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Normaliter zou buitenzwem-
bad de Weid begin mei zijn 
deuren openen voor zwemlief-
hebbers. Het COVID-19 virus  
en de bijbehorende beperken-
de regels maakte het onzeker of 
het zwembad überhaupt open 
zou kunnen. Het bestuur moest 
keuzes maken. Gaan we open of 
niet? 

Voordat er gezwommen kan 
worden zal het zwembad ge-
vuld en verwarmt moeten wor-
den (dat duurt ongeveer 3 we-
ken). “Er zijn momenten ge-
weest dat we het somber inza-
gen en bang waren het hele sei-
zoen gesloten te blijven. Toch 
zijn we door gegaan met onder-
houd en voorbereidingen. Zo-
dra we hoorden dat sporten –
voor de jeugd- weer mocht, 
hebben we de knoop doorge-
hakt en is meteen de watertoe-
voer opengedraaid!”

Er het beste van maken
Het grote bad is inmiddels gevuld 
en het kleinere bad is nu aan de 
beurt.  Het gebruik van de baden 
gaat wél gepaard met strenge re-
gels om ieders veiligheid te kun-
nen waarborgen. “We moeten 
ons houden aan de wet, aan het 
vastgestelde zwembadprotocol 
én we hebben een aantal aanvul-
lingen gemaakt in ons eigen pro-
tocol. Heel veel geregel, maar we 
denken een mooie manier te heb-
ben gevonden om zoveel moge-
lijk doelgroepen ook in deze bij-
zondere tijd zwemplezier te kun-
nen geven. “Eindelijk vrolijke ge-
zichten in het bad. Maar we 
moeten noodgedwongen weer 
terug naar alleen zwemmen, dat 
is een teleurstelling voor ons al-
lemaal. Helaas is het niet anders, 
dus laten we er samen het beste 
van maken!”

Zoveel mogelijk doelgroepen
Zwemlessen in allerlei varianten, 
zoals ABC en ook Snorkelles en 
Aquafit kunnen gestart worden. 
Ook banenzwemmen wordt mo-
gelijk, echter met slechts 15 men-
sen tegelijkertijd. Recreatief 

zwemmen kan in twee baden met 
een maximum van 30 personen. 
“Zodra we weer meer mogen en 
we merken dat we de veiligheid 
op deze manier kunnen garande-
ren, kunnen we opschalen.”

Alleen met abonnement
Een belangrijke nieuwe regel is 
dat er alleen gezwommen kan 
worden door mensen met een 
abonnement. Er zijn dus geen 
dagkaarten meer te koop. Spon-
taan gaan zwemmen omdat het 
mooi weer is, is nu niet mogelijk. 
“Ook in het zwembad moet ge-
paste afstand gehouden worden. 
Dat is alleen mogelijk als we een 
beperkt aantal mensen toegang 
geven. Daarom hebben we abon-
nementen voor vaste dagen. De 
volledige uitleg en keuze moge-
lijkheden vindt u op de website. 
Daar kunt u vanaf vandaag uw 
abonnement bestellen.”

Helaas deels dicht
Voorlopig is het zwembad op 
maandagen gesloten. Het grasge-
deelte en dus ook de airtrampo-
line zullen vaak afgesloten zijn. 
Ook de kiosk zal niet altijd open 
zijn en toiletgebruik moet tot een 
minimum beperkt worden. Het 
zwembad is vooral geopend voor 
zijn hoofdfunctie: zwemmen! 

Gezellige BONUS-uren
Zijn er dan alleen maar regels en 
beperkingen te melden? Nee, ze-
ker niet! Op woensdagmiddag 

vanaf 15.30 uur en zaterdag en 
zondag tussen 17-18 uur zal het 
zwembad open zijn voor de zoge-
naamde BONUS-uren. Alleen 

toegang voor kinderen tot en met 
12 jaar, die in het bezit zijn van 
een zwemdiploma. “Zij hoeven 
geen afstand van elkaar te hou-
den en dan kunnen we maar liefst 
60 kinderen kwijt. Ook de air-
trampoline kan dan gebruikt!”

Wijzigingen
 “We hopen natuurlijk dat we ons 
in heel Nederland zo goed aan de 
regels houden, dat er steeds meer 
versoepeling van de regels moge-
lijk is. We zullen dan ons proto-
col zeker aanpassen! Die wijzi-
gingen laten we u weten via de 
website en facebookpagina en 
middels publicaties in de Andij-
ker. We hopen op uw begrip en 
medewerking en dat we u allen, 
weliswaar iets later dan gehoopt, 
het nodige zwemplezier kunnen 
bieden.”

Bestuur zwembad de Weid is er klaar voor!

Op zaterdag 16 april zijn wij bij Strength & Con-
ditioning West Friesland weer begonnen met de 
eerste sporttrainingen. De sportschool was ge-
sloten vanaf 16 maart vanwege het coronavirus. 
De sporttrainingen mogen nog niet binnen wor-
den gegeven, maar alleen buiten. Dit maakt het 
een stuk leuker om de mensen weer te laten 
sporten. Wij maken gebruik van het parkeerter-
rein met de nodige voorzorgsmaatregelen die via 
het RIVM bekend zijn gemaakt.

Burpee kampioenschap
In de tijd dat wij gesloten zijn geweest hebben 
Guido Vriend en Mike Regts een burpee kampi-
oenschap georganiseerd. Zo konden de leden 
van Strength & Conditioning West Friesland 
toch het samen trainen ervaren. Er werd via een 
whatsapp groep een toernooi aangemaakt. Le-
den moesten een video sturen met daarin het 

aantal burpees die gedaan moesten worden. De-
gene die het snelste was en de juiste uitvoering 
had gedaan ging door naar de volgende ronde. 
De winnaars van de burpee kampioenschap wa-
ren Arend Vrolijk en Timon van der Kooij.  

Friends from SCWF
In de tijd dat wij gesloten zijn geweest hebben 
wij alle lidmaatschappen stopgezet en een leden-
actie opgezet. Hiermee betaalde de leden die dat 
wilde 15 euro en konden zij onze materialen le-
nen en online trainingen volgen. Wij willen ie-
dereen bedanken die ons hebben gesteund in de 
periode dat wij gesloten zijn geweest.
Wil jij in deze tijd fit en vitaal worden maak dan 
een afspraak voor een proeftraining via de web-
site. www.scwestfriesland.nl

“Stay healthy and keep fit “

Guido Vriend en Mike Regts hebben een grote bijdrage geleverd om het burpeekampioenschap te 
organiseren. Foto aangeleverd

Zwembad de Weid kan open, maar wél gelden er nieuwe regels. Namen v.l.n.r. Christie, Linda, Karen, 
Elwin, René en Annita. Marleen ontbreekt op de foto. Tekst en foto: OdB

Extra GRATIS testamentcheck 
op 30 mei en 20 juni.

Maak hiervoor een afspraak.

Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk 
Tel. 0228 59 22 24

infoandijk@mantelovertoom.nl

Dokter De Vriesstraat 33, 
Benningbroek Tel. 0229 59 12 64

infobenningbroek@mantelovertoom.nl

www.mantelvoors.nl
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Binnenkort horen we weer iets 
meer over de corona maatrege-
len. Gezondheid gaat voor, maar 
vooral de mensen die eenzaam 
zijn of hun eigen bedrijf naar de 
afgrond zien afglijden, kijken vol 
spanning uit naar betere tijden. 
Laten we elkaar zoveel mogelijk 
ondersteunen op zoveel mogelij-
ke manieren.
Het zal ooit weer normaler wor-
den. De openstelling van de ker-
ken mag per 1 juni voor 30 men-
sen.
Gewoonlijk zijn er meer mensen 
aanwezig, dus we wachten de re-
gels van het bisdom even af. 
In de nieuwste ‘Open Deur’ staat 
als opsteker van Tagore: “Geloof is 
de vogel die het licht voelt wan-
neer de dageraad nog duister is”. 
Om aan vast te houden!
Welkom op de dinsdagochtend 
van 10-11 uur voor een moment 
van ontmoeting, bezinning, be-
moediging of ’n kaarsje op te ste-
ken!

Colofon
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Daar buiten op afspraak

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Kerkdiensten, 24 mei
Informatie over kerkdiensten

Zo goed als alle kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
Kijkt u op de website van de betreffende kerk voor de meest 

actuele informatie.

Gereformeerde Kerk 
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
pg-andijkwervershoof.nl

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
andijk.rkregiowh.nl

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Ingezonden/Open brief

“Hebben jullie nog wat met de 
kerk?”
Ik ben gevraagd om de rouw-
dienst van een oude moeder te 
leiden. We zitten ontspannen 
om de tafel en de mooie verha-
len over moeder komen los. De 
kinderen vertellen dat ze een 
gelovige vrouw was. 
“En jullie, hebben jullie wat met 
de kerk?”

“Nee”, hoor ik vaak. 
“En God?” probeer ik. Nie-
mand vindt het gek als ik zoiets 
vraag. Het zou pas raar zijn als 
een dominee niet over God be-
gon.
“Eigenlijk niet, ik ben maar eer-
lijk,” hoor ik, “ik geloof niet 
echt dat er een God is.”

We gaan verder om de dienst 
voor te bereiden. “Daar ruist 
langs de wolken”, dat vond ze 
een mooi lied. “En hoe heette 
dat andere lied ook weer? O ja. 
Ik zie een poort wijd open 
staan.”

“Mooie liederen,” reageer ik, 
“ze gaan over het leven na dit 

leven. Waar denken jullie dat 
jullie moeder nu is?”
“In de hemel natuurlijk”, klinkt 
in koor.
“Dat denk ik ook”, zeg ik. “Mag 
ik nog wat vragen?”
“Natuurlijk.”
“Hoe doen jullie dat, niet in 
God geloven en wel in de he-
mel?”
“Goeie vraag”, zegt iemand. 

Hemelvaartsdag. Jezus gaat 
naar zijn Vader is de hemel. 
Waar is de hemel? In de bijbel 
is het woord hemel nauw ver-
bonden met God. Denk maar 
aan dat bekende gebed: “Onze 
Vader die in de hemelen zijt.”
De hemel is daar waar God is. 
En als we antwoord geven op 
de vraag waar onze gestorve-
nen zijn, kunnen we zeggen: ze 
zijn bij God. En waar God is, is 
ook de hemel.

“Hoe doen jullie dat, niet in 
God geloven en wel in de he-
mel?”
Dat kan dus niet. Het is én-én. 

ds. Koos Staat

Hemelvaartsdag

Wij zijn verdrietig omdat hij niet meer bij ons is,
maar ook dankbaar voor alle mooie herinneringen aan zijn leven.

Hartelijk bedankt voor alle blijken van meeleven tijdens  
zijn ziekte en bij het afscheid van mijn lieve man, 

onze dierbare vader, schoonvader en opa

Simon de Vries
Uw belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

Dirkje de Vries-Tensen,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Grootebroek, mei 2020

Gewijzigde 
aanleverdata

I.v.m. Pinksteren, 
krant 

woensdag 3 juni

materiaal aanleveren: 
uiterlijk vrijdag 29 mei, 

12.00 uur

Van uw liefde, Heer, wil ik eeuwig zingen,  
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
                                                           Ps. 89:2 (NBV)

Bedroefd, maar dankbaar voor wie zij voor ons was,  
delen wij u mee dat is overleden onze dierbare moeder en oma

Magdalene Vriend–Isenberg 
echtgenote van Pieter Vriend, † 19 april 2019

Hasslinghausen (DE), 6 januari 1924 Opperdoes, 18 mei 2020

Simon

Otto

Tineke en Arjan 
Menno en Julia 
Jelle 
Tessa

Jan Dirk en Gerdine 
Peter en Veerle 
Hans

Arnold en Hanneke 
Pieter 
Marieke 
Nienke 
Sofie

Onze moeder en oma is opgebaard in het uitvaartcentrum  
aan de Ibislaan 3 te Andijk.

Door de huidige omstandigheden vindt het afscheid en  
de begrafenis plaats in besloten kring van ons gezin.

Uw schriftelijke condoleance, gedachten of herinneringen vinden 
wij erg fijn om te mogen ontvangen nu er helaas geen gelegenheid 
is om ons persoonlijk te condoleren. Dit kan via www.cbu-online.nl 
of via correspondentieadres: Laan van Zonnehoeve 246,  
7325 AS Apeldoorn.

Veel dank aan het team van verzorgingshuis Almere  
voor alle goede, liefdevolle zorg en aandacht.

23-05-2019                                                23-05-2020

PETER NIJMAN
03-09-1956

Al een jaar uit ons midden, maar voor altijd 
in ons hart met liefde………

Wilma, Marc, Leonie, Moniek, Ella, Ed, Lisa,
Lincoln, Lieke, Julia, Eva, Iris

Een beetje incognito, maar 
ik ben het wel. Een mond-

kapje is niet verplicht in de 
kapsalon maar als klanten 

dat willen zet ik hem graag 
op! Ik merk dat iedereen 

heel blij is dat we eindelijk 
weer open zijn. 

Blijf gezond allemaal! 
Yvon, Haarsalon Kreatief

Aan de slag!
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FATALE HUWELIJKSREIS – AL HET VERMOGEN 
GAAT NAAR FAMILIE MAN

Jeroen en Michou trouwden in juni 2016. Op hun huwelijksreis in de 
Dominicaanse Republiek kregen zij voedselvergiftiging. De vrouw 
overleed 23 minuten eerder dan haar man. Ze hadden geen kinderen 
en géén testament. De nabestaanden waren verwikkeld in een 
rechtszaak over de erfenis.  

Wie zijn de erfgenamen van de vrouw?
Omdat er geen testament is, is volgens het erfrecht de man (en niet 
de familie van de vrouw) erfgenaam van de vrouw. De rechtbank 
oordeelt in 2017 dat dit resultaat in strijd met de redelijkheid en 
billijkheid is en de nalatenschap van de vrouw naar haar familie ging. 
Andere beslissing in hoger beroep Hof Den Haag: 12-05-2020.
De rechter moet terughoudend zijn bij het niet toepassen van het 
erfrecht zoals beschreven in de wet. Dit brengt namelijk rechtsonze-
kerheid met zich mee. Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden 
kan worden afgeweken van het erfrecht. Het Hof vindt dat daarvan 
geen sprake is in deze zaak. Het is niet uitzonderlijk dat de man en 
de vrouw mogelijk niet hadden nagedacht over het kort na elkaar 
overlijden en de juridische gevolgen daarvan. Mede gelet hierop 
vindt het Hof dat het niet onaanvaardbaar is dat het vermogen van 
de vrouw (via de nalatenschap van de man) alleen terechtkomt bij de 
erfgenamen van de man.

Rampenclausule opnemen in een testament
Wil men dus voorkomen dat in geval van een ramp als deze of bij-
voorbeeld een ongeluk, waarbij sprake is van vlak na elkaar overlij-
den, de gehele erfenis van beide partners bij één van hun families 
terecht komt, dan kan hiervoor in uw testament een rampenclau-
sule worden opgenomen. 

Lees meer via 
onze gratis nieuwsbrief: 
www.mantelvoors.nl
Rinske Mantel en 
Sandra Voors – 
Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators – 
Andijk en Benningbroek. 

Andrea van Langen

De moraal van dit verhaal: 
koop lokaal!

Het was bijna niet te mis-
sen, de onderneemster uit 
de Beemster die 6000 kilo 
aardappelen bij het hoofd-
kantoor van Deen op de 

stoep stortte. Waarom koos 
deze supermarktketen voor 

aardappelen uit Israël terwijl 
in Noord-Holland de schuren 
nog vol lagen? Kijkt u waar 

de produkten vandaan komen 
die u in uw karretje legt? 
Misschien toch wat vaker 

kiezen voor de groente van 
het seizoen.

In Andijk heb je ook nog 
eens volop kraampjes langs 
de weg waar je terecht kunt 

voor verse piepers, bloemkool 
en juist in deze tijd weer de 

pioenen. Gelukkig hebben we 
daarnaast nog 2 supermark-

ten, de bakker, de slager, 
de boekhandel, en ook voor 
bankzaken, elektronica en al 
dan niet elektrische fietsen 
kun je dichtbij terecht. De 
ondernemers zorgen voor 

lokale werkgelegenheid, hun 
namen vind je terug op de 

borden rond de sportvelden.
Andijk is van oudsher 

een ondernemend dorp. 
Ondernemers zijn de stille 
kracht achter de economie 

en vormen de basis onder de 
leefbaarheid van ons dorp. 
Dankzij het goede aanbod 

van voorzieningen is Andijk 
een plezierig dorp om te 

wonen en is er vraag naar 
woningbouw. 

Juist die ondernemers en hun 
creativiteit vormen straks 
het belangrijkste deel van 

de oplossing. Heeft u ook zo 
genoten van de actie van het 
dorpshuis met Koningsdag 

en bestelt u ook af en toe een 
maaltijd bij de lokale horeca? 
Vanaf 1 juni kunnen we weer 
voorzichtig een duik nemen 

in de Weid. 
De huidige overheidsmaatre-
gelen, hoe goed bedoeld ook 
zijn niet meer dan een drup-

pel op de gloeiende plaat. 
En laten we eerlijk zijn de 

overheid kan nu eenmaal niet 
iedereen redden, zeker nu 

Medemblik vanwege de nodi-
ge tegenvallers een pas op de 
plaats moet maken. Juist nu 

hebben we onze ondernemers 
hard nodig en zij hebben 

klanten nodig. De moraal van 
dit verhaal: koop lokaal!

Andrea van Langen,
wethouder.

Met markeringsvlaggen stonden 
de leerkrachten maandag 11 mei 
op het plein te wachten om de 
leerlingen te begroeten. Ouders 
waren er nauwelijks. Aan het ver-
zoek kinderen zoveel mogelijk 
zelfstandig naarschool te laten 
komen werd goed gehoor gege-
ven. Ouders van jonge kinderen-
bewaken netjes de afstand van 
1,5 meter. De samenwerking met 
ouders ervaart de school als zeer 
waardevol. Een gevoel van ‘We 
doen het samen’ is op de Bangert 
sterk aanwezig.In school is een 
strakke organisatie om groepen 
niet te laten kruisen.Leerkrach-
ten geven dagdelen les en richten 
het lesprogramma efficiënt  in. 
Zowel door leerlingen als leer-
krachten wordt er hard gewerkt. 
Er heerst een sfeervan motivatie 
en gezelligheid in de school. Ook 
aan het sociale aspect wordt 
ruimschoots aandacht besteed.
Bij binnenkomst worden de leer-
lingen verrast door een nieuw 

informatiescherm met daarop de 
tekst:’Hoi allemaal, wat fijn dat 
jullie er weer zijn! We hebben jul-
lie gemist’. Ook alle jarigen van de 
afgelopen periode worden ge-
noemd. Leerlingen blijven glun-
derend even stil staan bij het 
scherm,  om daarna de pijlen en 
voetjes richting hun vertrouwde 
lokaal te volgen, waar de leer-
krachten vol enthousiasme de 
dag beginnen. De flexibiliteit, het 
aanpassingsvermogen, de inzet, 
de betrokkenheid en de positivi-
teit van deze beroepsgroep is in 
deze periode duidelijker gewor-
den dan ooit!Zij hebben ervoor 
gezorgd dat de school nooit echt 
dicht is geweest; onderwijs op 
afstand is goed en doordacht 
aangepakt,de verbinding met 
leerlingen is al die tijd gebleven. 
Nu schakelen ze, zonder morren, 
weer over naar het fysieke lesge-
ven.Bewonderenswaardig, Cha-
peau voor alle meesters en juffen! 
Linda Blok. Foto aangeleverd

Weer naar school!

Vorige week ben ik, na 7 
weken verplicht thuis, 
weer heerlijk aan het 

werk gegaan. Mijn werk 
vindt altijd al onder 

strenge hygiëne eisen 
plaats en met een aantal 
extra maatregelen ben ik 

nu volledig “corona-
proof”. Na binnenkomst 
wassen de klanten hun 

handen en krijgen ze een 
mondkapje. 

Aan de slag!

14 eieren in het nest van een waterhoen. Foto Thea Boelens

Langs de weg...

Tussen de behandelingen wordt er een kwartier 
‘gelucht’. Tussen de client en mijzelf zijn plexi- glas scher-
men geplaatst. Ondanks alles is het heerlijk weer aan het 
werk te mogen, en mensen weer van hun pijnlijke voeten 
af te helpen. Dit was vooral voor de risicopatienten heel 

hard nodig! Natashja Beerepoot, Salon Beautylounge

Wie beter dan de huisarts kan de 
1e lijns patiëntenzorg borgen? 
Onder dat motto heeft Huisart-
senpraktijk De Blokkendoos te 
Andijk de door de Landelijke 
Huisartsen Vereniging (LHV) en 
de Nederlandse Zorg Autoriteit 
(NZA) gedane suggestie om ge-
zamenlijk met andere huisartsen 
in de omgeving één coronapost 
(test-afname centrum) in te rich-
ten op zich genomen en gereali-
seerd.

Dat gebeurt in samenwerking 
met U- Diagnostics/ HetHuisart-
sLab die de mogelijkheid hebben 
om per direct 4.000 tot 5.000 
COVID-19 testen per dag te kun-
nen verwerken. Naast patiënten 
van huisartsen worden de CO-
VID-19 testen ook aan zorgorga-
nisaties, vitale beroepers en an-
deren aangeboden. 

De Coronapost is ondergebracht 
in een volledig van de praktijk 
afgescheiden porto-cabin naast 
het praktijkpand.

Per direct is het mogelijk om een 
tweetal testen uit te voeren. De 
eerste, PCR-test (swab), is om 

vast te stellen of iemand het Co-
ronavirus heeft. Met een watten-
staafje wordt een uitstrijkje geno-
men in de neus en de keel. De 
tweede test toont of iemand het 
Coronavirus heeft gehad of niet. 
Deze serologie-test maakt het 
mogelijk om antistoffen tegen het 
Coronavirus aan te tonen in het 
bloed. Voor dit onderzoek wordt 
bloed afgenomen.

De tests worden van maandag 
t/m zaterdag (9:00-17.00u) op het 
inloopspreekuur afgenomen in 
het test-afnamecentrum in An-
dijk. Huisartsen in de regio zijn 
afgelopen week op de hoogte ge-
steld door middel van een brief 
waarin staat hoe zij de testen 
kunnen aanvragen. Aanmelden 
kan via de eigen huisarts of via 
huisartsenpraktijk de Blokken-
doos in Andijk. De COVID-19 
testen worden vergoed door de 
zorgverzekeraar, maar belasten 
wel het eigen risico. Patiënten 
worden via een persoonlijke App 
op de hoogte gehouden van de 
testuitslagen, die gedeeld worden 
met huisarts en bij een positieve 
testuitslag óók direct met de 
GGD.

Per direct Covid-19 testen 
in West-Friesland

‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.nl

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Cornelis Kuinweg 22
www.bosmantel.nl

Groenteplantjes!

De uitbraak van het nieuwe co-
ronavirus COVID-19 maakte 
dat de wereld er in één klap 
even heel anders uit ging zien. 
Inmiddels zijn de eerste ver-
soepelingen een feit en is ieder-
een een beetje gewend aan de 
nieuwe regels van de anderhal-
ve meter samenleving. Opval-
lend genoeg is er in de woning-
markt tot op heden weinig ver-
andering te zien. 

Allard Kuin van Kuin Makelaar-
dij Andijk pakt de persberichten 
van de overkoepelende NVM er 
nog eens bij. “De marktcijfers van 
de NVM laten geen daling zien. 
De huizenmarkt laat een onver-
anderd beeld zien van zowel prij-
zen van panden en belangstelling 
voor te koop staande panden. Er 
is zelfs nog steeds sprake van een 
stijgende lijn.”

Aangepaste regels
“Wij kunnen ons werk nog steeds 
goed uitvoeren. Weliswaar heb-
ben we wat aanpassingen moeten 
maken, maar we merken dat 
mensen daar begrip voor hebben. 
Een huis bezichtigen kan nu al-
leen nog op afspraak. De Open 
Huis dagen en Open Huizen rou-
tes zijn voorlopig even van de 
baan. Vrije inloop is even niet 
mogelijk,”zo legt Allard een aan-
tal aanpassingen uit. “Verder 
wordt een huis met maximaal 

twee klanten en één makelaar 
bezichtigd, grotere groepen is 
niet toegestaan. Ook dragen we 
handschoenen tijdens een be-
zichtiging en vragen we geïnte-
resseerd eventuele nieuwe kopers 
om niks aan te raken.”

Veel interesse waardebepaling
Door de lage rente zijn veel men-
sen bezig met het oversluiten van 
de hypotheek, omdat dat in veel 
gevallen financieel aantrekkelijk 
kan zijn. Daarvoor is een taxatie-

rapport van de woning nodig. 
“We merken dat de aanvragen 
nog steeds toenemen. Het taxe-
ren van panden is naast het ver-
kopen- en aankopen van woning 
iets waar we behoorlijk druk mee 
zijn. Ook deze corona periode 
gaat dat dus onveranderd door.”

Aantrekkelijk gebied
De gemeente Medemblik en 
vooral de plaatsen Wervershoof 
en Andijk zijn en blijven in trek 
voor mensen uit de regio West-

Friesland. Maar ook steeds meer 
mensen vanuit de Randstad ko-
men deze kant op. “Je krijgt hier 
meer waar voor je geld, vooral 
ook meer buitenruimte en dat 
spreekt mensen aan. De nieuwe 
verbindingsweg N302 maakt dat 
de reistijd van hier naar Amster-
dam aanzienlijk is verkort en dat 
maakt onze mooie dorpen nóg 
aantrekkelijker dan ze al waren.”

Proefverkoop
Bij Kuin makelaardij kennen ze 

een uniek concept dat Proefver-
koop genoemd wordt. Dit initia-
tief is vorig jaar tijdens het 10 ja-
rig bestaan van het bedrijf uitge-
rold en is zo’n succes, dat het 
voorlopig blijft bestaan. “Proef-
verkoop geeft u de mogelijkheid 
uw huis drie maanden bij ons in 
de verkoop te zetten en lukt het 
niet, kunt u na die drie maanden 
kosteloos van verdere samenwer-
king afzien.” Allard licht toe: 
“Wie wil dat nou niet 100% tevre-
denheids garantie? Geen andere 
makelaar biedt dit aan. We zetten 
uw huis proffesioneel op de foto, 
hebben een duidelijk en eerlijk 
verhaal. Gebruiken uiteraard 
websites als Funda, maar hebben 
ook een actieve promotie in de 
Randstad. We zetten ons echt in 
voor onze klanten en laten dat 
zien door de proefverkoop moge-
lijk te maken.”

Waar vindt u ons?
Kuin Makelaardij Andijk is er 
ook voor u. Wilt u een afspraak 
maken om uw woning in de ver-
koop te zetten of heeft een taxa-
tie nodig? Ons kantoor kunt u 
(momenteel alleen op afspraak) 
bezoeken aan Visserspad 1,1619 
GB Andijk. U bereikt ons via tele-
foonnummer (0228) 59 22 53 of 
stuur een e-mail aan info@kuin-
makelaardij.nl. Op de website 
www.kuimakelaardij vindt u ook 
veel informatie.

De woningmarkt laat onveranderde stijging zien

Het team van Kuin Makelaardij Andijk staat ook nu voor u klaar bij (ver)koop of taxatie van uw woning. 
Tekst en foto; OdB
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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

Auto's
Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk 

info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

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

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Groenten - Bloemen
De Bosmantel • www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Juwelier / Optiek
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

Klusbedrijf
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88

help@wfkc.nl • www.wfkc.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Nieuw in ons 
assortiment! 

Hors-d’oeuvre 
voor € 5,95

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

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

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

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

... op volkstuincomplex 

Beldersbouw 4 tuinen 

te huur zijn? 

... berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Eduard 55 jaar wordt?

... een aankondiging van een 

verjaardag in deze rubriek 

gratis geplaatst mag worden?

... anonieme brieven niet 

worden geplaatst?

 
Andijkertjes

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

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

Auto’s van 1e eigenaar
Profijtauto, Industrieweg 1 

Andijk

Meer auto’s op: 
www.profijtauto.nl

Villavakantiepark IJsselhof 
Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als 
u zelf niet genoeg ruimte heeft. 

Het kan ook al voor 1 nacht. Ook 
handig voor als u een feest geeft! 
www. ijsselhof.eu of bel 591926. 
Ons IJsselhof team ontvangt u 

graag.

De Weid opent in Coronatijd; 
anders genieten dan vorig seizoen! 

Hieronder enkele hoofdlijnen; 
check het protocol op de website!

Ook vrijwilliger worden? Graag! 
Mail even bij interesse; info@deweid.nl.

De Weid opent in Coronatijd; anders genieten dan vorig seizoen!
Hieronder enkele hoofdlijnen; check het protocol op de website!

Genieten van buiten zwemmen
Thuis al kennis nemen van Coronaprotocol (site)
Spontaan naar het zwembad komen
Kaarten/abonnementenverkoop aan de kassa
Online een abonnement kopen waarmee je 
zwemt op vaste dagen en vaste tijden
Anderhalve meter afstand houden
Thuis al je zwemkleding aantrekken
De ingang gaat open op de starttijd van het 
tijdvak
Handen desinfecteren na binnenkomst
Thuis nog even toilet gebruiken
Lekker blijven luieren na het zwemmen
Glijbaan met één tegelijk gebruiken
Speelweide open
Airtrampoline open
Douchen in De Weid
Thuis douchen
Banenzwemmers kiezen de baan die bij hun 
snelheid past
Banenzwemmers halen elkaar in

Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet

Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet

Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet

Wel/niet
Wel/niet

13+ in het peuterbad en kleine bad
13+ alleen in het grote bad
Aangeduide looproutes volgen
Kleding in je eigen tas op aangeduide plaats
Bij slecht weer maximaal 8 personen per 
kleedkamer

Zwemlessen
Opgeven via zwemlessen@deweid.nl
Starten op 2 juni
Kennis nemen van het Cornaprotocol (website)
Ouders brengen/halen kids bij de ‘KISS AND GO’

Bonuszwemmen
Tijdens de speciaal gereserveerde bonustijden kunnen 
kinderen t/m 12 jaar in bezit van zwemdiploma komen 
zwemmen. Zij zijn door het RIVM vrijgesteld van vele 
afspraken en kunnen deze tijd vrij recreëren in alle 
baden en het veld. 13+/ouders zijn dan niet toegestaan! 
Hygiëneregels volgen en thuis nog even naar het toilet!

Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet
Wel/niet

Wel/niet

Wel/niet
Wel/niet 
Wel/niet
Wel/niet

Ook vrijwilliger worden? Graag! Mail even bij interesse; info@deweid.nl.

Weer naar 
school!

Op de foto ziet u een aantal groep 
3 leerlingen die naar een zwaan 
kijken met kuikens die langs hun 
lokaal in de Idenburgschool ko-
men zwemmen. Hoe leuk is dat 
op je eerste schooldag na de Co-
ronacrisis? 
Foto aangeleverd

Heeft u nog steeds de juiste hypotheek?
Kunnen uw maandlasten omlaag?

ANDIJK  Kleingouw 28, 1619 CB Andijk  T 0228 59 24 20

ENKHUIZEN  Reigerweg 43, 1602 PA Enkhuizen  T 0228 31 67 86

Zeker in deze onzekere tijden wil je  
duidelijkheid. En zo goed mogelijk omgaan  

met alles wat je bezit. 

Herkenbaar? Denk dan eens aan een  
vrijblijvende woonscan bij Vrolijk fd. Samen  

met u bekijken we of het interessant is om uw 
huidige hypotheek over te sluiten of open te  

breken. We berekenen of het aantrekkelijk is  
om de overwaarde van uw woning op te nemen 

voor bijvoorbeeld een verbouwing, of om  
gewoon wat ruimer te kunnen leven. En als u 

wilt, zoeken we meteen even voor u uit of u kunt 
besparen op uw verzekeringen, uiteraard met 

behoud van de beste dekking en voorwaarden.

Wij zijn onafhankelijk financieel adviseurs en  
vergelijken de voorwaarden en premies van  

vrijwel alle aanbieders in Nederland.  Zowel voor  
hypotheken als verzekeringen, particulier en 

zakelijk. 
 

EEN WOONSCAN OF ADVIESGESPREK?
Maak snel een afspraak met Arend Vrolijk  

of Susan van Diepen om de mogelijkheden  
te bespreken.

vrolijkfd.nlvrolijkfd.nl
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KIJK OP WWW.ANDIJKER VOOR 
DE MEEST ACTUELE AGENDA.

SEPTEMBER
Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen, begin van competitie. Sarto, 

13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 16 september
•  Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty, 

20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment, 

de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree  € 5.-
Vrijdag 25 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto, 

13.30 uur

OKTOBER
Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty  van den Mosselaar, Sarto,  20.00 

uur.
Dinsdag 13 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur 
Woensdag 14 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur. 

Org. KBO
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

NOVEMBER
Dinsdag 10 november 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland 

Dorpshuis, 19:45 uur. 
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto,  20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur
• 
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, De geschiedenis van de Vroed-

vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
Dinsdag 24 november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum    

DECEMBER
Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 11 december
• Seniorenbond Andijk, Kerstmiddag met entertainment van de 

Sjappetouwtjes , Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond. 

Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto,  18.00 uur
Woensdag 16 december
•   Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner 
• met een muzikale omlijsting, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 26 december
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 29 december
• Koppel klaverjassen in ‘t Ankertje aanvang 19.15 uur

JANUARI 2021
Zondag 3 Januari 2021
• Traditionele Nieuwjaarsborrrel met The Blue Devils. Sarto Andijk. 

Aanvang 15.00 uur Vrij Entree

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

Oud papier:  Zaterdag 30-05, 13 en 27-06, 11 en 25-07, 08 en  
 22-08, 05 en 19-09, 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11,  
 12-12.
Plastic:  Dinsdag 26-05, 23-06, 21-07, 18-08, 15-09, 13-10,  
 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 09-06, 07-07, 04-08, 
 01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 26-06, 

24-07, 21-08, 18-09, 16-10, 13-11, 11-12. hvcgroep.nl

KERK DICHT – KERK OPEN
Alle inwoners van Andijk wensen we sterkte 

in deze ontwrichtende tijden.

Onze premier roept ons op: Nederlanders, laten we om elkaar 
heen staan. De Gereformeerde Kerk van Andijk 

biedt daarom het volgende aan:

•  Elke zondagmorgen om 10.00 uur een internetkerkdienst via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

•  Het kerkgebouw staat elke werkdag (behalve woensdag) 
 van 11.00 – 12.00 uur voor u open voor een stiltemoment

•  Elke werkdag (behalve woensdag) van 9.00 – 10.00 uur 
 houdt ds. Staat telefonisch spreekuur: 0228-75 60 96

Gevonden:

In de verkaveling is een zwarte biker jas gevonden.

Meer informatie: 
Redactie de Andijker, info@andijker.nl of 0228 - 59 3605

Sinds een paar weken staat er een meisjes/damesfiets op het doorloop 
pad van de Klamptweid en de Buttervin. Fiets staat op slot.

Zondag 17 mei is dit 
fluoriserend roze jasje 

en de stepscooter gevonden bij de 
speeltuin van Sorghvliet. 

Meer informatie: 

Redactie de Andijker
info@andijker.nl 
of 0228 - 59 3605

Wat zijn we blij om alle kinderen 
weer op school te mogen verwel-
komen! Na 8 weken thuiszitten 
vonden de kinderen het heel fijn 
om weer naar school te mogen. 
Fijn om alle juffen en meesters 
weer te zien en fijn om weer ge-
woon aan het werk te gaan, maar 
het is vooral fijn om weer met je 
vrienden en vriendinnen te kun-
nen spelen!

Team Kuyperschool
Foto aangeleverd

Weer naar school!

We hebben de corona tijd 
nuttig besteed om de prak-

tijk op te knappen, met 
name de behandelruimtes. 

Ook zijn de test mogelijkhe-
den uitgebreid. Ook op 

SARS-COV1 en SARS-COV2 
(huidige corona) kan nu 

energetisch worden getest. 

We hebben dus niet stil ge-
zeten en iedereen is weer 
van harte welkom in onze 

praktijk aan de 

Landstraat Nr 5. 
PraktijkAndijk

Aan de slag!

Regenboog, Foto vanaf de Middenweg. Foto Pieter de Jong

Langs de weg...
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Inclusief 2 jaar garantie
Aanbiedingsprijs met 400wh accu

€ 2999 met inruil € 2299
Meerprijs 500wh accu € 200

Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

Wij houden u mobiel !
Met 3 service bussen kunt u ons bellen voor onderhoud en reparatie fiets en bromfiets. Bel één van onze winkels. 

Geldig bij Dekker Tweewielers Enkhuizen en Andijk, Molenaar Tweewielers in Hoogkarspel.

Top aanbieding 
Pegasus Ravenna Evo ef8

Dames en heren uitvoering

info@dekker-tweewielers.nl  |  www.dekker-tweewielers.nl  |  www.molenaarstweewielers.nl

Uitvoering met power tube accu
Keuze uit 400 en 500 wh accu
Bereik van meer dan 100 km
Active line plus Bosch motor
Accu volledig weggewerkt  

in het frame.
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