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ZOMER INLOOP 
OP AFSPRAAK 

De bouw van een zonnepark 
nabij het bestaande bedrijven-
terrein Andijk Zuid is vlak voor 
de zomer gestart. Chint Solar/ 
Astronergy ontwikkelt dit zon-
nepark van circa 11 hectare in 
nauwe samenwerking met de 
VOF Andijk Zuid en de gemeen-
te Medemblik. Goldbeck Solar 
voert de bouw uit. Na de zomer 
moet het zonnepark af zijn en 
nog de hele nazomer zonneener-
gie kunnen leveren aan het net. 
Het park biedt genoeg energie 
voor 5900 huishoudens. 

Op dit moment wordt het park 
ingemeten en de fundering 
gebouwd. In de geulen die gegra-
ven worden, komt uiteindelijk de 
bekabeling die de zonnestroom 
naar het net toe gaan voert. 
Halverwege de zomer worden de 
eerste zonnepanelen verwacht. 

Wethouder legt eerste zonnepaneel op 31 juli

Volg ons op: 

0228-592253 

   

 

Wellicht uw woning    
 verkopen? 

Bel  ons  voor  het   
    ju i s te  advies! 

Eva is begonnen met handballen 
toen ze 6 jaar was. Natuurlijk 
bij Sporting Andijk, dat toen 
nog als  AVV bekend stond. Ze 
stapte over naar SEW toen ze 13 
jaar was. Ze was inmiddels vaste 
kracht op doel, in het begin van 
haar carrière was ze af en toe nog 
wel speelster. 

Vorig jaar speelde Eva bij de 
C1 en nu bij de B1 van SEW. 
Ze heeft nu twee jaar training 
gehad van Peter Schuitemaker 
uit Wervershoof, die natuurlijk 
ook verschrikkelijk trots is op 
zijn pupil. 

Invalbeurt bij team zus
Twee jaar geleden begon haar zus 
bij Hiekka Hauskaa als beach-
handbalster. Vorig jaar vlak voor 

het NK, kwamen ze daar een 
keepster tekort. Beachhandbal 
wordt altijd gespeeld met 2 
keepsters. Eva werd gevraagd om 
in te vallen. Dat deed ze zo goed 
dat ze inmiddels vaste kracht is 
van Hiekka Hauskaa.  

Scouting selectie
Toen kwamen de scoutingda-
gen in april voor de U16 van 
Nederland. Eva en haar twee-
lingzus Femke wilden er alle-
bei helemaal voor gaan. Femke 
redde het tot de laatste 22 en 
viel toen helaas af. Eva mocht 

blijven, die zat bij de laatste 
20. Afgelopen weekend was er 
een heel groot toernooi met 
teams uit Australië, Hongarije, 
Denemarken, Duitsland en 
Zwitserland. Allemaal senioren-
teams en onze U16 mocht daar 
tegen strijden. Hun kwaliteiten 
laten zien aan de bondscoach 
en leren, heel veel leren. Fysiek 
kwamen ze veel sterker uit dit 
toernooi. Na drie dagen wedstrij-
den gespeeld te hebben, werden 
die zondagmiddag de speelsters, 
20 in totaal bij elkaar geroepen en 
werd de selectie voor Hongarije 

bekent gemaakt. Eva zat bij de 
laatste 10 speelsters. 

Op naar Polen
Peter en Ageeth Jansma: “Wij 
zijn een stel ontzettende trotse 
ouders, want ze gaat volgende 
week een toernooi spelen in 
Hongarije en dan trainen voor 
het EK volgend jaar in Polen. 
Dus als het allemaal een beetje 
gunstig is zetten wij onze tent op 
in Polen volgend jaar, om daar 
Eva met de U16 en Nanda met de 
dames te zien strijden voor het 
EK met de nationale ploeg.”

Eva Jansma in de voetsporen van haar zus

Eva Jansma (onder, tweede van links) in het Nederlands team U16. Foto aangeleverd

Eva Jansma. Foto aangeleverd

Volgende week dinsdag legt wethouder Nederpelt één van de eerste panelen in het park.  Foto: Koos Dol



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

FAMILIEBERICHTEN COLUMN (30)

Redactie: K. Gorter †

Twijfelt u wel eens?

Ik denk dat veel Christenen 
wel eens twijfelen. Twijfelen 
aan hun geloof, aan het be-
staan van God, aan de hemel, 
aan ..... vult u het zelf maar in. 
Zeker als je begaan bent met 
je naasten en je ziet die lijden 
of je lijdt zelf, dan kan de twij-
fel toeslaan en ga je door een 
geloofscrisis.  De hemel lijkt 
dicht en God ver, heel ver 
weg. Alleen God kan de leegte 
in ons vullen. Wij moeten le-
ven met ons hart, onze ziel en 
ons verstand. En met deze 
drie moeten wij ook onze 
Heer liefhebben. Dan zal Zijn 
Geest in ons wonen. U bent 
wellicht ziek, depressief of u 
leeft met verdriet/gemis of 
pijn. Moet u dan vrolijk zijn 
en mag u niet klagen? Dat zou 
niet normaal zijn en ook de 
communicatie met onze Heer 
in de weg staan, wij mogen 
verdrietig zijn en ons verdriet 
uitspreken naar onze Vader. 
Vrolijk is echter iets anders 
dan gevuld met Zijn rust en 
vreugde die verder zien dan 
dit leven, die zien op een leven 
na  dit leven, ontdaan van alle 
angels die hier kunnen rege-
ren, zelfs van de laatste angel 
(prikkel), de dood. ( I Kor. 
15:55) Niemand wil graag 
sterven, de dood is onze laat-
ste vijand (I Kor. 15:26) maar 
tenzij onze Heer ons voor die 
tijd komt halen zullen we er 
toch “slachtoffer” van worden. 
Dat is geen vrolijk vooruit-
zicht, geen situatie waar wij 
naar uitzien. Tenzij wij onver-
wacht en snel sterven is er 
vaak een ziekbed dat eraan 
vooraf gaat en al hebt u nog 
nooit getwijfeld toch kan dan 
de twijfel toeslaan, ook omdat 
wij in leegte en gemis zwak en 
kwetsbaar zijn. Ik bid u toe 
dat u nooit door de woestijn 
van twijfel heen zult gaan, dat 
u er van gevrijwaard zult wor-
den maar erg zeker is dat niet. 
Toch, Hij die in ons leeft is 
meerder dan wat of wie u ook 
belagen kan (I Joh 4:4). Als u 
twijfelt, als het u allemaal te 
veel wordt, vertrouw dan toch 
op Hem. Leg uw twijfel in Zijn 
handen en zeg zoals de vader 
in Marcus 9:24 “ik geloof kom 
mijn ongeloof te hulp” en Hij 
zal het doen want Hij heeft 
ons lief met een liefde die wij 
nu mogen ervaren maar ook 
straks in Zijn heerlijkheid. 
Een heerlijkheid zonder pijn, 
ziekte, verdriet of gemis. 
Slechts Hij die Zijn Zoon gaf 
geeft ons, als wij Hem willen 
aanvaarden als Heer en Ver-
losser, een eeuwige heerlijke 
toekomst (Joh. 3:16). Beste  
lezer, aanvaard Zijn liefde en u 
gaat een geweldige toekomst 
tegemoet, een toekomst waar-
op u zich nu al mag verheu-
gen. (Jose Consemulder)
 

Wie in Mij gelooft heeft Eeuwig leven.

Na een leven vol liefde en zorg voor allen die haar  
dierbaar waren, is vredig van ons heengegaan 

onze lieve moeder, oma en overoma

Grietje Meyles–de Vries
Grie

sinds 31 mei 1979 weduwe van Gerrit Meyles

9 februari 1924 Andijk 20 juli 2018

 Den Haag:  Elly en Rob

 Zwaag:  Marianne en Berend 
  Gert en Aileen, Izzy, Steve 
  Annette en Dominique, Lisa,♥

 Amersfoort:  Tineke en André 
  Gido en Leonieke 
  Sjanien

 East Stroudsburg PA USA:  Andries en Karen 
  Emily 
  Darren † 
  Keenan

 Heiloo:  Willem en Arianne 
  Nikki 
  Kai

Correspondentieadres:  Marianne Meyles 
Langetuin 229, 1689 JM Zwaag

Mam is opgebaard in haar kamer, verzorgingshuis Sorghvliet. 
U bent welkom om afscheid te nemen en ons te condoleren op 
donderdag 26 juli tussen 13.00 en 13.45 uur in de Gereformeerde 
kerk, Middenweg 4 te Andijk. Ingang onder de toren. 
De dankdienst voor het leven van mam wordt gehouden om 
14.00 uur in de kerk. 
Aansluitend begeleiden we haar naar haar laatste rustplaats in het 
graf bij pap op de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

Veel dank aan medewerkers en vrijwilligers van Sorghvliet  
voor hun betrokkenheid en de liefdevolle verzorging  
die onze mam al die jaren heeft mogen ontvangen.

Door God thuis gehaald zijn kind,
onze lieve oudste zus, in de leeftijd van 94 jaar

 

GRIE MEYLES – DE VRIES
 
 Theo † en Teunie †
 Simon en Dirkje
 Leo † en  Peta †
 Sip † en  Cor †
 Tiny en Harry
 Jaap

 neven en nichten
 

Wij zullen haar missen. 

Na een zorgzaam leven is overleden
onze blijmoedige schoonzus

 

Grie Meyles-de Vries
 

9 februari 1924 - 20 juli 2018
 

we wensen de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe met dit verlies.

 
de familie Meyles

Na de enorme belangstelling en medeleving die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader 
en opa, onze oprechte dank.

Andijk,    G. Tensen - Mantel
   kinderen en kleinkinderen

Kom mee naar buiten met IVN 
op zondag 5 augustus. In het 
afgesloten bosterrein bij het 
Egboetswater start om 13.00 
uur een gezinsactiviteit bij het 
Egboetje aan de Liederik 15, 1678 
JC Oostwoud (afslag Hauwert). 
Kinderen en (groot)ouders, op 
pad voor een speurtocht met 
twee IVN gidsen. Met loeppotjes 
en zoekkaarten in de hand om de 
gevangen beestjes een naam te 
kunnen geven. Trek uit voorzorg 
een lange broek aan om lekker te 
kunnen struinen langs de pad-
denpoel, in  de boomhut en de 
bloemenweide. 

Insecten zijn belangrijk
Het kruipt, vliegt, heeft 6 poten 
en een lichaam dat uit 3 delen 
bestaat. Ze zijn onderdeel van de 
kringloop en worden vaak opge-
geten door andere dieren. Er zijn  
bijzonder soorten bij, denk aan 
vlinders en libellen, maar soms 
zijn ze echt vervelend zoals teken. 
Maar er zijn ook geluksbrengers 
zoals Lieveheersbeestjes. Dat 
zijn graag geziene gasten van-
wege hun honger naar bladlui-
zen. Vliegen zijn niet altijd las-
tig, de Groene keizerslvieg en 
de Zweefvlieg b.v. zie je vaak op 
bloemen maar nooit in huizen. 

Kleine rode weekschildkever Foto: Douwe Greydanus

Kriebelbeestjes zoeken
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De Dijkweg tussen de Schoolweg en de Weet, 1915 en onder in 
2006. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

OPROEP:
wil degene die de Moto Guzzi motorkoffer heeft 

meegenomen bij de Buurtjeskerk deze terugbrengen? 

De eigenaar heeft zich inmiddels gemeld.

Meer informatie: 06 13 70 68 22



MOET IK MIJN TESTAMENT AANPASSEN NA EEN 
SCHEIDING?

Uit elkaar gaan is vaak moeilijker dan bij elkaar komen. Hoewel 
de zoektocht naar de juiste partner soms ook niet zo makkelijk is. 
Niemand begint aan een relatie met de gedachte dat deze ooit zou 
kunnen eindigen, maar als op een gegeven moment de wegen van 
partners zich toch scheiden, dan moet er veel geregeld worden. Een 
echtscheiding is vaak een heftige gebeurtenis, naast alle emoties zijn 
er de afhandeling van allerlei juridisch ingewikkelde zaken. Iets waar 
men vaak niet direct aan denkt, is een testament. In een testament 
legt u vast wie uw erfgenamen zijn en welk deel van de erfenis zij 
krijgen. Misschien wilt u uw testament na de scheiding veranderen, 
omdat u niet wilt dat uw ex aanspraak kan maken op die erfenis. 

Heeft u kinderen? 
Kinderen zijn volgens de wet uw erfgenamen. Zijn de kinderen 
minderjarig en zou u overlijden, dan krijgt hun nog levende ouder 
(uw ex-partner) het vruchtgebruik over de erfenis van de kinderen. 
Een ouder heeft namelijk wettelijk het recht op opbrengsten uit 
het vermogen van zijn minderjarige kind (‘ouderlijk vruchtgenot’). 
Bovendien is de ander ouder de wettelijke erfgenaam van uw kind. 
Via uw kind zou uw vermogen weer bij uw ex partner terecht 
kunnen komen. Door het maken van een testament kunt u dit 
voorkomen. 

Hoe zit het in uw situatie?
Het is belangrijk om te weten hoe het in uw situatie zit. Wilt u 
antwoord op vragen hierover, maak dan een afspraak voor een 
informatief gesprek.

Tijdens de zomervakantie hebben we geen inloop, maar kunt u wel 
een afspraak maken voor gratis half uur bespreking, Andijk 0228-
592224 en Benningbroek 0229-591264.

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

De maandagavonden in Enk-
huizen staan, net als voorgaande 
jaren,  in het teken van de zomer-
avondwandelingen. Gidsen van 
VVV Enkhuizen e.o. leiden u tij-
dens deze wandelingen door de 
binnenstad. 

U wordt meegenomen langs 
monumenten en bezienswaar-
digheden. Op luchtige wijze zal 
worden ingegaan op de historie 
en het ontstaan van Enkhuizen. 
De zomeravondwandelingen 

vinden dit jaar plaats op maan-
dagavond 30 juli, 6, 13 en 20 
augustus. Er wordt om 20.00 uur 
verzameld op het plein voor het 
VVV-kantoor. Rond 21.30 uur 
verwacht de gids hier ook weer 
terug te zijn. 
Voor € 3,- per persoon wandelt u 
mee. De kosten voldoet u op de 
avond zelf bij de gids.
De stadswandeling is toeganke-
lijk voor iedereen. Onze gidsen 
hopen u graag te mogen begroe-
ten.

Volgende week beginnen de wandelingen. Foto: aangeleverd

Zomeravondwandelingen Enkhuizen
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Piet  Ligthart

Moment stilte

Deze column heeft al in de 
Medemblikker van 14 juni 
gestaan. Ik vind het ech-
ter belangrijk genoeg om 

hem ook nog een keer in de 
Andijker afgedrukt te zien.

Het is donderdagavond 7 
juni, 19.25 uur. De raadszaal 

van het gemeentehuis van 
Medemblik in Wognum, 

ook wel de politieke arena 
genoemd, loopt vol.

Er heerst zo, vlak voor het 
begin van de raad, een gezel-

lige drukte. Mensen die 
elkaar begroeten en elkaar 

nog iets te vertellen hebben.
Rond 19.30 uur volgt het 

verzoek van de voorzitter aan 
de raadsleden om hun plaats 
aan de tafel in te nemen. Dan 
volgt de opening en het ver-

zoek een moment van stilte in 
acht te nemen. Het geroeze-

moes verstomd en een welda-
dige stilte stroomt de ruimte 

binnen.
Een moment om je te bezin-
nen op wat komen gaat: het 
vaststellen of afkeuren van 

raadsvoorstellen. Deze don-
derdag zou het weleens de 

laatste keer kunnen zijn dat 
de raad op deze wijze aan-

vangt.
Er is door 3 fracties een 
motie ingediend om het 

‘moment stilte’ te laten ver-
vallen.

Dit moment zou zijn oor-
sprong vinden in de chris-
telijke levensovertuiging en 
daarom niet thuishoren in 
de raadsvergadering. Wat 

dan te doen met het moment 
van stilte tijdens 4 mei en de 

andere momenten waarop 
we in stilte herdenken? Ook 

maar laten vervallen?
Ik mag al 13 jaar als raadslid 
de raadsvergadering met een 
moment van stilte beginnen. 

Een overgang van de hectiek, 
voorafgaand aan de raads-
vergadering, naar de uren 

waarin belangrijke besluiten 
genomen dienen te worden. 

Ik mag ‘bidden’ dat deze 
mogelijkheid van bezinning 

voor iedereen behouden blijft. 
Het is donderdagavond 7 juni 

22.45u. De raad stemt. De 
uitslag 11-13. 

HET MOMENT overleeft! 
Ik word er stil van.

Piet Ligthart

U heeft vast al in de gaten dat 
de temperaturen tot ongekende 
hoogte stijgen. Opletten dat men 
de onkruid verbranders in de 
werkplaats of schuur laat staan.
Peuken, en andere zaken kunnen 
met deze droogte snel voor een 
behoorlijke brand zorgen.
Iedereen is druk met beregenen 
op akkers en de tuinen.
Vogels zuchten ook onder deze 
hitte als u er oplet dan zien wij 

ze vaak met de snavel open staan.
Zet een schaal met water op een 
schaduwplek in de tuin waardoor 
ze kunnen drinken en een bad 
voor verkoeling kunnen nemen.
Deze merel lag ook uit geteld op 
het gras met gespreidde vleugels 
en snavel open.
Nu maar hopen dat er een keer 
een bui los komt of maar na uw 
vakantie?
Douwe Greydanus.

Ondanks de droogte een kleurenpracht. Foto: Thea Spigt-Boelens

Langs de weg...

Deze merel heeft last van de warmte. Foto: Douwe Greydanus

Blafheet



Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.

DEEN is de ander niet 
Handelsweg 33G  
Tel. 06. 2182 3000

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hier kan 
uw advertentie 

staan!
Informeer naar de 

mogelijkheden.
p.ligthart@andijker.nl

Sandra Vlaar is een echte Andijker, gebo-
ren op de Bakkerstraat en daarna verhuisd 
naar ’t Buurtje. Een Andijker met een 
grote liefde voor honden en voor fotogra-
feren. “Vooral die combinatie voelt gewel-
dig, daar kan ik helemaal blij van worden,” 
aldus Sandra. Haar twee honden komen er 
tijdens het gesprek rustig bij liggen in het 
zonnetje in de tuin. Ook de poezen voegen 
zich bij het gezelschap. “Dit vind ik nou 
een mooi plaatje!”

Sandra fotografeert graag en veel. Haar 
favoriete onderwerp is honden, soms in 
combinatie met kinderen. “Honden zijn 
wat mij betreft het mooist als ze ‘hun ding 
doen’. Lekker rennen, rollen, springen en 
snoozen in een heerlijk zonnetje! Dat is 
wat ik wil vastleggen met mijn foto’s.”

Twee foto’s van Presto 
“Mijn eerste hondje was een vuilnisbak-
kie met de naam Presto. Hij is inmiddels 
overleden. Het enige wat ik heb aan beeld-
materiaal, zijn twee foto’s. Dat vind ik wel 
eens jammer. Ik had graag meer materiaal 
gehad. Dat was in een heel andere tijd. De 
foto’s werden nog gemaakt met een rol-
letje, dat je moest laten ontwikkelen en 
dan maar hopen dat je foto gelukt was.” 
Toch is daar het zaadje gepland voor de 
fotoshoots die Sandra nu doet voor andere 
hondenbezitters met een grote liefde voor 
hun viervoeter.

Van Gils en  Zuri
Sandra heeft nu twee honden. Van Gils 
is een grote grijze Cane Corso van negen 
jaar. Zuri is een Mastin Espagnole Mix van 

drie en een half jaar. “Het zijn twee grote 
honden en ik ben dol op ze. Binnenkort 
krijgen we er ook een jonge pup bij. Dat 
is een rescue Corgi mix, een veel kleinere 
hondensoort dus. Elke hond is anders, dat 
maakt ze zo mooi. Graag zie ik dat honden 
een beetje de ruimte krijgen die ze nodig  
hebben. Sommige honden zijn bijvoor-
beeld niet lief tegen andere honden, maar 
zijn wel erg lief voor -en geliefd door- de 
eigenaar. Met een beetje respect voor 
elkaar komt dat wel goed.”

Leg vast en sla op
Tegenwoordig is fotograferen met een 
digitaal toestel of zelfs de telefoon voor 
bijna iedereen mogelijk. “Mijn tip: Leg 
vast en sla op. Laat de foto’s niet alleen 
op je telefoon of op het kaartje van het 
fototoestel staan! Voor je het weet ben je 
ze kwijt en dat zou zonde zijn. Mijn passie 
voor het fotograferen van honden is een 
combinatie van twee dingen die ik graag 
doe. Werken met mooie beelden en met 
fascinerende dieren. Graag leg ik ook de 
honden van anderen op een mooie, spon-
tane manier vast met mijn camera.”

Honden fotograferen is de passie van Sandra

Sandra Vlaar met haar twee honden Zuri (l) en Van Gils. Foto: Olga de Boer

Winactie

Heeft u een hond, die u op de foto 
zou willen laten zetten door Sandra? 

Op haar facebook pagina Fotografiesandravlaar.nl 
kunt u bijgaande foto liken en in de ‘comments’ schrijft u dan 

Andijker en welk ras uw hond is. 

Op die manier loot u mee voor een basis-fotoshoot aan 
bijvoorbeeld de Vooroever of in uw eigen tuin. 

De actie loopt 14 dagen vanaf vandaag. De winnaar én de 
foto van de hond komen ook weer terug in de Andijker!
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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.

Zwartgroen  -  Industrieweg 5  -  Andijk 
(0228) 74 81 23  -  www.zwartgroen.nl

Dé buitenspecialist in: 
•  Kunstgras, Doek, Net, Gaas, Folie
•  Messcherpe prijzen!
•  Duizenden meters voorraad in Andijk
•  Enthousiast team 
 dat voor u klaarstaat en meedenkt!

Nieuw: 
•  IJzerwaren en tuingereedschap 
 (o.a. Woodies)
•  Grind, Split & Zand
•  Pergola’s en tuinschermen

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

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

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

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

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

“ D e N i euw e B a k k eri j ”
 KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden 
deze vaste aanbiedingen

  Bakker-Ontbijtkoek

 Van €2,95 nu voor €2,00

 Krentenbollen

 6 halen, 4 betalen

 Suikerbrood

 Van €2,50 nu voor €1,50
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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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

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

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Informatie: p.ligthart@andijker 

of 59 36 05



 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje, 

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Wist u 
dat...

... de eigenaar van de verloren 

sleutelbos heel blij was met 

de mensen die ze op de reac-

tie bezorgd hadden?

... Dorien Abbekerk een jaar 

op exchange gaat naar Na-

naimo op Vancouver island 

Canada?

... wij nu de mooiste zomer 

hebben sinds 1976 en dat veel 

mensen besluiten om in eigen 

land te kamperen?  

...op de camping op Het 

Grootslag echter geen enkele 

caravan te zien is?

... er een zilverkleurig fietsslot 

is gevonden zonder sleutel op 

de dijk/Middenweg?

... deze af te halen is op de 

redactie van de Andijker?
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Aan de Kadijkweg worden nieuwe kassen gebouwd. Ook elders in polder het Grootslag 
is men druk bezig de kassen uit te breiden. Foto: Koos Dol

Een mooi plaatje van de tuin van Piet Schuitemaker aan de Dijkweg. Zeker in contrast 
met de totaal verdorde Omringdijk. Foto Martinus L. De Vries

Langs de weg...

IVN -schipper Han Oranje neemt 
u zondag 5 augustus mee in de (f )
luisterboot om de natuur in de 
omgeving van het Streekbos te 
verkennen. De boot vaart door 
de historische vaarpolder De 
Weelen. Hij kent het gebied ‘op 
zijn duimpje’ en weet onderweg 
een schat aan verhalen te vertel-
len. 

De zomerse natuur langs en op 
het water maar ook de verleden 
van vaarpolder Het Grootslag 
komen aan bod. Nu bestemd 
voor pleziervaart maar vroeger 
de enige manier voor de tuin-
ders om bij hun land te kun-

nen komen. Om volgeladen met 
bloemkool of aardappelen naar 
veiling De Tuinbouw te varen. 

Verzamelen om 14.00 uur bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen 
om van daaruit in de aangemeer-
de boot te stappen. Kosten € 2,50 
volwassenen en € 1 voor kinde-
ren. Tijdige opgave bij Han op 
0228 523266 is nodig om mee te 
kunnen varen. 
De elektrisch aangedreven boot 
voldoet aan de vereiste veilig-
heidsvoorschriften. Neem bij 
warm weer iets te drinken mee 
voor deze tocht van ongeveer 
twee uur.  

De Wilskracht. Foto: Toos Brink

Varen met Wilskracht

Het aanhoudende warme en 
droge weer is heerlijk voor veel 
mensen, maar leidt ook tot pro-
blemen met de kwaliteit van het 
oppervlaktewater. Het water 
warmt op en vanwege de droogte 
kan het water niet makkelijk wor-
den ververst. In een aantal geval-
len kan dat gevaarlijk worden 
vanwege blauwalgen en botu-
lisme.

De afgelopen week komen er 
steeds meer meldingen over 
blauwalg in het oppervlaktewater. 
Ook neemt de kans op botulisme 
toe. Gezien de weersvoorspel-
lingen zal dat niet snel minder 
worden. HHNK roept daarom 
op om niet zomaar het water in 
te gaan en alleen te zwemmen 
op officiële zwemlocaties. Daar 
wordt het water gecontroleerd. 
Op zwemwater.nl (ook als app 
beschikbaar) staan de officiële 
zwemwaterlocaties aangegeven, 
plus de huidige waterkwaliteit. 
Maar let op: Mensen blijven uit-
eindelijk zelf verantwoordelijk 
voor hun eigen veiligheid en die 
van hun dieren.

Hoe gevaarlijk is blauwalg?
Blauwalgen zijn er altijd. Als het 
water opwarmt, tieren ze welig. 
Ze zijn zichtbaar in het water 
als groene en blauwe slierten of 
- als ze afsterven – als vieze blau-
wige drijflagen. Sommige blauw-
algen kunnen giftige stoffen in 
het water achterlaten. Mensen 
kunnen er ziek van worden, voor 
honden kan dit dodelijk zijn. Het 
is niet met het blote oog te zien 

welke gevaarlijk zijn en welke 
niet. Meestal openbaren ver-
giftigingsverschijnselen zich na 
12 uur: hoofdpijn, huiduitslag, 
maagkrampen, misselijkheid, 
diarree, koorts oog- en oorirri-
taties. Vooral kleine kinderen en 
honden zijn kwetsbaar, omdat zij 
(onbewust) sneller water binnen-
krijgen of drinken.

Is blauwalg te verhelpen?
Moeilijk. Er worden regelma-
tig nieuwe methoden beproeft, 
maar hét middel bestaat nog niet. 
Doorspoelen van het watersys-
teem geeft vooral een verplaat-
sing teweeg. De enige echte 
remedie is afkoeling. Zodra de 
temperatuur daalt of het gaat 
regenen, verdwijnt de alg weer.

Is er nog meer?
Helaas wel. Botulisme is een 
vorm van voedselvergiftiging, 
veroorzaakt door een bacterie die 
veel voorkomt in water met een 
laag zuurstofgehalte. Voor deze 
bacterie zijn temperaturen boven 
20°C en een eiwitrijk milieu (bij-
voorbeeld een dode vogel) ide-
ale omstandigheden. De bacterie 
vermeerdert zich dan zeer snel 
en scheidt daarbij een giftige stof 
af. Vooral watervogels en vis-
sen worden hierdoor getroffen. 
Ze vertonen verlammingsver-
schijnselen en stikken uiteinde-
lijk. Vanwege besmettingsgevaar 
is het verstandig ze niet aan te 
raken en kinderen en honden bij 
kadavers weg te houden. Meldt 
een kadaver dus bij de gemeente 
of hoogheemraadschap. 

Pas op voor blauwalg. Foto: aangeleverd

Door weersomstandigheden neemt waterkwaliteit af

Pas op voor blauwalg

Maandag 3 september start de 
computercursus Klik & Tik in de 
Bibliotheek Wervershoof

Voor iedereen die graag meer 
met de computer wil doen, maar 
niet goed weet hoe dit werkt, 
start de Bibliotheek Wervershoof 
maandag 14 mei met de compu-
tercursus Klik en Tik.

Klik en Tik is een computercur-
sus van zes weken, waar deel-
nemers met de computer leren 
omgaan, leren internetten en 
e-mailen. Tijdens de cursus leren 
mensen in een kleine groep en 
onder begeleiding van een docent 
stap voor stap hoe de compu-
ter werkt. Iedereen kan op zijn 

eigen tempo de computercursus 
doorlopen. Ook is het mogelijk 
om thuis of in de Bibliotheek 
zelfstandig verder te oefenen met 
Klik en Tik.

Aanmelden
Klik en Tik start op maan-
dag 3 september van 14.00 tot 
16.00 uur in de Bibliotheek 
Wervershoof. Zes weken lang is 
er iedere maandagmiddag een 
les. Deelname aan de Klik & Tik-
cursus is gratis. Voor € 10,- kunt 
u een lesboek aanschaffen die na 
de cursus ook als naslagwerk kan 
dienen. Voor meer informatie of 
om uzelf aan te melden: bel 0228 
- 743 943 of kijk op www.west-
friesebibliotheken.nl.

Klik & Tik in Bibliotheek Wervershoof

www.andijker.nl



Kerkdiensten, zondag 29 juli

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. S. Alblas te Bedum

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.30 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur  Drs. Janneke Ploeger uit Winkel
 Organist: Andrew Orme

In juli en augustus geen inloop!

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Cees Hanemaayer

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur  Wolter Woning

Toeristenkerk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Voorganger: Dhr. A. Appelman en dhr. T. Rademakers
 Muzikale Medewerking: Geanne van Soelen.

Oud papier  Zaterdag 28-07, 11-08, 25-08, 8-09, 22-09, 6-10, 
 20-10, 3-11, 17-11, 1-12, 15-12, 29-12
Plastic:  Dinsdag 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 07-08, 04-09, 02-10, 30-10, 27-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 27-07, 24-08, 21-09, 
19-10, 16-11, 14-12. Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Oproep:
In een wand of 

schouw ergens in 
een pand te Andijk 

waren omstreeks 1680 
Amsterdamse tegels 
met een decor met 

een schip geplaatst.

Ongetwijfeld zal hier 
iemand gewoond 

hebben die van doen 
had met de VOC. 

Wie weet hier iets 
van en kan ons 
verder helpen?

 
Stichting Oud Andijk

jm.kuin@quicknet.nl

0228-591408
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• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 
Dorpshuis Centrum, elke woensdag, 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten Sorghvliet, zie publicaties. 
Organisatie; Sorghvliet & breed samenwerkingsverband ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.

JULI

Woensdag 4 juli t/m 8 september
• Expositie Marius van Dokkum en Rien Poortvliet, De Mantel, 

Hornpad 19
Vrijdag 27 juli
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 28 juli       
• Open podium Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 21.00 uur

Wil je mee zingen of spelen meld je dan aan: info@t-ankertje.nl

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.
Zondag 19 augustus 
• Koppelbiljarten, Café Pension ‘t Ankertje, aanvang 12.00 uur
Maandag 20 Augustus 
• ‘t Eerste Deuntje met DJ Peter Manshaden en Hans Kaij die Pa-

ling en Poon rookt. Aanvang 11.55 uur, Café Pension’ t Ankertje
Vrijdag 31 augustus
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

SEPTEMBER
Woensdag 5 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 13.30 uur.
Zondag 9 september
• Literaire salon met Bert Wagendorp in de Serre van Cultura
• Fietssponsortocht voor Hart voor Moldavië, Start: Hoekweg 1 

om 14.00
Dinsdag 11 september
• VVNU Andijk Oost - Kookworkshop olv Annemieke de Kroon. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 14 september
• PCOB, Rondleiding Provinciehuis. Houtweg 33 Haarlem, ’s mor-

gens.
Zondag 16 september
• Viering 50 jarig KBO Andijk,. Kerkdienst 10.00 uur, Receptie 11.00 

uur Sarto.
Woensdag 19 september
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Vanavond gaan we met Eugenie Herlaar 

naar de Baltische Staten. Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 21 september
• KBO, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, de band ZO WAS 

UT. Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 22 september
• “Soulsville” bij Club Jazz & Pop in Cultura
• Back2Sport, 13.30 - 16.00 uur, Raadhuisplein Wervershoof
Dinsdag 25 september   
• KVG, Minca’s  Kookkunst op maat, 20.00 uur, Sarto
Vrijdag 28 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 29 september 
• Rory Gallagher tribute bands: Sinnerboy (UK) en Brute Force & 

Ignorance (germany). Sarto

OKTOBER
Woensdag 3 oktober
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 9 oktober
• VVNU Andijk Oost - Tesselhuus, logeerhuis voor mensen met een 

beperking. Dorpshuis, 19.45 uur
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Vrijdag 12 oktober
• PCOB, Dorps� lm1957 o.l.v. Klaas Burger Dorpshuis Centrum 

14.30 uur
Dinsdag 16 oktober       
• KVG, Cabaret  “ Lief en Leed “, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 17 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur 

Org. KBO.
• Vrouwen van Nu West, We laten ons vanavond verrassen door 

twee van onze leden. Cultura, 20.00 uur
 Zondag 21 oktober 
• Sarto:  “The Notband”  Aanvang 15.00 uur. Entree € 6,-
Vrijdag 26 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zondag 28 oktober 
• Club Jazz & Pop, Cultura (Cultura Plus) 
Woensdag 31 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER
Zaterdag 3 november
• Westfriese avond met quiz  “praat je moers taal”, muziek en 

Westfriese humor in Cultura
Dinsdag 6 november
• Kaartavonn KVG, 19.45 uur Sarto
Dinsdag 13  november 
• VVNU Andijk Oost - Workshop (kerst) olv Trudi Vroling. Dorps-

huis, 19.45 uur
• KVG, BINGO  ( zelf een prijsje meenemen van 3 euro)  , 20.00 uur, 

Sarto
Woensdag 14 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Woensdag 21 november
• Vrouwen van Nu West, St. Mee  &  de Wering o.a. vrijwilligers, 

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nl

De resultaten waren verre van 
best, daar hadden we alle twee, 
zowel als C.J. Verhoogt als ik, 
last van, maar het weer kun je 
de schuld niet geven. Maar je 
eigen biljartresultaat natuurlijk 
wel. 
Deze biljartmiddag werd afge-
sloten met geen enkele winst-
partij, C.J. Verhoogt en G.P. 
Grent hadden dus beide  geen 
winstpunten. 
Gauw vergeten en de volgende 

keer de accu opladen, dan zien 
we wel hoe de reslutaten zul-
len zijn. 
We keerden niettemin vro-
lijk huiswaarts vanuit café De 
Welkomst.
De slotzin is; “Leven en laten 
leven, het is later dan u denkt”. 
Adios Biljartos.

Sportgroeten 
G.P. Grent
Aflevering 1164

Biljartvereniging De Vlieringboys

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: tot maan-
dag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateri-
aal: tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberich-

ten) tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Colofon
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Daar buiten op afspraak

Helaas kan de activiteit op zon-
dag 29 juli (Tropische vogels bij 
IVN in het Streekbos Paviljoen) 
niet doorgaan wegens ziekte van 
de gids.

Lezing tropische 
vogels geannuleerd

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 29 juli 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
samenzang; voorganger: pas-
tor A. Dekker. Thema: “Delen in 
vertrouwen”. De collecte is voor 
onze kerk. Van harte aanbevolen 
en dank daarvoor. Welkom in de 
viering.
*Overleden: Wim Meester. Bij de 
voorbeden bidden wij voor hem.
*Zoals u wel gemerkt heeft genie-
ten ook de koren van de vakan-
tietijd. Maar met elkaar moet het 
lukken om de liederen te zingen, 
al of niet met orgelbegeleiding.



In polder Het Grootslag (West-
Friesland) zijn de afgelopen jaren ern-
stige verkeersongelukken gebeurd. 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) is wegbe-
heerder in deze polder en wil graag 
het aantal ongelukken terugdringen. 
In samenwerking met een verkeersad-
viesbureau en met inbreng van bewo-
ners, weggebruikers, LTO, gemeente en 
politie onderzocht HHNK de verkeer-
sproblematiek. Het hoogheemraad-
schap gaat nu maatregelen uitvoeren 
om de snelheden van de automobilisten 
omlaag te krijgen, de kruispunten beter 
zichtbaar te maken en de verschillende 

verkeersstromen beter te reguleren. 

Inbreng van bewoners 
en weggebruikers
In 2017 heeft het hoogheemraadschap de 
verkeerssituatie besproken met bewoners 
van Het Grootslag. Weggebruikers hebben 
via een online enquête hun mening gege-
ven. De belangrijkste aandachtspunten die 
(een gevoel van) gevaar opleveren: te hard 
rijden, onoverzichtelijke kruispunten en 
voorrangsfouten, klei op de weg en de 
grotere verkeersdrukte door wegwerk-
zaamheden elders. Het hoogheemraad-
schap pakt de situatie aan met een heel 
pakket aan maatregelen. Hierbij wordt 

zoveel mogelijk rekening gehouden met 
de wensen van de betrokken, de limieten 
van het budget en de beschikbare ruimte 
van het gebied.

Snelheid
Nadat het hoogheemraadschap in 2017 
al het kruispunt Gedeputeerde Laanweg/
Kadijkweg heeft aangepast, krijgen 
de kruispunten van de Gedeputeerde 
Laanweg met de Gerrit de Vriesweg en de 
Kleiakkers eenzelfde inrichting. Hierdoor 
ontstaat meer duidelijkheid voor de weg-
gebruiker. Verzakte groenstenen worden 
vervangen. De weg tussen de kruispunten, 
inclusief fietsstroken, krijgen een nieuwe 

asfaltlaag. Op lange rechte wegen wordt 
gekozen voor snelheidsremmende voor-
zieningen en extra borden om duidelijker 
te laten zien waar welke snelheid geldt. 
Daarnaast voert het hoogheemraadschap 
de komende jaren extra tellingen en snel-
heidsmetingen uit. Ook de bewustwor-
dingscampagne tegen klei op de weg gaat 
onverminderd voort.

Overzichtelijkheid
Op het kruispunt Veilingweg/
Grootslagweg verlengt het hoogheem-
raadschap de aanwezige verkeersdrup-
pels zodat het verkeer op de juiste wijze 
oversteekt. Met beplanting wil HHNK 
de kruispunten duidelijker aangeven. 
Tegelijkertijd maait HHNK vaker de ber-
men op kruispunten voor beter zicht.

Reguleren verkeersstromen 
De bestaande fietsroutes door het gebied 
worden beter aangegeven, zodat wegen 
zonder vrijliggend fietspad zo mogelijk 
kunnen worden vermeden. Het hoog-
heemraadschap is in gesprek met de pro-
vincie om het gebruik van de N302 aan-
trekkelijker te maken, zodat weggebrui-
kers meer gebruik maken van die weg.

Evaluatie
Vanaf september 2018 voert het hoog-
heemraadschap de maatregelen uit om 
de verkeersveiligheid van het Grootslag 
te verhogen. Actuele informatie staat op 
www.hhnk.nl/werkindebuurt. In 2019 
evalueren we de effecten van onze maat-
regelen op de verkeersveiligheid.

Meerdere kruispunten krijgen dezelfde inrichting als die van de Kadijkweg -  Gedeputeerde Laanweg. Foto: aangeleverd

Snelheden omlaag en kruisingen overzichtelijker
Hoogheemraadschap verbetert verkeersveiligheid in Het Grootslag   
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