshuis Centrum, een fijne 
ontmoetingsplek in het hart van Andijk. 

Veel clubs en verenigingen hebben hun 
thuishaven in het gebouw aan de Sport-
laan. En menigeen zal herinneringen heb-
ben aan een feest, afscheid of andere bij-
eenkomst in een van de zalen. Daarnaast 
biedt het pand onderdak aan het prikpunt, 
een kinderopvang én een steunpunt van de 
bibliotheek. Het veelzijdige Dorpshuis 
Centrum is niet meer weg te denken uit 
Andijk en dat is nu júíst waar dit stukje 
over gaat. Het dorpshuis zit namelijk fi-
nancieel in zwaar weer. Daarom wil het 
bestuur hierbij een oproep voor hulp doen 
aan alle Andijkers, zodat dit gezellige tref-
punt behouden kan blijven voor ons alle-
maal.

Stichting zonder subsidies
Dorpshuis Centrum bestaat sinds 1965. 
Het speelt sindsdien een belangrijke rol in 
het sociale (verenigings)leven van ons 
dorp. Wat veel mensen misschien niet we-
ten, is dat dit dorpshuis een stichting is en 
geen subsidie ontvangt. Ook bestaat het 
bestuur geheel uit vrijwilligers. Omdat het 
dorpshuis zonder winstoogmerk opereert, 
heeft het weinig financiële reserves. De 
ruimtes in het gebouw worden tegen een 
relatief lage prijs aangeboden aan de ver-

enigingen, waardoor de overige inkomsten 
uit feesten, partijen en de horeca extra be-
langrijk zijn. Het zijn deze laatste activitei-
ten die het voorbestaan van het dorpshuis 
garanderen. En juist díe activiteiten zijn in 
de afgelopen achttien maanden weggeval-
len i.v.m. de coronamaatregelen.

Crowdfunding
Tijdens de coronacrisis hebben het be-

stuur en de medewerkers niet stilgezeten, 
en hebben ze bijvoorbeeld de focus gelegd 
op het aanbieden van afhaalmaaltijden. 
Maar ondanks alle inspanningen is er een 
flink tekort op de balans. Beheerder Hen-
ny van Bragt en bestuurslid financiën Ali-
ne Michel leggen uit dat het dorpshuis nú 
geld nodig heeft. Het doelbedrag van de 
crowdfunding is 15.000 euro, dat geld is 
nodig om “de gaten te vullen”. 

Aline: “We zijn positief gestemd, maar 
zien nog geen lichtpuntje aan de horizon.” 
Want het is onduidelijk wanneer er weer 
feesten en partijen georganiseerd kunnen 
worden. Daarom doen ze hierbij een op-
roep aan alle Andijkers voor een financiële 
gift. Zodat de continuïteit van het dorps-
huis gewaarborgd kan worden en we er 
ook in de toekomst terecht blijven kunnen 
voor sport, spel, vermaak en ontspanning.

Oliebollenactie
Het liefst ontvangt de stichting een dona-
tie (zie de QR-code bij dit artikel). Maar je 
kunt het dorpshuis ook steunen door er 
gebruik van te maken! Trakteer jezelf eens 
op een lekkere afhaalmaaltijd op woens-
dag (de midweekbreak) of een daghap op 
vrijdag. Of haal een zak heerlijke oliebol-
len (voor een dorpshuisprijsje) op oude-
jaarsdag. En als het straks weer mag: vier 
vooral ook je feest in Dorpshuis Centrum!

Je kunt je donatie overmaken 
via de QR-code of via 
https://dorpshuiscentrum.kentaa.nl. 

Dorpshuis Centrum heeft ook ruimtes te 
huur voor verenigingen en clubs.
 
Contactpersoon: 
Henny van Bragt, 
gezellig@
dorpshuiscentrum.nl.

In het Centrum van de belangstelling 
Dorpshuis heeft jullie steun hard nodig!

Arend Vrolijk, Riks de Leeuw, Robert Nieuweboer en Henny van Bragt. Foto: de Andijker
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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  

Salon Beautylounge
Industrieweg 1e
1619 BZ Andijk

06 12 50 53 52
info@salonbeautylounge.nl
Plan zelf uw afspraak via:
www.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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Fijne feestdagen!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Kom je mij
avonturen
voorlezen?

Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

KERST INN DIENST
Kerst Inn dit jaar anders als anders.

• Wanneer: Zaterdag 18 December om 
16.00 uur

• Waar: Geref. Kerk, Middenweg 4   EN 
on-line.

• Van harte welkom.

• Zie voor meer info elders in deze 
Andijker.

Ondanks dat de route vorig jaar was afge-
last, reden vele bezoekers tóch de prachtig 
verlichte stalletjesroute en kunnen we 
spreken van een succesvolle eerste editie.  
Dit jaar hebben we naast de routes in 
Drechterland en Twisk, zelfs een derde 
route! De Koggelandroute! 
Op 17 december kan de route rondom 
Twisk en Drechterland worden gereden en 
op 18 december de Koggelandroute. 

Blijf in de auto
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk in 
de auto te blijven. Alleen uit stappen als 
het niet anders kan. Betalen met de pin of 
QR code. De route kan van 16.00 uur tot 

22.00 uur worden gereden. Op sommige 
plaatsen kunt u door de stal rijden. Verder 
zijn er hier en daar verrassingen van be-
woners langs de weg om u te vermaken. 
 
Meer info online
Kijk op https://boerenentuinderspakken-
uit.nl voor meer info en om de route te 
bekijken. Heeft u een kraampje op de rou-
te? Dan kunt u een mail sturen naar  
verlichteboerderijentwisk@gmail.com (in-
dien in Twisk) 
Voor Drechterland stuurt u een mail aan  
boerderijenroutevenhuizen@gmail.com. 
Meer informatie vindt u ook op onze 
facebookpagina: Verlichte boerderij route. 

Drie verlichte boerderijenroutes West-Friesland Oktober j.l. gingen we met Sursum een-
weekend weg. Binnen de vereniging hets-
tartsein voor de 100ste verjaardag die we-
over een maand mogen vieren. Een heerlij-

kweekend om de banden weer te verster-
kenna die gekke corona periode. Samen 
zijn. Leuke speurtochten, gezellige zes-
kampen, samen eten en spelletjes doen, 
veel kletsenen lachen, gieren en brullen. 
Oh en niet tevergeten heel veel muziek 
maken! Op 28 januari 2022 hadden we 
hetjubileumconcert gepland, exact 100 
jaar na oprichting. Helaas zullen we het 
concert uitmoeten stellen. Want we zitten 
weer midden in een gedeeltelijke lock-
down. We hopen dat we in het nieuwe jaar 
de repetities weer voort mogen zetten op 
de vrijdagavond, maar zelfs als dat het ge-
val is, hebben we te kort tijd om het con-
cert goed voor te bereiden. Een nieuwe 
datum hopen we zo snel mogelijk te weten, 
houdt daarvoor vooral onze website en 
socials in de gaten. Want dat het alsnog 
spetterend gaat worden, dat staat vast!

New in town! 
Good Company Barber 
(herenkapper) voor jong en oud. 

Eindelijk weer een barbier in Andijk, 
bent u toe aan een knipbeurt of 
baardtrim? Maak snel een afspraak.

Voorlopig alleen te boeken:
 
voor woensdagen 
10:00 - 18:00 uur

en zaterdagen 
10:00 - 16:00 uur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Voor een afspraak bel: 
06 252 336 63 

of 0228 596 504
Dijkweg 339a, Andijk.

Warming-up. Foto aangeleverd

Startsein 100 jarig bestaan Sursum Corda

Afgelopen zondagmiddag 12 december 
kon er eindelijk weer een concert worden 
georganiseerd in Cultura. De zaal was 
mooi versierd door Peter en Mirjam, het 
zag er feestelijk uit. Zoals dirigent Nick 
Hoogland het verwoorde: iedereen was er 
wel weer toe, samen een mooi concert ge-
ven. De zaal was aangepast naar de laatste 
maatregelen, zodat ruim 40 personen kon-
den genieten van het eerste concert sinds 
december 2019 door Excelsior.

Het publiek werd getrakteerd op een grote 

variatie aan muziek. Ieder genre kwam wel 
aan de beurt en natuurlijk konden ook een 
paar kerstnummers niet ontbreken op het 
programma. Tegen het einde van het con-
cert moest er even gewacht worden op 
verder spelen i.v.m. het gejuich in het 
voor-café voor de winst van Max Verstap-
pen. Dat was ook wel een leuke onderbre-
king. 
Met de wens voor mooie kerstdagen en 
een goed nieuwjaar werd het concert afge-
sloten met de kerstmedley Happy Winter 
Holiday.

Winterconcert Excelsior

Eindelijk weer een concert door Excelsior. Foto aangeleverd

Belangrijk bericht van uw Gemeente Dia-
kenen, Gereformeerde Kerk:
Jammer dat ook dit jaar de Kerst-Inn, voor 
ouderen en alleenstaanden, niet gevierd 
kan worden op de manier die we gewend 
zijn….
Maar….. we hebben een alternatieve 
Kerst-Inn bedacht. 
Zaterdag 18 december is er van 16.00 tot 
17.00 uur een Kerst-Samenkomst. Dan 
komen we ‘Apart-Samen’ in de Grote-
Kerkzaal.

Laat U verrassen!!
Als u graag wilt komen maar van vervoer 
afhankelijk bent willen we vragen of fami-
lie, buren of kennissen u willen brengen. 
Dit in verband met de risico’s. Uiteraard 
zijn uw chauffeurs dan ook hartelijk wel-

kom om samen met u, op gepaste afstand 
deze samenkomst bij te wonen.

Voor de mensen die het niet helemaal aan 
durven om naar de kerk te komen hebben 
we ook goed nieuws. De gehele samen-
komst zal ‘on-line’ worden uitgezonden 
net als de wekelijkse kerkdiensten. En wat 
zou het dan fantastisch zijn als u bijvoor-
beeld zou worden uitgenodigd door fami-
lie of vrienden om bij hen thuis de samen-
komst ‘on-line’ te volgen. Dan is het dub-
bel feest!

Wat zal het mooi zijn om zo ‘Apart’, maar 
toch ‘Samen’ de geboorte van onze Heer 
en Heiland te vieren!
Van harte uitgenodigd.
Uw Diakonie.

Alternatieve Kerst-Inn Gereformeerde Kerk
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Authentieke herencoupes
voor jong en oud

Boek nu uw afspraak op:
www.lukedebarber.nl

0640134695
Hoofdstraat 231a, Bovenkarspel

Herenkapper en Barbier

 
Wist u dat...

 … Jaap Smid v.h fietsen smid 

dinsdag 86 jaar wordt?

... de IJsclub een schaatsruil-

beurs organiseert?

... er veel kinderen zonder 

licht fietsen?

 

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.villa-
vakantieparkijsselhof.nl of 0228-
591926. Ons IJsselhof team ont-

vangt u graag.  

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

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

• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
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.

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

DECEMBER
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag KBO/Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
• De pop2000 quizz. Graag opgeven per team Dorpshuis Centrum
Zondag 19 december 
• prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.00 uur
• Dorpshuis Centrum eindejaarsquiz van 13-16:30 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 

(bij Corona lockdown, aanvang 11.00 uur. QR verplicht)
Vrijdag 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum, dorpshuiscentrum.nl

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
Vrijdag 21 januari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

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 8 en 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19  
 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25   
 juni, 9 en 23 juli, 6 augustus, 3 en 17 september, 1,  
 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 en 24 
december
Plastic:  Maandag 27 december, 24 januari, 21 februari, 
 21 maart, zaterdag 16 april, maandag 16 mei, 
 13 juni, 11 juli, 8 augustus, 5 september, 3 en 31  
 oktober, 28 november, woensdag 28 december
Restafval:  Maandag 13 december, 10 januari, 7 februari, 
 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 
 augustus, 19 september, 17 oktober, 14 november, 
 12 december
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 10 december, 7 januari, 
4 februari, 4 maart, 1 en 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 19 augus-

tus, 16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

In verband met Kerst en Oud & 
Nieuw is de Huiskamer van An-
dijk gesloten van 24 december 
2021 tot 3 januari 2022. Vanaf 
maandag 3 januari is de Huiska-
mer weer geopend en is u weer 
van harte welkom. 

Dank
Sinds de opening van de Huiska-
mer hebben we meer dan 600 be-
zoekers mogen verwelkomen. We 
zijn iedereen dank verschuldigd 
die aan het welslagen van de 
Huiskamer hebben bijgedragen, 
vrijwilligers Anita, Anke, Anne-
marie, Anne-Miek, Astrid, Cyn-
thia, Diana, Elly, Janneke, John, 
Leida, Margriet, Marry, Ria, Toos, 
Wil en Willem. Niet in de laatste 
plaats willen wij ook het bestuur 
van The Future bedanken voor 
hun medewerking om plaats te 
bieden aan dorpsgenoten die ge-
bruik maken van de Huiskamer. 
Last but not least, zoals ze dit in 
West-Friesland zeggen, onze 
sponsors: Van Etten Aanne-
mingsbedrijf, Drukkerij Vijn, 
Dorcas, Jan Ruiter, Huurdersver-
eniging De Driehoek / Woning-
stichting Het Grootslag, Hart 
voor Medemblik, © CAPAND en 
de gemeente Medemblik. 

Omzien naar anderen
In deze tijden die gedomineerd 
worden door allerlei beperkende 
maatregelen is het goed dat we 

omkijken naar anderen die door 
die maatregelen en andere om-
standigheden nog meer te kam-
pen hebben met eenzaamheid en 
gemis door het ontvallen van 
man of vrouw. Of door ouder-
dom, ziekte of handicap ‘nergens’ 
meer komen. Of hen die het 
moeten doen met een bijstands-
uitkering of alleen AOW… Mis-
schien zijn er mensen in jouw 
straat die hiermee te maken heb-
ben, die met een kerstkaart al 
heel blij zouden zijn, of door een 
leuke attentie of wat dingen uit 
jouw kerstpakket. Of misschien 
wel een uitnodiging om samen 
met jou Kerst te vieren. Een 
beetje warmte, oprechte belang-
stelling en medemenselijkheid in 
deze koude en donkere tijden 
doet mensen meer goed dan dat 
je zou verwachten.
Mede namens de KBO/PCOB, 
LSOB, SOW, De Zonnebloem, 
leden van de Stuurgroep van de 
Huiskamer en de Dorpsraad An-
dijk wens ik u en jou Gezegende, 
Zalige, Fijne, Vrolijke of Prettige 
Feestdagen en al het goede voor 
het nieuwe jaar!
Gerrit van Keulen
Dorpsraad Andijk

Huiskamer van Andijk dicht 
en omzien naar anderen…
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John Stavenuiter wist op zijn 
14e al dat hij het slagersvak in 
wilde. Jarenlang deed hij dit 
werk dan ook met veel plezier. 
Een tijdje deed hij ander werk, 
maar het bleef kriebelen. “Dus 
heb ik ‘de messen opnieuw ge-
slepen’ en ben nu weer volop 
aan de slag. Wél op een heel 
andere manier dan hiervoor.”

“Mijn slagerij vindt u namelijk 
alleen online. Alles is te bestellen 
via Facebook en Whatsapp of u 
stuurt een e-mail. Met ruim 40 
jaar ervaring kan ik ook via de 
digitale kanalen zorgen dat u aan 
een uitstekend en smaakvol stuk 
vlees komt, om verder zelf te be-
reiden op de door u gewenste 
manier. Gewoon in de braadpan, 
de oven, het gourmetstel of de 
barbecue, er is heel veel moge-
lijk.”

BBQ-en in de winter
“Niks mis met een gezellige gour-
metavond of fonduen, maar ver-

geet de barbecue niet. Ook ’s 
winters kunt u prima uw vlees 
klaar maken op de BBQ. Volop 
tips om het hele jaar te kunnen 
genieten van die bekende smokey 
smaak.” Bent u nog niet helemaal 
vertrouwd met barbecueën of 
gaat er zelf wel eens iets mis? 
Ook voor een BBQ-workshop 
kunt u bij John terecht. Kijk voor 
meer info over vlees en work-
shops op de website www.smo-
keyjohnny.nl. 

Echt genieten
Wie kwaliteit wil en een echte 

genieter van goed vlees is, zal 
smullen van de spareribs van 

John. “Daar krijg ik zo veel reac-
ties op! Bizar lekker noemen de 
klanten het.” John vervolgd: “Een 
goed en eerlijk stuk vlees, dat 
goed wordt bereid, daar kan ik 
zelf ook echt van smullen. Kwali-
teit is belangrijk.”

Voor ieder wat wils
John heeft zoveel verschillende 
vleessoorten soorten om uit te 
kiezen, dat er voor een ieder wat 
wils te vinden is. Je wilt mis-
schien eens iets anders proberen 
dit jaar? Of kiest u juist voor iets 
heel vertrouwds? Dit jaar zal de 
keuze wellicht op kleinere porties 
vlees vallen, omdat we kerst in 
kleine groepen vieren. Wie toch 
liever een grotere portie klaar-
maakt, ook geen probleem!”

Bestel via Facebook
John Stavenuiter levert aan parti-
culieren en (horeca)bedrijven. 
Via Facebook is John goed te be-

reiken. Kijk op zijn eigen pagina 
via de link https://nl-nl.facebook.
com/john.stavenuiter. Ook op 
Facebook sites als ‘Je bent een 
Andijker als..’ plaatst hij het hele 
jaar door met regelmaat leuke 
acties en aanbiedingen. Hij deelt 
zijn aanbiedingen ook in diverse 
groepen zoals (groep van) stalle-
tjes langs de weg (Noord-Hol-
land).

Liever Whatsapp?
Wilt u weten wat er allemaal mo-
gelijk is, bekijk dan de bestellijst, 
o.a. via de website van de Andij-
ker. Bestellen via Whatsapp? Ge-
bruik dan tel 06-25 49 45 69 om 
uw bestelling door te geven. Ook 
via de e-mail kunt u het lekkerste 
vlees op tafel krijgen. Dan stuurt 
u uw bericht aan jstavenuiter@
quicknet.nl.

Bizar lekkere spareribs en veel meer

John Stavenuiter. Tekst: OdB/ Eigen foto's.

Rib- eye

Gourmet de luxe

Kogelbiefstuk
Kogelbiefstuk gemarineerd
Varkenshaas gekruid
Kipfilet
Kipfilet gemarineerd
Mini Hamburger
Shoarma

Prijs 7.25 per persoon
 

Ossenhaas
Kogelbiefstuk
Stukje rosbief
Rib-eye
Entrecoterollade
Entrecote
Runderrollade
Carpacciorollade
Toscaanserollade
- Gevuld met spinazie
  rauwe ham, kaas

Filetrollade
Varkenshaas
Schouderrollade
Fricandeau
Spare ribs
Black Angus Rib-eye
Black Angus Kogelbiefstuk
Black Angus Picanha

Kiprollade, Kipshoarma, 
Kipfilet, Kippendij

Voor de BBQ liefhebber
 
Rib- eye
Bavette
Short ribs
Procureur
Buikspek
Picanha
Speenvarken
Cote de boeuf

 Prijs per 100 gram

Ossenhaas                  4,75

Kogelbiefstuk              2,59

Rosbief                       2,00

Rib-eye                        2,49

Runderrollade  vanaf     2,10

Entrecote/rollade  2,99

Varkenshaas  (kop)      1,09

Sleetje Varkenshaas gevuld 

met brie en zonnetomaat  1,49 

Varkensfiletrollade   1,09

Schouderfiletrollade  1,09

Kiprollade    Aktie    0,90

Black Angus Rib-eye  3,70

Black Angus Kogelbiefstuk 3,50

                      Aktie  3 voor  12,00

Black Angus Picanha  2,75

 Prijs per stuk

Borrelschotel   19,95

Tapa smulsteen   19,95

U kunt uw bestelling doorbellen/appen of schriftelijk bij ons in de brievenbus: Industrieweg 3.

U kunt uw bestelling ophalen op vrijdag 24 december, tussen 9.00 en 15.00 uur.
Als u vragen heeft bel ons gerust op: 06 25 49 45 69

Spareribs. 

Borrelschotel.

Tapa schotel.

Carpaccio. 

Carpaccio, 
prijs per portie 2,99

Prijzen:

Beef wellington 

Black Angus kogelbiefstuk 
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