
In de tuin van ome Jan Ruiter in 
Wervershoof was ruimte voor 
een kippenhok en er lag ook 
nog wat materiaal dat daar pri-
ma voor gebruikt kon worden. 
“Samen met Wesley (11) zijn 
we gewoon maar aan de slag 
gegaan en bouwde we een 
prachtige kippenvilla,” vertelt 
Jan. Wesley heeft tijdens de 
bouw volop geholpen. “Als 
dank voor mijn hulp mocht ik 4 
kippen gaan houden in het hok 
in de tuin van ome Jan. De eie-
ren mocht ik dan gaan verko-
pen voor een extra zakcentje,” 
vult Wesley aan.

Inmiddels heeft Wesley zich als 
een heuse jonge ondernemer ont-
popt en pakt hij de zaken klein-
schalig, maar professioneel aan. 
“Ik heb vaste adressen voor de 
eieren en houdt precies bij wat er 
in komt en wat er wordt uitgege-
ven. Elke dag fiets ik even langs 
mijn dieren om ze te verzorgen.”

Niet alleen een hok
De vier jonge Barnevelders van 
Wesley hebben een prachtig 
nachtverblijf met een ren. “Over-
dag mogen ze bij mooi weer lek-
ker scharrelen, ook buiten het 
hok. Ze kunnen echter niet de 
hele dag los in de tuin. Dan gaan 
ze door de heg naar de buren en 
lopen ze om het huis heen naar 
de weg. Daarom hebben ze een 
verplaatsbare buitenren. Af en 

toe een uurtje helemaal vrij rond-
spitten vinden ze heerlijk.”

Dames met naam
De hennen hebben allemaal een 
naam gekregen. De ene hen is een 
echte ontdekkingsreiziger en 
kiest snel het pad door de heg. 
“Zij vindt steeds ontsnappings-
routes en daarom noem ik haar 
Slimpie. Tokkie en Kipke en 
Bruintje zijn namen die gewoon 

goed bij de bruine tokkende kip-
pen passen. Ze lijken erg op el-
kaar, maar ik weet wel wie wie is 
door de ring om hun poot.”

Geen huisdieren
Slimpie, Tokkie, Kipke en Bruin-
tje zijn geen huisdieren. Ze doen 
gewoon hun werk door eieren te 
leggen. Als ze daar na een tijd 
mee stoppen worden ze vervan-
gen. Het zijn geen huisdieren, 

maar onderdeel van het bedrijfje. 
“Op de computer houd ik alle 
uitgaven en inkomsten bij en on-
der de streep wil ik natuurlijk wel 
graag winst maken!”

In de gaten houden
Wesley is echt zelf verantwoorde-
lijk voor zijn bedrijfje. “Met een 
lamp in het hok zorg ik ervoor 
dat de kippen langer eieren blij-
ven leggen, dat ze niet te vroeg op 

stok gaan. Met een camera kan ik 
zien vanaf huis of alles goed met 
ze gaat. Ook of er al een ei is ge-
legd bijvoorbeeld. Het voer, 
schelpen en hooi moet ik zelf ko-
pen. De eieren verkoop ik aan 
vrienden en familie voor 30 euro-
cent per stuk en met zo’n 24 eie-
ren per week loopt mijn handeltje 
best leuk. Op mijn eierdozen heb 
ik inmiddels zelfontworpen be-
drijfsstickers geplakt. Misschien 
groei ik nog wel eens uit tot een 
megabedijf, maar voor nu ben ik 
heel tevreden met mijn bijbaan-
tje,” aldus Wesley.

Wesley Mes wordt blij van een ei Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

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

d e  s l e u t e l  t o t  b e z i t

www.kwantesmakelaardij.nl | 0228-59 22 44
Kwantes Makelaardij, Middenweg 9 te 1619 BL Andijk

Verkoop | Aankoop | Advies | Taxatie

Wesley Mes heeft zijn eigen eierbedrijf opgezet. Tekst/fotoOdB/De Andijker

Woensdag 23 januari zijn er 
door het hele land in bibliothe-
ken, basisscholen, peuterspeel-
zalen en kinderdagverblijven 
voorleesontbijten georgani-
seerd. Lokale helden (denk aan 
de brandweer, politie en burge-
meester) én bekende Nederlan-
ders (o.a. ambassadeur prinses 
Laurentien), nemen deel aan 
deze voorleesontbijten om zo 
te laten zien dat ook zij voorle-
zen belangrijk vinden.

Natuurlijk doet de peuterspeel-
zaal en het kinderdagverblijf van 
Smallsteps ’t Dijkje hier ook aan 
mee. Deze vestiging is een Boek-
start locatie, en dat  betekent  o.a. 
dat het voorlezen aan jonge kin-
deren een belangrijke dagelijkse 
activiteit is.

Dit jaar werden de kinderen tij-

dens het voorleesontbijt, verrast 
door niemand minder dan Bob 
de Bouwer! Momenteel werken 
zij daar thematisch met bouwen, 
dus Bob hoort daar natuurlijk 
helemaal bij. Een huis voor Harry 
van Leo Timmers is verkozen tot 

het prentenboek van het jaar2019 
en staat centraal tijdens de Natio-
nale voorleesdagen en het thema, 
en werd enthousiast door Bob de 
Bouwer voorgelezen. Het was 
een super gezellige ochtend met 
een heerlijk ontbijt.   

Bob de Bower leest voor. Foto aangeleverd

Nationale Voorleesontbijt 2019 bij Smallsteps ’t Dijkje

Gratis inloop: 9-17 en 19-21 
uur. di.12-02 Benningbroek en 

do. 21-02 Andijk.

Jaarlijks wordt er een kolf wed-
strijd gehouden in Wieringer-
waard waarbij een Gouden Tien-
tje kan worden gewonnen. Er zijn 
4 klassen en dit jaar werden er 2 
door leden van onze vereniging 
gewonnen.
Na de voorrondes stonden zon-
dag Marry Boon en Lucia van de 
Klashorst in de finale. Marry 

stond in de 3e klasse met 77 bo-
venaan en Lucia in de 2e klasse 
met 94 punten. Lucia sloeg er 51 
punten bij, super de allerbeste 
van het toernooi. Bij Marry bleef 
het spannend tot de laatste klap 
en met een punt verschil  behaal-
de ze de eerste plaats.
Marry en Lucia, een prachtige 
prestatie.

Kolfclub ‘de Vrouwenkliek’
Twee gouden tientjes naar Andijk

Heeft u nieuws of tips? Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05
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FAMILIEBERICHTEN 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 3 februari 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorgangers van 
groep Andijk.
Thema: “Wil jij Hem zien?”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw.
Van harte aanbevolen en dank 
daarvoor.
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken!
*Overleden: Sjaak Verkooijen.
*Het resultaat van actie Kerk-
balans is tot nu toe € 18.500,-
- (ongeveer hetzelfde als vorig 
jaar).
Geweldig, u heeft weer laten 
zien, dat u de parochie een warm 
hart toedraagt.
Heel hartelijk dank aan allen, die 
hiertoe hebben bijgedragen!

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

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2019 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 3 februari

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. C. van Sliedregt te Nunspeet, Werelddiaconaat
19.00 uur Ruben Vlot, thema “Hoop”, m.m.v. Living Proof

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Pastor Gert Scholten, Organist: Andrew Orme

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Jaap Dieleman

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. groep Andijk, Gemengd koor 

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jan Groot

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

Wij bedanken een ieder voor de vele kaarten, de persoonlijke woorden 
en andere blijken van meeleven die wij van zo velen mochten ontvan-

gen na het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Nienke Maas-Abma

Wij ervaren uw warme betrokkenheid als zeer kostbaar.

Onze oprechte dank hiervoor.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Op zondag 10 februari organi-
seert de Westfriese Evangelie 
Gemeente een gezinsdienst: 
Toon je dank! Vooral de kinderen 
krijgen deze dienst speciale aan-
dacht.
 
De dienst wordt geleid door Bert 
de Jong. En ook Kobus de Kraai is 
aanwezig. Het belooft een afwis-
selende en creatieve dienst te 
worden. Om 10:00 uur ben jij van 
harte welkom in het Martinus 
College, De Aanloop 6 te Groote-
broek. Na afloop is er koffie, thee, 
en limonade.
 
De Westfriese Evangelie Ge-
meente (De WEG) is een eigen-
tijdse, evangelische gemeente.  
We zijn een laagdrempelige kerk 

midden in de samenleving waar 
een persoonlijke en open relatie 
met God centraal staat.
Om meer van Jezus te leren en 
samen te zingen en te bidden ko-
men we op zondagmorgen om 
10:00 uur samen in de aula van 
het Martinus College. 

Ook jij bent van harte welkom!

De WEG organiseert Gezinsdienst 
Toon je dank!

Wij willen u allemaal bedanken voor de vele kaarten, bloemen en 
meeleven in welke vorm dan ook t.g.v. ons 50-jarig huwelijk.

Het was geweldig.

    Leo en Ina Weverink - Gorter

Het Dorpshuis Centrum in An-
dijk kan terug kijken op een goed 
2018. Ook dit jaar is afgesloten 
met gezonde cijfers en mooie 
voornemens en nieuwe plannen 
voor 2019. Er waren verschillen-
de hoogtepunten in het afgelo-
pen jaar, maar de overdracht van 
het beheer in december aan 
Henny van Bragt, is toch wel het 
meest noemenswaardig. 

“Het bestuur is ontzettend blij 
met de manier waarop alles loopt 
in het Dorpshuis Centrum. We 
hebben een vrijwillig bestuur met 
professionals uit verschillende 
vakgebieden, een goed gevulde 
agenda, een gebouw dat we ieder 
jaar verder weten te verduurza-
men én een enthousiast en gast-
vrij team,” aldus Heleen Keur, 
voorzitter van het bestuur. 

“En met de nieuwe beheerder 
hebben we niet alleen een goede 
kok, maar ook een ervaren mana-
ger binnen weten te halen. Daar 
zijn we, als zelfstandig Dorps-
huis, best een beetje trots op,” 
vult Francine de Kroon, be-
stuurslid, aan. 

Het Dorpshuis Centrum draait al 
jaren zonder enige vorm van vas-
te subsidie van de gemeente. Een 
hele uitdaging volgens de be-
stuursleden, maar toch is dit 
dorpshuis in staat om een breed 
scala aan activiteiten te huisves-
ten en jaarlijks onderhoud aan 
het gebouw te plegen. Het Dorps-
huis Centrum vervult daarmee 
een belangrijke maatschappelijke 
rol  en neemt daarmee een on-
misbare plek in, in de Andijker 
samenleving.

Dorpshuis Centrum sluit 2018 goed af

Lekker uitwaaien en energie 
opdoen. Wie van ‘natuurlijk 
wandelen’ houdt, kan op zon-
dag 10 februari meedoen aan 
een winterse tocht rond het 
Egboetswater. Start 14.00 uur 
bij het Egboetje, Liederik 15, 
1678 JC Oostwoud, afslag Hau-
wert. 

IVN-gids Henk Lanting weet veel 
over de natuur in dit waterrijke 
gebied te vertellen. De wandeling 
is bedoeld voor volwassenen en 
kinderen vanaf 10 jaar en eindigt 
in het knusse Egboetje met war-
me chocolademelk. Advies: Ste-

vige schoenen of laarzen aantrek-
ken en vooraf aanmelden op 0228 
313430 of h.lanting@ivn-west-
friesland.nl. 
Kosten: een vrijwillige bijdrage.

Onderweg wordt aandacht be-
steed aan het (weide)landschap, 
de vogels, de vegetatie en wat 
verder wordt aangetroffen aan 
vroege lentesignalen zoals 
sneeuwklokjes en de hazelaar 
met haar kleine vrouwelijke, rode 
bloempluimpjes. Die mmv de 
wind worden bestoven door het 
mannelijke stuifmeel uit de gele 
hangende schubben. 

Sneeuwklokjes. Foto: Toos Brink

Winterwandeling Egboetswater

Een lege plek, het doet zo'n pijn
maar in gedachten zal hij altijd bij ons zijn.

Voor al het medeleven na het onverwachte overlijden  
van onze lieve broer en zwager 

Henk Nierop
willen wij u hartelijk bedanken.

Piet en Annemarie Nierop-de Vries
Jannie en Piet Hoffer-Nierop
Jenny en Jan Schuurman-Nierop
Willy en Remmert Deen-Nierop

Januari 2019
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MOET IK MIJN TESTAMENT AANPASSEN NA EEN 
ECHTSCHEIDING OF ONTBINDING VAN ONS 

SAMENLEVINGSCONTRACT?

Niemand begint aan een relatie met de intentie dat die weer zal 
eindigen. Toch vinden er per jaar zo’n 33.000 scheidingen plaats. De 
gemiddelde leeftijd van mannen die scheiden is rond de 47 jaar, die 
van vrouwen 44 jaar. De huwelijksduur bij scheidingen is zo’n 15 
jaar. Tijdens een scheiding of ontbinding van een samenlevingscon-
tract moeten er veel en ingewikkelde zaken worden geregeld. Men 
vergeet vaak het testament dat ooit was gemaakt of als men geen 
testament had, dat dit waarschijnlijk nu wel nuttig is om te maken.

Had u nog geen testament en is uw relatie geëindigd?
Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Is dit wel uw wens? 
Heeft u kinderen? Dan kan het zijn dat bij uw overlijden en het over-
lijden van uw kind (tegelijkertijd of nu u), uw ex-partner erfgenaam 
is. Wilt u dit uitsluiten, ga dan naar de notaris.

Had u al een testament en is uw relatie geëindigd?
Staat in uw testament dat uw partner (één van) uw erfgenamen is? 
Nadat de scheiding rond is, vervalt dit, maar dat duurt vaak even. In 
de tussentijd erft uw aanstaande ex nog gewoon van u. Kijk daarom 
na of er in uw testament een ontsnappingsclausule is opgenomen of 
laat u hierover voorlichten door de notaris.

Mantel&Overtoom Notarissen en Mediators. 

Meer informatie? 
Lees onze digitale nieuws-
brief: gratis abonnement 
www.mantelovertoom.nl 
GRATIS INLOOP: 
di 12-02 en do 21-02 
van 9-17 en 19-21 uur.

Geldig in week 5 (28 januari - 2 februari)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Penne all’Arabiata
Meal Deal
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Meal Deal

Spruiten-kerriestamppot 
met een gehaktbal

Geldig in week 6 (4 - 9 februari)

500 gram 

€ 4,95Andrea van Langen

Kansen

Wie weleens bij de 
Vooroever in Medemblik 
komt kan zien dat het er 
enorm is opgeknapt. Er 
is een gezellige strand-

tent gekomen, de water-
sportvereniging heeft een 
nieuwe onderkomen en de 
kom is uitgebaggerd.  Nu 

worden er plannen ontwik-
keld voor de Vooroever 
in Andijk. Een gebied 

waar allerlei ontwikkelin-
gen spelen. Denk aan de 

Koopmanspolder maar ook 
het Centrum Voor Water, 
de Buurtjeshaven en de 

zwemkom met het wandel-
gebied eromheen. Zoals u 
in de krant heeft kunnen 
lezen heeft de dorpsraad 

hier ook een mening over. 
En ze zijn niet de enige. Zo 
wil Rijkswaterstaat dat de 

natuur een grotere rol krijgt 
in het gebied. Andere partij-
en zetten meer in op recre-

atie. Ook de ondernemers in 
het gebied hebben bepaalde 
wensen. En dan heb je nog 
het Hoogheemraadschap 

en de PWN. De provincie 
ontwikkelt ondertussen de 
IJsselmeeragenda 2050. 

Ook dat biedt kansen 
voor Medemblik. Hierin 

trekken we samen op met 
Enkhuizen en Hollands 

Kroon. De gemeente heeft 
zelfs een ambtelijk verken-
ner aangesteld om in over-
leg met betrokken partijen 
een gebiedsplan te ontwik-
kelen. Met een goed plan 
is er kans op steun van de 

provincie. De gemeente wil 
alle belangen goed afwegen 

om vervolgens een juiste 
keuze te maken, waardoor 
ook dit gebied aantrekke-
lijker wordt. Dit betekent 
dat dingen wellicht minder 
snel gaan dan u en ik ver-

wachten. Ik hoop dat u daar 
begrip voor heeft, het gaat 
om veel geld en dan moet 
je niet over één nacht ijs 

gaan. Over ijs gesproken: 
wie weet krijgen we nog een 
paar weken vorst zodat de 
schaatsen weer uit het vet 

kunnen!

Andrea van Langen, 
wethouder Medemblik

Geen oplossing BTW probleem, 
gemeenteraad raakt aan zet
Het wegvallen van BTW terug-
gave kost De Weid en de andere 
buitenbaden in Medemblik tien-
duizenden euro’s. Uit een gesprek 
dat de baden onlangs met Me-
demblik hadden blijkt dat de be-
oogde compensatieregelingen 
(de SPUK en BOSA subsidies) 
voor de buitenbaden niet gelden. 
Daarmee staat ook De Weid met 
lege handen: de spaarpot wordt 
met 20% leeggeplukt door de be-
lastingdienst en de inkomsten 
dalen met bijna 15.000 euro. Een 
onhoudbaar scenario. De ge-
meenteraad raakt nu aan zet om 
een oplossing te bieden. De vrij-
willigers van De Weid hopen op 
wat snelheid in dit proces nu de 
onzekerheid inmiddels maanden 
duurt…

Nieuwe hoofdpomp staat op 
zijn plek!
Intussen sleutelen de vrijwilligers 
iedere week stoïcijns door. In-
middels staat de hoofdpomp op 
zijn plek. Hiervoor was het nodi-
ge passen, meten en laswerk no-
dig. Techneuten bedankt! Speci-
ale dank ook aan lasbedrijf Ver-
hoef voor het beschikbaar stellen 
van spullen en kennis. Zo houden 
we de voorzieningen levend; 
mooi dat vrijwilligers en bedrij-
ven samen optrekken in Andijk!
 
Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Lasbedrijf Verhoef ook erg bedankt voor de beschikbare spullen.  
Foto aangeleverd

Nieuws van De Weid

Op zondag 10 februari organi-
seert ‘Stichting Oud Wervers-
hoof ’ weer een koffieconcert in 
de trouwzaal van het oude Raad-
huis, nu voor de tweede keer met 
medewerking van Therése Kuin 
en Nico Veeken. Na een succes-
vol optreden op 22 januari 2017 
nemen zij nogmaals ieder een 
half programma voor hun reke-
ning. 

Therése Kuin uit Andijk bege-
leidt zichzelf op gitaar en maakt 
af en toe ook gebruik van orkest-
banden. Therése wisselt haar 
Nederlandstalige liedjes van o.a. 
Simone Kleinsma, Marco Borsa-
to en Willeke Alberti af met En-
gelstalig werk van o.a. Amy 
Winehouse en Sarah McLachlan.

Nico Veeken geeft als het ware 
een ‘Coming home mini concert’. 
Zijn wieg stond namelijk op nau-
welijks 25 meter afstand van de 
zaal waar hij deze middag op-
treedt. 
Nico zingt met begeleiding van 

orkestbanden ballads en 
lovesongs van o.a. Bee Gees, John 
Denver, Neil Diamond, Roy Orbi-
son en Bryan Ferry.

Hoewel Therése en Nico allebei 
solisten zijn, maken ze bij dit kof-
fieconcert toch graag gebruik van 
de mogelijkheid om enkele duet-
ten te zingen, die ze speciaal voor 
dit optreden hebben uitgezocht. 
Ze zijn in ieder geval van plan 
voor weer een gezellige en ont-
spannen muzikale invulling van 
de zondagmiddag te zorgen.

Het concert begint om 14.00 uur. 
De zaal is vanaf 13.30 uur open. 
De entreeprijs is  € 6,00 inclusief 
koffie of thee bij aanvang. Er zijn 
slechts 50 plaatsen beschikbaar, 
dus reserveren wordt aangera-
den: cam.berkhout@quicknet.nl 
of 0228-582377 
Voor wie het traplopen een be-
zwaar is, is er een lift in het ge-
bouw; graag even vermelden bij 
het reserveren. Raadhuisplein 1 
in Wervershoof.

Koffieconcert met Therése Kuin en 
Nico Veeken in het ‘Oude Raadhuis’

Therése Kuin begeleidt zichzelf op gitaar. Foto: aangeleverd

Zaterdag 2 februari

een dans- en theatervoorstelling
in Cultura Andijk aanvang 20.00 uur

Entree €10 inclusief kopje koffie/thee

Reserveren: Culturaplus2.0@gmail.com

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

Voor zonneschermen, 
markiezen, reparatie 

en onderhoud.
Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

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

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Marijke is inmiddels al 17 jaar 
werkzaam als zelfstandig the-
rapeut, waarvan de laatste 4 
jaar aan de Hoekweg in Andijk. 
Vanuit haar toenmalige werk-
zaamheden in de zorgverlening 
ontwikkelde ze een grote inte-
resse voor de samenhang tussen 
lichaam en geest. Om die reden 
heeft zij toentertijd diverse op-
leidingen gevolgd, zoals Hyp-
notherapie, EMDR-Therapie, 
relatietherapie, virtuele maag-
band, familieopstellingen, pro-
fessioneel Aurahealer etc. Alle 
opleidingen heeft zij succesvol 
afgerond, wat leidde tot een er-
kende drukbezochte therapie-
praktijk.

Passie en drijfveer
Wanneer je de praktijk binnen-
loopt valt direct de ontspannen 
sfeer op. Het prachtige uitzicht 
op het Andijks landschap vanuit 
de praktijk werkt hier ook aan 
mee. Eenmaal gesetteld in Andijk 
wist men de praktijk snel te vin-
den.  “Het cliëntenbestand is zeer 
gevarieerd, wat het ook zo leuk 
maakt”, aldus Marijke. 

“Mijn passie en drijfveer is om 
een positieve bijdrage te leveren 
aan alles wat met de mens en 
zijn functioneren te maken heeft. 
Hoe we met ons lichaam omgaan; 
gedachten, houding, voelen, voe-
ding, angsten, dit heeft zijn weer-

slag op ons hele welzijn. Vanuit 
de overtuiging dat dit alles in 
beweging is en verbonden met el-
kaar, wordt mijn therapie hierop 
afgestemd”.

Behandelplan
Ieder mens is verschillend en 

heeft zijn eigen voorkeur waar-
mee hij de wereld om zich heen 
met zijn vijf zintuigen waar-
neemt. Vanuit de intake wordt 
een behandelplan opgesteld, 
waar Marijke de verschillende 
technieken met elkaar combi-
neert, afgestemd op de persoon. 

“Dit geeft een zeer goed resultaat, 
getuige de vele tevreden cliënten. 
Dit goede resultaat is er vaak al 
na enkele sessies.” 

Maatwerk
In de praktijk van Marijke kan 
men dan ook rekenen op maat-

werk en een nuchtere persoon-
lijke benadering, gecombineerd 
met haar helder voelend ver-
mogen, met als uiteindelijk 
doel een optimaal functioneren 
en welbevinden van de cliënt. 
De therapieën waarmee Marijke 
onder andere werkt zijn; EMDR, 
hypnotherapie, coaching, ont-
spanningstechnieken, regressie-
therapie, mindfulness, aurahea-
ling, NLP, lichaamstherapie en 
familieopstellingen.

Zowel lichamelijke als psychi-
sche klachten worden hiermee 
behandeld, waarbij je kunt den-
ken aan stress, depressie, pijn, 
roken, trauma, overgewicht, fo-
bieën, chronische pijnklachten, 
eetproblemen, burn-out, slape-
loosheid, pijn, relatieproblemen, 
rouwverwerking, angstaanvallen, 
trauma, assertiviteitsproblemen, 
negatief zelfbeeld, paniekaanval-
len, versterking van de afweer 
etc.  De therapieën op maat zijn 
geschikt voor volwassenen en 
kinderen vanaf 7 jaar en worden 
in vele gevallen (gedeeltelijk) 
vergoed via de zorgverzekering.  

Voor meer informatie over  Ma-
rijke Jaspers Therapieën kun 
je contact opnemen met 0228-
755743 of 06 180 892 20. Je kunt 
haar ook mailen via info@marij-
kejaspers.nl of kijken op de web-
site www.marijkejaspers.nl 

Marijke Jaspers, voor therapie op maat. 

'Het cliëntenbestand is zeer gevarieerd, wat het ook zo leuk maakt. Foto: KD/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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

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@� owerinabox.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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.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

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.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?
info@andijker.nl of bel: 59 36 05

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.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ 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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Wist u dat...

... er veel geklaagd wordt in 

deze rubriek ?

... postbodes en 

krantenbezorgers graag veilig 

hun werk willen doen?

... op de Meander zakjes 

hondenstront in een 

afvalbak bestemd voor plastic 

worden gedumpt?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… op vrijdag 8 maart de 67e 

Veiling Sarto wordt gehouden ?

… het vaak eigen inwoners zijn 

die te hard in de wijk rijden?

… de redactie op zoek is naar 

kermisfoto’s uit het Cultura 

tijdperk en dat u deze naar 

info@andijker kunt mailen?

 
Andijkertjes

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

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

Iets te verkopen:
Plaats een Andijkertje

5 regels voor 5 euro
info@andijker.nl

Voor het project in Hongarije 
vraagt Stichting Antwoord 30 
fietsen. We zijn op zoek naar 
goede dames- en herenfietsen 
voor de christelijke camping in 
Debrecen, Hongarije. 

Op deze christelijke camping ko-
men diverse vrijwilligers die zich 
onder andere inzetten voor de 
kinderkampen in de zomerperi-
ode. Het is fijn als zij een fiets 
kunnen gebruiken op deze grote 
camping. Uiteraard zijn deze fiet-
sen ook beschikbaar voor de vas-
te medewerkers en voor de gas-

ten van de camping. Het is fan-
tastisch om op de fiets het mooie 
bosrijke Hongarije te verkennen!

Wilt u ons helpen? We denken 
aan 30 fietsen. Heeft u een fiets 
beschikbaar, die in goede staat is, 
brengt u deze dan op dinsdag of 
donderdag bij ons op kantoor; 
Bedrijvenweg 4 in Andijk.
Van 09.00 – 16.00 uur zijn we 
aanwezig. Voor vragen kunt u 
contact met ons opnemen: tele-
foon 0228 – 597047.
Namens het Antwoord-team 
enorm bedankt voor uw hulp! 

De christelijke camping in Debrecen. Foto aangeleverd

Fietsen voor Hongarije!

Je kunt je weer inschrijven voor 
de JSP lessen vanaf de voorjaars-
vakantie. De folder wordt nu per 
periode digitaal via de scholen 
verspreid. Er komt ook per peri-
ode een poster op de school te 
hangen met informatie. Met de 
JSP krijgen deelnemers de kans 
om 3 tot 4 kennismakingslessen 
in een sport te volgen zonder di-
rect lid te worden. De JSP wordt 
georganiseerd door Team Sport-
service West-Friesland in samen-
werking met basisscholen en lo-
kale sportaanbieders.

Aanmelden en deelname
Altijd al willen golfen, tennissen, 
zeilen of drummen? Dat is nu 
mogelijk! Op de website staat ook 
veel ander uitdagend aanbod. 
Ook kun je deelnemen aan de 
cursus SportExtra. Hierbij zorgt 
een ervaren docent dat elk kind 
plezier en vertrouwen krijgt in 
bewegen.

Ga naar www.teamsportservice.
nl/westfriesland, klik op de eve-
nementen & activiteiten button 

en vervolgens op “JSP Feb-Nov”. 
U kunt 1 sport naar keuze kiezen 
en deze gelijk afrekenen. U kunt 
natuurlijk ook meerdere sporten 
proberen. Inschrijven is mogelijk 
tussen 18 januari en 14 februa-
ri. Deze kennismakingslessen 
worden gegeven tussen voor-
jaarsvakantie en de meivakantie. 
Kijk voor alle data en tijden op de 
website. Staat de sport niet meer 
op de website? Dan betekent het 
dat de les vol zit. Houd de web-
site, in dat geval, in de gaten want 
mogelijk komt er een nieuw aan-
bod. Er zijn ook JSP lessen die uit 
meer of minder dan vier lessen 
bestaan.
Let op: Bij te veel/weinig aanmel-
dingen kunnen data/tijden gewij-
zigd of geannuleerd worden. 
Hiervan wordt u op de hoogte 
gebracht.

Informatie
Voor vragen en meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Sportservice West-Friesland, tel. 
0229-28 77 00 of mail naar 
jspwf@teamsportservice.nl. 

De JeugdSportPas (JSP) is weer begonnen!

Rijdend over de Dijkgraaf Groot-
weg viel mijn blik op een zwarte 
uitstulping aan een boom. Het 
bleek een grote zwarte zwam te 
zijn wat wijst dat deze boom ziek 
is. Een gevaar voor de omgeving 
is nog lang niet aan de orde maar
het is wel een fraai beeld. Bekend 

is dat als een boom ziek is de 
schimmel zijn werk gaat doen 
waardoor in de loop der jaren de 
boom het onderspit delft. De tak-
jes zijn op genomen in de zwam 
en steken dan ook fier er door 
heen. 
Douwe Greydanus.

De zwarte uitstulping. Foto Douwe Greydanus

Aangetast

Ondanks de slechte weersvoor-
spellingen en aangepaste 
dienstregeling van het openbaar 
vervoer heeft de Museumgroep 
van de Vrouwen van Nu, afde-
ling Andijk-West, op 22 januari 
jl. het Rijksmuseum Boerhaave 
in Leiden bezocht. Dit naar aan-
leiding van de tentoonstelling 
“Herman Boerhaave & de Gou-
den Eeuw van de wetenschap”. 
Herman Boerhaave werd 350 
jaar geleden geboren en was een 
alleskunner: arts, anatoom, bo-
tanicus, scheikundige, huma-
nist en onderzoeker. In zijn tijd 
één van de bekendste mannen 
van Europa. 

Het museum is een schatkamer 
van wetenschap en geneeskunde. 
Het Anatomisch Theater is het 
enige in Nederland en een replica 
van het Anatomisch Theater van 
de Leidse universiteit, gebouwd 
in 1595. Hierin wordt een film 
vertoond van vijf eeuwen weten-
schapsgeschiedenis, fascinerend 
om te zien en te beleven. 

Het topstuk van de tentoonstel-
ling is het recent gerestaureerde 
familieportret van Rembrandt-
leerling Aert de Gelder waarop 
Herman Boerhaave, zijn vrouw 
Maria Drolenvaux en dochter Jo-
hanna Maria te zien zijn. Dit 
portret uit de collectie van het 
Rijksmuseum is op de tentoon-

stelling voor het eerst in herstel-
de glorie te bewonderen.

We zagen de belangrijkste uitvin-
dingen uit de Nederlandse we-
tenschapsgeschiedenis via een 
verhaal tot leven komen. Heel 
herkenbaar waren de innovaties 
in de geneeskunde, van aderlaten 
tot bloedtransfusie en van ampu-
taties tot complexere transplan-
taties. Ook de allereerste kunst-
nier en de ijzeren long waren in-
drukwekkend. Wat een mooie 
landkaarten, globes, natuurteke-
ningen en boeken met fraaie 
planten en dieren, een van de 
eerste computers en veel techni-
sche instrumenten.

Heel interessant was tentoonstel-
ling “Op recept, 350 jaar medicij-
nen”. Het verhaal van de ontwik-
keling van een ouderwetse apo-
theek naar de huidige farmacie. 
Van kruidenmengsels in prachti-
ge Delfts blauwe apothekerspot-
ten naar de chemische industrie 
van vandaag. En van poeders en 
mysterieuze stoffen in de apo-
theek van toen naar de efficiënte 
biotechniek van nu.

Jong en oud kan zich prima ver-
maken in dit verrassende muse-
um en één dag is echt niet ge-
noeg. Reden te meer om nog-
maals op bezoek te gaan. 

Een ouderwetse Anatomische les. Foto: aangeleverd.

Museumgroep Vrouwen van Nu Andijk-West
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FEBRUARI
Zaterdag 2 februari             
• Cultura Plus: Dansvoorstelling “Toeval en Keuzes” van Dance 

Company Joke de Heer en na de pauze Theatervoorstelling 
“Friends to Be” van “Op Roet” Aanvang 20.00 uur, Cultura

Zondag 3 februari             
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 6 februari
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 12 februari 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Jaarvergadering en bingo, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Donderdag 14 februari 
• Cultura Plus: Riraragebol voorstelling voor de 

basisschoolleerlingen in Cultura
Zondag 17 februari
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 20 februari
• KBO-SBA, Bezoek aan het bloembollenbedrijf van Niels Kreuk, 

Kadijkweg 19 !0.15 uur.
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Jaarvergadering en na de pauze 

BINGO. 20.00 uur, Cultura
Vrijdag 22 februari
• PCOB Jaarvergadering, na o�  ciële gedeelte Goochelaar Bert 

Korvera. Dorpshuis Centrum 14.00 uur
• KVG Andijk, Feestavond, 70 jarig bestaan. 19.30 uurSarto
• 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 24 februari           
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 13.30 uur
Woensdag 27 februari
• Tulpenactie Moldavië

MAART
Woensdag 6 maart
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur. 
Vrijdag 8 maart
• 67e Veiling Sarto
Zondag 10 maart 
• Schrijverscafé in Cultura met als gast Sonja Barend, 15.00 uur
Maandag 11 maart
• LSBO-Zonnebloem, Uit eten ????
Dinsdag 12 maart  
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Gezamenlijke avond met de afde-

ling west, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
• Uitvoering Andijker Toneel in Cultura
Zondag 17 maart
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Dinsdag 19 maart          
• KVG Andijk, High Tea 20.00 uur
Woensdag 20 maart
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur
• Lezing in De Kapel door Rodrigo van Rutte, thema: Adoptie

Inloop:19.30 uur, gratis entree
Zondag 24 maart
• Club Jazz&Pop in Cultura
Vrijdag 29 maart
• 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 30 maart
• Voorjaarsconcert Sursum Corda, Dorpshuis Centrum, 20.00 uur

APRIL
Woensdag 3 april
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 5 april 
• PCOB, Ik teken er voor, door Ineke Ruiter, Dorpshuis Centrum 

14.30 uur.
Dinsdag 9 april 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Eendagsbestuur, 

Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Zaterdag 13 april
• Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 14 april  
• Sarto  - Back to The Sixties met The New Hurricanes.  Aanvang  

15.00 uur.
Dinsdag 16 april             
• KVG Andijk, Workshop paastaart maken. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 17 april
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West, bloemworkshop voor Pasen, 20.00 

uur, Cultura
Vrijdag 19 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zondag 21 april
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Woensdag 23 april
• LSBO-Zonnebloem, Dagtocht naar Het oude ambachten en 

Speelgoedmuseum in Ter Schuur, Gem. Barneveld. Dorpshuis 
Centrum en Sarto, 09.30 uur Organisator is Zonnbloem.

Vrijdag 26 april
• 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.
• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 

Dames. 19.00 uur.
Zondag 28 april
• Tulpenwandeltocht, 8 km. en 15 km. Start: Zorgboerderij de Tulp

MEI
Woensdag 1 mei
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Dinsdag 14 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. De hr. S. Gerber over zijn leven 

met een dwarslaesie, Dorpshuis centrum, 19.45 uur

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

Oud papier  Zaterdag 9 en 23-02, 9 en 23-03, 6 en 20-04,   
 4 en 18-05, 1, 15 en 29-06, 13 en 27-07, 10 en 24-08,  
 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 5-02, 5-03, 2-04, 30-04, 28-05, 25-06,   
 23-07, 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 19-02, 19-03, 16-04, 14-05, 11-06,   
 9-07, 6-08, 3-09, 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt opge-
haald zijn de data als volgt: vrijdag 8-02, 8-03, 5-04, 3 en 31-05, 

28-06, 26-07, 23-08, 20-09, 18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Zondag 3 februari geeft Piet 
Zwaan een lezing over de histo-
rie, heden en toekomst van deze 
waterrijke polder bij IVN West-
Friesland. Volwassenen zijn wel-

kom bij deze lezing om 14.00 uur 
in de bovenzaal van het Streek-
bos Paviljoen. 

De ex-waterschapbestuurder en  

-wet-houder neemt foto’s, teke-
ningen en oude kaarten mee. 
Aanmelden is niet nodig en vra-
gen staat vrij tijdens/na de lezing.

Polder Het Grootslag: een 
vruchtbaar gebied achter de Om-
ringdijk. Al 3500 bewoond en 
gebruikt voor landbouw. Hoe is 
het gebied ontstaan en hoe hiel-
den we de polder boven water. 
Veranderingen in de  landbouw, 
verkaveling,  aanleg wegen, wo-
ningbouw en recreatie. De polder 
is in de loop der tijd rigoureus 
veranderd. Dat vraagt om een 
ander waterbeheer dan vroeger. 
Wat kunnen we nog verwachten, 
wat zijn de bedreigingen en zijn 
er oplossingen? En ook heel be-
langrijk, wat is de toekomst van 
de agrarische sector?

Waterberging De Ven in Andijk. Foto: Toos Brink

Lezing Polder Het Grootslag

Als er ooit een tijd komt dat we in de regionale ge-
schiedenisles jaartallen uit ons hoofd moeten leren, 
dan is er voor het Westfriese schaken eentje bijge-
komen. ,,1934: Het eerste Westfries kampioenschap 
wordt gehouden. 1985: Jaar van het eerste kampi-
oenschap van de regio Westfriesland. 2019: Start 
van het toernooi om de Westfriesland Cup.’’

Westfriesland is een nieuw schaakevenement rijker: 

het toernooi om de Westfriesland Cup. Een klein 
jaar geleden hebben de Westfriese schaakverenigin-
gen de samenwerking gezocht om meer leven in de 
brouwerij te brengen en daar is dit initiatief uit 
voortgekomen.

In Andijk werd in 1934 het eerste Westfries kampi-
oenschap gehouden en het in 1930 opgerichte 
Schaaklust heeft ook de primeur van de eerste 
avond van het toernooi om de Westfriesland Cup. 
Alfred Schenk, lid van de gastheer, is de eerste win-
naar. Hij staat tegen Renate Spruit (Degoschalm/
Revanche) in een interessant eindspel de kwaliteit 
achter, maar kan na dameruil de winst naar zich toe 
trekken. In hun tweede partij gaat de strijd lang ge-
lijk op en lukt het Renate om revanche te nemen. 
Voor een internationaal tintje zorgt Nizar Alayoubi, 
afkomstig uit Syrië en alweer bijna een jaar spelend 
bij Caïssa-Eenhoorn. Het wordt een succes, want 
hij verslaat Chris Keesman (Schaaklust) tweemaal.

Wat is het opvallendst op deze eerste avond van het 
Westfriesland Cup-toernooi? Er is geen enkele re-
mise. De twaalf spelers in Andijk leveren grote 
strijdlust en er valt op hun borden veel te beleven. 
Zij tonen aan dat de schaaksport springlevend is.

Schaaklust-speler Alfred Schenk op weg naar de 
eerste overwinning. Foto aangeleverd

Schaaksport springlevend in toernooi om Westfriesland Cup

Wie weet iets van deze foto uit het familie fotoalbum van Weel?

Klaas Weel en zijn zoon Freek Weel-Groot komen oorspronkelijk uit de oude Bangert. Klaas 
Weel had op het padje vanaf boer Neefjes een schuitenhelling/timmersbedrijf. Zijn zoon 
Freek woonde als aannemer eerst op Dijkweg 378 en later op Dijkweg 413 en zijn in 1958 

verhuisd naar Blokker. Mw. Schouten-Weel hoort graag wie iets over deze foto weet.
 Reacties naar jm.kuin@quicknet.nl 591408

Oproep
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Samen spelen, 
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in 
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Vanwege het groeiend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar: 

Leerling en ervaren folie monteurs (decorateurs)
WAT SQUEEZY DOET
Squeezy is al meer dan 30 jaar lang specialist in het monteren van folie. Denk hierbij aan auto’s 
wrappen, vliegtuigen en treinen decoreren, grote wagenparken van nieuwe reclame voorzien, 
gevels en kozijnen omkleuren met folie en signing aanbrengen in winkels. We zijn een nuchter 
bedrijf met een grote groep hardwerkende monteurs. Specialisten die geen enkele uitdaging 
uit de weg gaan en pas weg rijden als de klus is geklaard. Onze medewerkers hebben een hoge 
kwaliteitsnorm, waarbij het verlenen van service en het leveren van kwaliteit altijd voorop staan!

HOE JE DAG ERUIT GAAT ZIEN
Bijna iedere werkdag zal anders zijn. Wat we je wel kunnen verzekeren, is dat je werkzaamheden 
heel gevarieerd zullen zijn en je te maken zal krijgen met alle disciplines binnen ons vakgebied. 
Soms ga je alleen op pad en de andere keer werk je samen in een groot team. Ons werkgebied 
strekt zich uit van Groningen tot aan Maastricht en soms zelfs verder.

WIE WE ZOEKEN
Mensen die het vak willen leren en ervaren monteurs. Verreweg het belangrijkste criterium is dat 
je qua persoonlijkheid, energie en interesse naadloos bij het bedrijf en je nieuwe collega’s aansluit. 
Daarnaast heeft de ideale kandidaat:
• goede communicatieve vaardigheden en een professionele en klantgerichte houding
• een natuurlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor alles wat je afl evert
• een rijbewijs B
• geen bezwaar tegen onregelmatigheid en dus geen 9 tot 5 mentaliteit
• de bereidheid om zo nu en dan in de weekenden te werken
• wanneer je al trainingen gevolgd heb om je praktische en theoretische kennis te vergroten,

zien we dat uiteraard als zeer positief.

SQUEEZY BIEDT
Squeezy is een gevestigde naam met haar thuishaven in Zwaag. We hebben ambities, werken voor 
mooie klanten en we groeien. Dat biedt je als monteur alle ruimte, mogelijkheden en vrijheid om 
jezelf en ons bedrijf verder te ontwikkelen. Wij bieden een stimulerende werkomgeving met jonge 
en gedreven collega’s, uitdagende opdrachten en een goede sfeer. En uiteraard horen daar goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden bij. Kortom: kom kennismaken!

INTERESSE?
Wil jij werken bij het grootste foliemontagebedrijf van Nederland? En heb jij de praktische en 
organisatorische skills en drive die we zoeken? Stuur dan vandaag nog je sollicitatie met een CV 
naar ons toe.

Squeezy Nederland b.v.
t.a.v. Mario Schaper, De Corantijn 20, 1689 AP Zwaag. Of per mail naar: info@squeezy.nl

Vanwege het groeiend aantal opdrachten zijn wij op zoek naar: 

Op 9 februari wordt de Schoof in Wervers-
hoof omgetoverd tot Rock ’n Roll tempel! 
De dansschoenen kunnen uit het vet en de 
haren kunnen in het vet! Op het podium 
hebben wij twee bands staan die al jaren 
lang vele zalen volledig ondersteboven 
kunnen spelen:
Ze speelden al op de zwarte cross, paas-
pop, vele live shows bij radiostations en nu 
hebben wij ze weten te strikken! De band 
Twenty Sicks komt samen met Slapback 
Johnny een werveldende rock ’n roll geven 
in de Schoof! Van meezingers uit de sixties 
tot recente klassiekers, Twenty Sicks pakt 
de nummers op, giet er hun eigen Rock ’n 
Roll saus overheen, en geeft ze aan het 
publiek terug op een wervelende wijze! 
Slapback Johnny is een band die hard 
werkt en nog harder rock ’n rollt! 
Richie’s stevige beats, Rex’ vlammende gi-
taarlikken en de bonzende bas van Peter 
zorgen ervoor dat ieder publiek in bewe-

ging komt. Onlangs hebben de Johnny’s 
hun langverwachte volledige debuutal-
bum “Hit Me Up” uitgebracht. De ingredi-
enten zijn rock and roll, rockabilly, jump 
blues en hillbilly. Combineer dit met een 
dosis energie en liefde voor rock ‘n’ roll en 
je hebt het: Slapback Johnny!
Kaarten zijn verkrijgbaar voor slechts €5,- 
via www.deschoof.net. Wat dacht u van: 
Break Reünie, Oôs Joôs, Gimme Shelter, 
Supertrap, Little Montana, Kindertheater 
en nog veel meer!

Twenty Sicks. Foto: aangeleverd

Rock ’n Roll XXL in de Schoof!

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    
                                    

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten
Openingstijden:

maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
donderdag koopavond van 19.00 - 20.30 uur 
zaterdag 10.00- 17.00 uur

Woonmaand acties

Relaxfauteuils
ruime keus in leder en stof, ook in maatvoering nu vanaf  995,-

Zeer royale hoek opstelling Firenca    (URBAN SOFA)
met comfortabel latex zitkussen 3 Hoek 2   nu vanaf  1995,-
(Teak salontafels va 199,-)

zweefdeurkast

Leverbaar in diverse 

kleuren  in 3 hoogtes 

en 9 breedte maten 

 nu vanaf   € 468.-

Boomstamtafels

massief acacia inclusief 

stalen onderstel  

nu vanaf € 595,-

ZONDAG 30 december OPEN van 12.00 tot 16.00 uur

Boxspring set 
complete set 2 persoons boxspring + 
matrassen + hoofdbord + topper  

Boxspring hotelbed
box + matras + pootjes 1 persoons

Zweefdeurkast
leverbaar in 
5 breedtes en 
2 hoogte’s
(geheel naar wens 
in kleur en 
uitvoering)

Boxspring Swiss
2x boxspring 
2x matras pocket
1x hoofdbord 
1x topper 
leverbaar in 
3 kleuren

compleet in vlakke 
uitvoering 

Zweefdeurkast
Zeer Solide kast 
in diverse kleuren   
in 3 hoogtes en 
9 breedtes    

vanaf 

€ 299.-
 vanaf

€ 493,-

 vanaf

€ 399,-

vanaf

€ 149,- vanaf € 759,-
elektrisch vanaf €1299,-

Openingstijden:

zaterdag 29 dec 10.00 - 17.00 uur 
zondag 30 dec 12.00 - 16.00 uur
maandag 31 dec 10.00 - 15.00 uur
dinsdag 1 januari gesloten 

Openingstijden:

woensdag 2 jan 10.00 - 17.30 uur 
donderdag 3 jan 10.00 - 20.30 uur
vrijdag 4 jan 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 5 jan  10.00 - 17.00 uur 

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-
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€323,-
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nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma
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maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00
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Relaxfauteuils    
                                    

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!
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NAJAARSAKTIES
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Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
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trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    
                                    

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    
                                    

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 5 Pagina 8


