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We hebben het artikel in de An-
dijker gelezen en waren onder de 
indruk van de aktie van Tobias en 
het goede doel: beklimming van 
de Alpe d’Huez voor het onder-
zoek tegen kanker. We hebben 
daarom niet getwijfeld en direct 
contact opgenomen met Tobias. 

Voor de kerst willen we als Kuin 
Makelaardij een goed doel steu-
nen en liefst lokale betrokken-
heid. Deze aktie van Tobias heeft 
ons direct geraakt, we zijn op 
zoek gegaan naar een geschikte 
racefiets. Dit was nog lastig maar 
we hebben een fiets kunnen vin-
den voor het avontuur van Tobi-
as. Deze fiets is ook geschikt voor 
de beklimming van de berg, per-
fect dus. 

Tijdens deze Corona tijd gaan 
veel dingen dicht en is sporten en 
bewegen juist belangrijk dat on-
derdeel sprak ons aan. U kunt 
Tobias nog sponsoren voor zijn 
tocht voor het goede doel. 

Tobias namens het team van Kuin 
Makelaardij veel veilige kilome-
ters. We hebben er vertrouwen in 
dat je het doel gaat bereiken. De 
eerste kilometers zijn al verreden 
op de nieuwe fiets. Succes!   

Een fiets voor Tobias!

Allard Kuin overhandigt de fiets aan Tobias. Foto aangeleverd.

Aanleveren De Andijker 
Op woensdag 5 januari 2022 verschijnt 
de eerste Andijker van 2022, materiaal aanleveren 
uiterlijk: vrijdag 31 december 2021, 
12.00 uur op info@andijker.nl.
Ons kantoor is tot en met zondag 2 januari gesloten. 

Afgelopen september is de jeugd van Sporting Andijk weer de wijk ingegaan voor de loten verkoop van 
de grote clubactie maar ook via social media zijn er goede zaken gedaan. Bijna €1000-, meer dan vorig 

jaar is er verkocht wat tot een geweldige opbrengst heeft geleid: €3801,48. Alle verkopers maar natuurlijk 
ook alle kopers onwijs bedankt voor jullie bijdrage aan Sporting Andijk. De beste 3 verkopers zijn extra 

beloond met een mooie prijs. Foto aangeleverd.

Sporting Andijk Grote Clubactie
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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 2 januari 10.00 uur: 
Openbaring des Heren.
Woord-Communieviering door 
groep Andijk met Vriendenkring.
Thema: “Licht schijnt”. De collecte 
is voor onze kerk. Dank daarvoor.         
Welkom in de viering. 

Mededelingen:
*Op 31 december en 1 januari 
zijn er geen vieringen. Ook op 
zondag 9 januari (2e zondag van 
de maand) niet. (Wel in Wervers-
hoof, Onderdijk en Medemblik).
In het nieuwe jaar beginnen de 
vieringen weer om 10.00 uur.
*Hartelijk dank voor de vele arti-
kelen, die ingebracht zijn voor de 
Voedselbank.
*Allen een prettige jaarwisseling 
toegewenst en veel licht, warmte 
en voorspoed in het  nieuwe jaar. 

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, rond de jaarwisseling

Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk

Vrijdag 31 december, Oudejaarsavond  

19.30 uur ds. Koos Staat. 

Zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag
10.30 uur ds. Koos Staat. 

De diensten zijn alleen online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

Zondag 2 januari  
10.00 uur Voorganger: Gert Scholten

  Organist: Andrew Orme

Vanwege de Lockdown die geldt met ingang van 19 december, 

vragen wij iedereen thuis de diensten te bekijken via: 

kerkdienstgemist.nl

Ook de inloop op woensdag gaat tot nader bericht niet door.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

Vrijdag 31 december, Oudejaarsavond 

18.00 uur Herdenkingsdienst

Zondag 2 januari 

10.00 uur Dienst in het teken van de Alpha-cursus

Onze diensten worden ook uitgezonden via YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 

Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl

Zondag 2 januari 

10.00 uur Wo-com. groep Andijk, de Vriendenkring

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

Geen dienst

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

Vrijdag 31 december, Oudejaarsavond 

19.00 uur Oudejaarsavonddienst, 

  met terugblik op het afgelopen jaar.  

De diensten zijn digitaal te volgen via: 

www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Met veel verdriet omdat zij niet meer onder ons is, 
maar ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen, 

geven wij kennis van het overlijden van 
onze lieve moeder en vriendin

Tineke Bakker 

Andijk 17-2-1960                   Hoorn 25-12-2021

 Chris en Suzanne
                                     
 Michel

Afscheid nemen is
Alle mooie herinneringen meedragen

Niet geheel onverwacht 
maar tot ons verdriet is onze zus overleden 

Tineke Bakker 

Andijk 17-2-1960                   Hoorn 25-12-2021

 Marian en Linze
   Petra en Reinier          
 Anneke †    
 Peter en Wilma
 Cor en Sady 

Nu mag je rustig in Gods schaduw overnachten
Zijn liefde dekt je veilig toe

Na voor ons een aantal slopende dagen, waarin we leefden 
tussen onzekerheid, angst en vrees, maar waarin we hoop 

bleven houden, is van ons heengegaan mijn lieve man 
en onze lieve vader en opa

Peter Groot
Petrus Gerardus Aloysius

Bovenkarspel
30 juni 1955

Groningen
27 december 2021

Annet Groot-Prins

Richard en Denise
 Puck, 

Mariëlle en Julian
 Luna, Zoë, Evi

Edwin en Femke
 Nora

Dijkweg 139, 1619 HJ Andijk

Peter is overgebracht naar het uitvaartcentrum 
aan de Ibislaan 3 in Andijk.
Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen 
op donderdag 30 december tussen 19.00 en 20.30 uur 
in de Gereformeerde Kerk, Middenweg 4 in Andijk.

De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

Nieuws of tips?
Mail naar: info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

De dagelijkse rondjes -op de fiets, hollend of wandelend-  
zijn voorbij, nu onze buurman

Peter Groot
met Kerst is overleden.

 
Wat een verdriet! Als buren wensen we Annet  

en haar gezin sterkte om het verdriet te verwerken,  
nu Peter zo’n lege plek achterlaat.

Jan & Cobie
Cees & Joke

Johan & Willy

Peter & Janet
Jolling & Anneke

Bernice
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Bas de Wit

Coalitieakkoord: 
papier is geduldig, 

onze portemonnee niet
Het coalitieakkoord kent ste-
vige ambities voor woning-

bouw, klimaat, energie en stik-
stof. De regeringspartijen wil-
len onder meer 100.000 wo-

ningen per jaar bouwen, 55% 
minder CO2 uitstoten in 2030 
en sneller de stikstofbelasting 

in de natuur verminderen. 
Ambities waarvan velen van 
ons het belang onderkennen. 
En ambities waar ook veel 

geld voor beschikbaar komt, 
met bijvoorbeeld grote inves-
teringsfondsen van €60 mil-
jard. Mijn oproep is: zet het 
oplossen van het probleem 
centraal, en niet het geld. 

Maakbaarheidsdenken in 
toom houden

Sommige, meestal linkse poli-
tici hebben de neiging om pro-
blemen op papier op te lossen. 
De gedachte is vaak: hoe meer 
geld, hoe beter de oplossing. 

Helaas blijkt de praktijk weer-
barstiger. Zo vraagt het suc-
cesvol realiseren van de ener-

gietransitie, waarin we af-
scheid nemen van fossiele en 
overgaan op duurzame bron-

nen, om goed begrip van de si-
tuatie. Natuurlijk willen we 

zoveel mogelijk zonnepanelen 
op daken, maar wat doen we 

als het stroomnet vol is en 
duurzame energie dus wel op-
gewekt maar niet geleverd kan 
worden? Helaas lopen bedrij-
ven daar nu op vast. Ik hoop 
op een kabinet dat goed be-

grijpt waar de echte knelpun-
ten zitten en dit in de praktijk 

oplost. 

Slim met ons belastinggeld 
omgaan

Een ander voorbeeld is de 
aanpak van de stikstofproble-

men. De kern van dat pro-
bleem ligt in de natuurgebie-
den, waar sommige dieren en 
planten last hebben van teveel 

stikstof. Daar komt nu €25 
miljard voor beschikbaar. Be-
lastinggeld, door de mensen 

opgebracht. Mijn angst is dat 
de focus wéér komt te liggen 
op het uitkopen van (boeren)
bedrijven. Kunnen we nu niks 
beters bedenken dan dat? Het 
lijkt mij een onnodig dure op-
lossing voor best een beheers-
baar probleem. Gelukkig heeft 

de provincie een grote rol in 
het besteden van dat geld. 

Mijn inzet is om ons belasting-
geld slim in te zetten: daag be-
drijven uit, innoveer en zet vol 

in op bedrijven die voor de 
toekomst gaan. Uit die toe-
komst moet immers ook ons 

belastinggeld betaald worden. 
Papier is geduldig, onze porte-

monnee niet. 

Bas de Wit
Statenlid VVD

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

GRATIS INLOOP  
OP AFSPRAAK
van 9-17 en 19-21 uur 
Andijk: 06-01 en 20-01
Benningbroek: 11-01 en 25-01

Voor meer informatie: www.mantelvoors.nl

De midwinterwandeling kon niet 
beter vallen dan op zaterdag 18 
december!

De commissie wil iedereen be-
danken die de wandeling heeft 
doen slagen: de herders, de ko-
ningen, de vrouwen met hun 
paardjes op het Singerspad, de 
herbergier met zijn werkster, de 
engel die ons toezong vanaf het 
dak van basisschool de Bangert!

En dan nog alle mensen die heel 
spontaan aanboden om te helpen 
van deze wandeling een succes te 
maken: de aankleding en figuran-
ten in de dr. d’Arnaudstraat, de 
sfeervolle muziek in de Steen-
poortestraat, de schapen in de 
Landstraat!
En dan al die kinderen die met 
lampionnetjes en verlichting met 
hun ouders en of grootouders de 
route kwamen lopen en beleven.
Ook dank aan al die mensen die 
een of meer schaapjes voor het 
raam of in de tuin hadden staan: 
het was zo hartverwarmend!

Last but not least; Jozef, Maria en 
het kindje Jezus! Zo’n sfeervol 
tafereeltje aan het eind van de 
Steenpoortestraat!

De maatregelen zijn aange-
scherpt en er zijn nieuwe beper-
kingen opgelegd, maar dit kun-
nen ze niet meer van ons afne-
men: een sfeervol, “warme” win-
teravondwandeling die ons een 
groot gevoel van saamhorigheid 
heeft gebracht!

Na afloop van de wandeling kre-
gen we van meerdere kinderen te 
horen hoeveel schapen ze had-
den geteld. Het exacte aantal is 
niet echt belangrijk, het gaat 
erom dat ieder schaapje welkom 
is in de kudde, ongeacht hoeveel 
het er zijn!

Wij wensen iedereen een goed en 
gezond 2022 en wie weet tot 
ziens in een volgende winterwan-
deling!

Groeten van Marryelle, Moni-
que, Miranda en Jacquelien

Midwinterwandeling groot succes!

Jozef, Maria en het kindje Jezus. Foto’s Chris Haakman

 
Wist u dat...

 … u het materiaal voor de volgende Andijker uiterlijk 

vrijdag 31 december, 12.00 uur aan kunt leveren?

... we iedereen een gezellige jaarwisseling wensen?

… de PWN vervuild water ondergronds op Andijks 

grondgebied wil opslaan?

… zwager Kees vandaag 75 jaar is geworden?

… je los zittende stoeptegels gewoon mag melden bij de gemeente 

Medemblik en dat het melden werkt?

… Dorpshuis centrum oudjaarsdag oliebollen gaat bakken?

In het artikel over het boek van kat Spring is helaas een foutje geslo-
pen in het emailadres. Het moet zijn e.molenaar60@gmail.com.  

Juiste mailadres kat Spring
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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.

Door kleine aanpassingen kan 
je (t)huis al een ware metamor-
fose ondergaan. Bij Bakker 
Bouwen & Wonen zijn de 
nieuwste trends èn de leukste 
items voor jouw interieur te 
vinden.

Bakker Bouwen & Wonen heeft 

buiten een enorm assortiment 
aan hout, bouw- en tuinmateria-
len ook een prachtige showroom 
met (houten) vloeren, Reno 
Stairs® traprenovatie, maatwerk 
schuifdeurenkasten en binnen- 
en buitendeuren. Maar ook de 
nieuwste collectie woonaccessoi-
res, kasten, tafels en stoelen.

Stel zelf een eettafel samen 
Wil je ook heerlijk tafelen met de 
kerst? En je tafel het pronkstuk 
van je woning laten zijn? Ga dan 
voor een stoer en robuust tafel-
blad. Bij ons kun je je eigen blad 
uitkiezen, ook heb je de keuze uit 
diverse modellen stalen poten 
om de tafel helemaal naar eigen 

smaak af te maken.

Doe-het-zelf
traprenovatie pakketten 
Je trap bekleden met Reno Stairs® 
overzettreden van écht hout is dé 
manier om je interieur te ver-
fraaien. Met Reno Stairs® tover je 
je trap, recht of met een draai, 

open of dicht, oud, lelijk of versle-
ten, om in een trap met ware allu-
re. Met onze doe-het-zelf pakket-
ten is het mogelijk om je trap zelf 
te bekleden.

Trendy vloeren, deuren 
en kasten
Onze (houten) vloeren passen bij 
elke stijl. Of je nu kiest voor lan-
delijk of trendy, klassiek of mo-
dern; bij Bakker Bouwen & Wo-
nen kun je hiervoor terecht. 
Onze collectie laminaat en PVC 
vloeren bestaat uit hoogwaardige 
vloeren, geschikt voor intensief 
gebruik in elke leefruimte van je 
woning.

Met karakter
In onze deurenshowroom vind je 
alle mogelijke binnendeuren, zo-
als industriële deuren die echt 
van nu zijn, voordeuren én maat-
werk schuifdeurkasten. Elke kast 
kan naar wens worden samenge-
steld, elk met een eigen karakter 
en voor een optimale benutting 
van je ruimte.

Inspiratie opdoen
Voor een deskundig advies ben je 
altijd welkom in onze showroom. 
Hier kun je ideeën en inspiratie 
opdoen. Ook nieuwsgierig ge-
worden? Kom dan langs aan Oos-
terwijzend 1, 1616 LE te Hoog-
karspel of kijk op bakkerdehout-
handel.nl

Lekker wonen met Bakker de Houthandel

Stel zelf een eettafel samen. Foto aangeleverd.
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

06 2656 8616 • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Zondag en maandag Gesloten
Dinsdag   09:00 - 18:00
Woensdag   09:00 - 18:00
Donderdag   09:00 - 18:00
Vrijdag    09:00 - 18:00
Zaterdag   09:00 - 17:00

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

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

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

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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Wekelijks nieuwe items!

Sorghvlietlaan 51, 1619 XA AndijkCasual mode

Kom jij mij 
avonturen
voorlezen?

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

Kom werken bij
Berend Botje!

Na een eerdere voorzichtige samenwerking komt het col-
lectief Schoon Westfriesland nu met hun eerste, eigen ge-
zamenlijk zwerfafval-opruimactie: Gelukkig Schoon-
jaar!  Op zondag 9 januari zullen de verschillende lokale 
initiatieven die zijn aangesloten bij het collectief samen de 
straat op gaanom zwerfafval op te ruimen.

Naast de aanhoudende hoeveelheid zwerfafval die te vinden 
is in West-Friesland, is de aanleiding van de actie vooral te-
rug te vinden in de wens om het probleem krachtig, geza-
menlijk en met lokale kennis aan te pakken. Al eerder deed 
Schoon Westfriesland mee aan een landelijke opruimactie 
(Nederland Schoon), maar kiest er nu voor om hand in ei-
gen boezem te steken en het probleem vanuit een eigen be-
nadering, vooral lokaal, aan te pakken.

Wereldproblematiek
“Landelijke en wereldwijde acties gaan niet aan ons voorbij. 
De meeste van de lokale initiatieven die zijn aangesloten bij 
Schoon Westfriesland doen hier graag aan mee. Op de eer-

Op zondag 9 januari samen opruimen. Foto aangeleverd

Schoon Westfriesland organiseert 
‘Gelukkig Schoonjaar!’• 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 31 december 
• Oliebollenverkoop Dorpshuis Centrum, dorpshuiscentrum.nl

JANUARI 2022
Vrijdag 21 januari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 26 januari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 februari
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen en jeu de boules. Sarto 13.30 

uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen en jeu de boules. Sarto 13.30 

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 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 10 januari, 7 februari, 7 maart, 4 april, 
 2 en 30 mei, 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 sep - 
 tember, 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 7 januari, 4 februari, 

4 maart, 1 en 29 april, 27 mei, 24 juni, 22 juli, 19 augustus, 
16 september, 14 oktober, 11 november, 9 december

ste plaats vanwege het effect (een scho-
nere straat), maar vaak juist ook om be-
wustwording te creëren. Dit doen wij in 
Medemblik bijvoorbeeld ook, hoewel het 
soms moeilijk is om genoeg draagvlak te 
vinden om het verschil te maken”, vertelt 
Kees Bouman van Medemblik-Stad 
Schoon. “We zijn niet blind voor grote, 
mondiale thema’s zoals de ‘plastic-soup’, 
maar kiezen er middels dit lokale initiatief 
voor om het probleem juist ook lokaal aan 
te pakken. Wanneer er een vierkante kilo-
meter drijvend plastic uit de oceanen 
wordt gevist, merken de meeste mensen 
daar niet direct iets van. Hoewel dit qua 
volume veel meer is dan wat er aan zwerf-
afval in een gemiddelde West-Friese 
woonwijk ligt, merken inwoners het wél 
als hun eigen straat schoon is. Daar stre-
ven we naar: bewustwording op lokaalni-
veau.”

Meedoen
Alle hulp is welkom. Iedereen die wil 
meedoen, kan meedoen en kan in zijn of 
haar eigen straat aan de slag. Uiteraard is 
het ook mogelijk op andere plekken te lo-
pen. Aanmelden kan door een e-mail te 
sturen naar: schoonwestfriesland@gmail.
com. De aanmelding wordt vervolgens 
doorgestuurd naarde verschillende lokale 
initiatieven, die op hun beurt de deelne-
mers van informatie (en desgewenst van 
spullen) zullen voorzien. 

Dorpen/steden die meedoen zijn:  Clea-
nUP Hoorn, Schoon Enkhuizen, Medem-
blik-Stad “Schoon”,  Stede Broec Schoon, 
Opgeruimd staat netjes Wervershoof, 
Andoik Skoôn en Hoogkarspel Schoon.

 
Andijkertjes

Villavakantiepark IJsselhof Andijk – Ben jij op zoek 
naar een leuke (bij)baan in jouw dorp? Wie weet 

kunnen 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

Gevraagd: Wij zijn op zoek naar een Yamaha 
bromfiets FS1 van de jaren 1969 t/m 1987.  
Mag er ook zijn met gebreken. Voor meer  

informatie kunt u bellen met Peter Ligthart, 
Schoutsland 5 Andijk. Tel. 06 5395 1680.

Lezers 
schrijven

Met een kerstgroet bracht het PWN 
het nieuws dat ze chemicaliën willen 
opslaan ondergronds. Deze tijd van 
Kerst en nieuwjaarsviering, corona-
beperkingen en een oude regering 
die zich in een andere jas met “nieuw 
elan” presenteert, is dit wel het juiste 
moment? En er schijnt al toestem-
ming te zijn, (de geest van Wiebes 
blijft dwalen). Kennelijk vindt de 
PWN het wel een goed moment. En 
dat zou ons aan het twijfelen moeten 
brengen, is dit wel zo onschuldig? 
Ernst Julius Franken jr. Andijk. 
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Steenuil in de tuin van Mirjam de Boer 

Tweede Kerstdag, zondag 26 december, nog een super koude dag. Mede door de harde oostenwind is het langs de IJsselmeerkust niet lang vol te houden. 
Vanmorgen min 5 en gevoelsmatig wel min 10 op de dijk, wel mooi blauw, glashelder en zonnig. Zeker in Westfriesland een mooie zonnig kerst dit jaar. 

Foto´s gemaakt vanmorgen langs de Oosterdijk te Andijk door Henk Groenewoud.

Kerstversiering aan de Middenweg. Foto’s Douwe Greydanus

Langs de weg... in en om Andijk

Wintertaferelen door Thea Boelens

Heeft u een 
mooie foto voor 
deze rubriek? 

Mail naar: 
info@andijker.nl. 

Bij ruimte 
plaatsen we hem 

in de krant.
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Colette maakte 2 jaar geleden de overstap 
van de retail naar de kinderopvang via de 
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL-tra-
ject). Dit pakte heel goed uit, want Colette 
haalt nu nóg meer voldoening uit haar 
werk. Colette: “In het begin dacht ik na-
tuurlijk wel, kan ik dit nog wel, zo’n veran-
dering op mijn leeftijd?! En zitten ze wel 
op mij te wachten? Nu merk ik dat het juist 
goed is, een combinatie van jonge meiden 
en doorgewinterde moeders!” Lees hier 
haar hele verhaal. 

‘Ik ben 27 jaar werkzaam geweest in de 
retail. Bij diverse kledingwinkels heb ik 
gewerkt, van damesmode tot aan kinder-
mode. Toen mijn toenmalige werkgever de 
zaak moest sluiten, kwam ik bij het UWV 
terecht. Zij hebben mij goed begeleid om 
het antwoord te vinden op de vraag: ‘’Wat 
wil ik nu eigenlijk?’’. Uit verschillende tes-
ten en gesprekken werd duidelijk dat mijn 
interesse ligt bij werken met kinderen. 
Toen mijn kinderen klein waren, heb ik 
altijd met veel plezier geholpen op de ba-
sisschool. Dus ergens wist ik dit wel!

Proefdraaien bij een kinderdagverblijf
In mijn netwerk bevond zich een mede-
werker van Berend Botje. Dankzij haar kon 
ik 2 dagen proefdraaien op een locatie. Het 
was voor mij direct duidelijk dat dit werk 
mij zou passen, gelukkig was het goede 
gevoel wederzijds. Via het Horizon College 
in Alkmaar ben ik gestart met de opleiding 
tot pedagogisch medewerker. Op maandag 
naar school (later online vanwege corona) 
en dinsdag en donderdag werken op de 
peutergroep. In de beginperiode deed ik 
vooral werkzaamheden als schoonmaken 

en voorlezen. Stap voor stap deed ik steeds 
meer, zoals de kinderen eten geven en naar 
bed brengen. Uiteindelijk denk je mee over 
activiteiten en thema’s en mag je zelfstan-
dig op de groep staan. 

Niveau van de opleiding
In eerste instantie begon ik met de oplei-
ding op niveau 3. Na al die jaren was het 
even wennen om weer met mijn neus in de 
schoolboeken te zitten. Maar als snel 
kreeg ik de smaak te pakken en daarmee 
de motivatie om een niveau hoger in te 
zetten. Wanneer je niveau 4 afrondt, ben je 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker. 
Met José Schuit (werving- en selectieme-
dewerker van Berend Botje) heb ik kunnen 
sparren of dit een goede beslissing zou 

zijn. Zowel José als de begeleiding vanuit 
school stonden achter mijn beslissing. José 
waakt ervoor dat je jezelf niet overbelast. 
Zij motiveert, maar denkt ook aan je per-
soonlijke welzijn. 

Begeleiding vanuit Berend Botje
Een aantal maanden na de start van de 
opleiding organiseerde het centraal bu-
reau een terugkomdag voor de BBL-ers. 
Ervaringen en tips werden uitgewisseld. 
Dit was voor mij erg fijn, omdat ik als eni-
ge BBL-er van Berend Botje de opleiding 
in Alkmaar volgde. Mijn BBL-collega’s 
volgden de opleiding in Hoorn. Op deze 
dag hadden we alle tijd om elkaar bij te 
praten over het verloop van onze oplei-
ding. Behalve op de terugkomdag heb ik 
altijd het gevoel gehad dat ik bij iemand 
van Personeelszaken terecht kon. Iedereen 
is erg benaderbaar en toegankelijk, bij-
voorbeeld via WhatsApp.

Goede beslissing
De vraag of het een goede beslissing is ge-
weest om de schoolbanken weer in te 
gaan, kan ik volmondig met JA beant-
woorden! Ik haal zoveel voldoening uit 
mijn werk. Nu ik op de babygroep werk 
vind ik de ontwikkeling van een baby van 3 
maanden die een flesje krijgt en veel slaapt 
naar draaien en kruipen zo mooi! Met de 
peuters kan je zoveel leuke activiteiten 
doen. Het mooiste vind ik het wanneer 
een ouder de volgende dag aan mij vraagt: 
‘Wat heb je gister gedaan?, hij/zij raakte 
niet uitgepraat over de leuke dag’. 

Nog niet uitgeleerd
Ik heb 23 juni officieel mijn diploma ge-

haald. Ik zit nog zo goed in het leerritme, 
dat ik het prima vind om aanvullende cur-
sussen te doen. Omdat ik op de babygroep 
werk, heb ik de babycursus (e-learning) 
gedaan. Nu ben ik nog bezig met de cursus 
Voorleescoördinator. Mijn voorleesplan 
heb ik afgerond, een laatste (online) bij-
eenkomst volgt om het af te ronden. Dan 
staat de cursus VVE Startblokken op de 
planning.

Voor mij is het ook prima te combineren. 
Mijn kinderen zijn al iets ouder, ik heb 
voldoende tijd en rust om op een vrije dag 
een aantal uur te leren. Bijkomend voor-
deel van oudere kinderen is dat zij mij 
konden helpen in de digitale wereld. Een 
Teams-vergadering? Daar lach ik nu om. 
Dus, ben je al iets ouder - lees 45+ - denk 
dan niet dat je te oud bent om te leren of 
een carrièreswitch te maken!

Toekomst
Ik zie mijn toekomst bij Berend Botje zon-
nig tegemoet. Werken met kinderen geeft 
mij ontzettend veel voldoening. En je 
krijgt zoveel mogelijkheden om jezelf te 
ontwikkelen. Dat is natuurlijk goed voor 
Berend Botje, maar ook voor jezelf. Ik wil 
de komende tijd vooral ervaring op de 
groep opdoen, maar sluit niet uit dat ik op 
termijn de Managementcursus wil volgen.

Enthousiast geworden?
Heb je ook interesse in het BBL-traject? Er 
zijn nog enkele plekken vrij voor het unie-
ke incompany BBL-traject in februari 2022 
waarin je leert en tegelijkertijd werkt. 
Neem contact op met José Schuit via tefe-
foonnummer 06-50 05 79 39.

Het BBL traject van een pedagogisch medewerker van Berend Botje

Colette werkt nu met kinderen.  
Foto aangeleverd

De Andijker publiceert regelmatig de 
belevenissen van oud Andijker Jan 

Pijpker. 

Oudjaar.
In verbazing zat ik iedere keer weer te 
kijken in de Oosterkerk in Andijk op 
oudjaarsavond. Mensen die je het hele 
jaar niet zag, bleken op de laatste dag van 
het jaar plotseling naar de kerk te ko-

men. Meestal onder het motto: Je weet 
maar nooit. En heerlijk voelde het en 
trilde het in je door als er dan ‘Uren, da-
gen, maanden, jaren’ werd gezongen. 
Meestal langzaam en gedragen zoals het 
hoorde op zo’n plechtige dag. 

Zo kwam de dominee in die tijd bij een 
Friese timmerman, die stond te zagen en 
de dominee aan zag komen. Hij besloot 

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker het lied over de tijd die als een schaduw 
heen vloog in te zetten en zaagde in het 
ritme van het gezang, dus niet te vlug. 
De dominee kwam bij hem staan en zei : 
‘Dat doe je verkeerd man’. En pakte de 
zaag van de timmerman en begon te za-
gen en zong daarbij: ‘Hup supen groat-
ten bry’ En iedereen weet hoe snel het 
tempo van dat lied is. In een oogwenk 
was de plank doorgezaagd.
Maar dominee vroeg ook naar de laatste 

twee regels van het lied. En de timmer-
man zei gehoorzaam: ‘Al het heden 
wordt verleden, schoon ’t ons toegere-
kend blijft.’ Dat klonk wel vroom maar 
was volgens de predikant een vrome 
leugen. Als je zonden vergeven zijn, 
komt God daar niet meer op terug. Eens 
vergeven blijft vergeven! Wat ben ik do-
minee Boogaard dankbaar voor deze 
woorden. Het maakte het leven een stuk 
lichter.
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