
Materiaal aanleveren krant 
woensdag 3 juni:

I.v.m. Pinksteren, uiterlijk vrijdag 29 mei, 12.00 uur

Mogen wij uw  
woning ook  

proefverkopen? 
Bel ons. 

0228-592253 

Fieke schrijft zelf liedjes in haar 
muziekstudio en plaatst deze nu 
ook op Youtube. “Mijn man heeft 
jarengeleden deze studio ge-
bouwd, genaamd Hodaya, wat 
onder andere voor dankbaarheid 
staat, en daar ben ik nog iedere 
dag blij mee.” Fieke is altijd al met 
muziek bezig, heeft in bands ge-
speeld en zelfs een theatergroepje 
met vriendinnen gehad waar een 
heel theaterprogramma uit ont-
stond. “Ik ben gek op muziek!”
 
Van jongs af aan
De ouders van Fieke zongen in 
een koor en Fieke begon zelf met 
gitaarles toen ze negen was. “Ik 
leerde meteen zingen tijdens het 
spelen en dat viel in de smaak 
waardoor ik daarna op pianoles 
ging.” Fieke vertelt dat ze dat een 
jaar gedaan heeft, waarna ze een 
jaar drums speelde. “Na een tijdje 
wil ik weer wat anders dus na een 
jaar hield ik ook daar weer mee 
op. Ik kan trouwens geen noten 
lezen, het gaat puur op gevoel,” 
vertelt Fieke lachend. Toen Fieke 
zestien was belandde ze in een 
bandje, waar ze als enige meid tus-

sen de mannen stond. “We heb-
ben veel opgetreden en deden 
mee aan wedstrijdjes.” Hierna is ze 

altijd door blijven schrijven en 
heeft ze nog 1 á 2 jaar met twee 
anderen de band ‘Sowseed’ gehad. 

Daar speelden het trio nummers 
die Fieke zelf geschreven heeft.
 
Eigen nummers
Fieke schrijft over dingen die ze 
zelf heeft meegemaakt en die haar 
raken. “Mijn teksten zijn vaak wel 
diepzinnig en mijn doel is dat het 
andere mensen raakt, dat ze er-
over nadenken en dat ze dichter-
bij zichzelf komen en zichzelf be-
ter leren kennen.” Ze vervolgd dat 
ze geprobeerd heeft om opper-
vlakkigere teksten te schrijven 
maar vertelt lachend dat dat niet 
zo goed lukte. “Er zit wel eens wat 
onzinnigs tussen maar de rest is 
dan weer diepzinnig.” Zelf houdt 
Fieke onder andere van de Kelly 
Family en de Beatles en muziek 
met Spaanse en Ierse invloeden, 
muziek waar de instrumenten 
goed te horen zijn. 
 
Youtube
Samen met vriendin Lieneke 
treedt ze nog wel eens op onder 
de naam Yellow and Blue. Zij 
speelt gitaar en zingt ook. De 
vriendinnen verlangen naar een 
band maar hebben deze nog niet 

gevonden. “De meeste mensen 
hebben het erg druk, ik hoop het 
al zolang maar tot nu toe is het 
nog niet gelukt.” Fieke kan geluk-
kig veel zelf qua instrumenten en 
heeft op haar Youtube account 
onder de naam Fieke Hauwert 
haar liedjes staan en de liedjes 
van Yellow and Blue. 

Fieke is singer-songwriter en plaatst haar muziek op Youtube

Fieke schrijft over dingen die ze heeft meegemaakt. Foto aangeleverd

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

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

www.mantelvoors.nl

Op 15 maart jl. ging “Cultura”, 
onze sportaccommodatie, van-
wege de coronamaatregelen op 
slot.
Voor de dames van Kolfclub “De 
Vrouwenkliek” betekende dit, dat 
zij op de dinsdagavonden thuis 
bleven, de kolfkliek in de kast 
bleef staan, de kolfbal in het zakje 
of het kistje bleven en onze sport-
blouse gewassen en gestreken op 
een hangertje in de kledingkast 
opgehangen. 

Slotdag
Geen competitie spelen en “ach”, 
dachten we nog, “nou, voor we in 
mei onze slotdag hebben, mogen 
we vast wel weer op de dinsdag-
avond spelen”.
Niets was echter minder waar. 
Onze premier zei dat het “nog 
niet mocht“. Onze RIVM man zei 
dat het “nog niet kon”. En wij zei-
den: “Het is zoals het is, we kun-
nen er niets aan veranderen!”. En 
we bleven thuis. 

Dertig personen
In gedachten oefenden wij de 
uitklap, de opklap en de punten-
klap. De bal was altijd mooi aan 
en keurig op maat, dus we haal-
den hoge punten en zo droom-
den de dames van de Kolfclub 

rustig verder.

En dan komt het bericht dat er 
kalm aan gelegenheden open 
mogen. Niet meer dan dertig per-
sonen bij elkaar en 1,5 meter af-
stand houden van elkaar.

“Hoera, hoera”, zeiden de vrou-
wen, “wij kunnen hier aan vol-
doen. Onze club telt 15 actieve 
leden. Wij spelen individueel, lo-
pen wel met zijn drieën in de 
kolfbaan, maar, op een baan van 
16,11 meter lang en 5,04 meter 

breed kunnen wij prima aan de 
1,5 meter regel voldoen!”.

Mondkapje
Zeker nu één van onze leden 
voor ieder van ons een mond-
kapje in de clubkleur heeft ge-
naaid, en een ander clublid deze 
met een soort van hengel bij de 
leden thuis heeft bezorgd, staan 
wij te poppelen om onze kolfbal 
weer te laten rollen over de kolf-
baan in onze vertrouwde sportlo-
catie “Cultura”.

Of Mark en Jaap het al goed vin-
den, weten we niet, dus voor de 
securiteit mail ik dit bericht en de 
foto ook maar even naar de pre-
mier en het RIVM. Zal ik het ook 
maar even naar Koningin Maxi-
ma sturen?
Mocht u meer willen weten over 
de kolfsport, neem eens een kijk-
je op www.kolfbond.nl of, als de 
horeca open is, op de dinsdag-
avond in “Cultura”. A.M.V

Kolfclub De Vrouwenkliek Coronaproof

De dames van De Vrouwenkliek met mondkapjes in clubkleur. Foto: Jan Mulder
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur: 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur!

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

Komend weekend vieren we het 
Pinksterfeest, het neerdalen van 
de H. Geest op aarde.
Dit wordt gezien als het begin 
van de kerk. Deze Pinksterdagen 
nog geen ‘kerk’ zoals we gewend 
zijn. Het is nog even via de media 
een viering kunnen volgen.
De vieringen beginnen weer op 
zondag 7 juni in ons kerkgebouw, 
wel aangepast aan de corona 
maatregelen. Op dinsdagoch-
tend 2 juni is waarschijnlijk dan 
ook van 10-11 uur de laatste ker-
kopenstelling. Welkom!
We hopen, dat het afnemen van 
de besmettingen zich blijft voort-
zetten! Veel sterkte met het vol-
houden van de beperkingen. Er is 
ook veel nog wel mogelijk, geniet 
daar van!

Kerkdiensten, Pinksteren
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

Nooit van mezelf gedacht dat ik 
nog eens naar een natuurfilm 
zou kijken. Niet verder vertel-
len, maar ik ben 62, en dan krijg 
je dat… Ben jij 22? 41? Ik be-
grijp het als je me uitlacht. Als 
je maar oud genoeg wordt zal 
ook jij een natuurfilm leuk gaan 
vinden. 

Ik zag onlangs lantaarnvissen 
op het beeld voorbijzwemmen. 
Die kunnen licht geven. Net als 
aan zaklamp kunnen ze het 
licht aan en uit zetten. 

Nu las ik in de krant van 
woensdag waarom ze dat doen. 
Onder meer om zeehonden te 
misleiden. Zeehonden vinden 
wij schattige beesten, maar lan-
taarnvissen denken daar anders 
over. Als een zeehond zijn kans 
schoon ziet zal hij niet aarzelen 
een lantaarnvis levend te ver-
schalken. 

Maar let op. Ziet zo’n lantaarn-
vis een zeehond aankomen dan 
drukt hij op een denkbeeldige 

inwendige schakelaar en zendt 
een lichtflits uit. De zeehond 
schrikt, raakt even gedesoriën-
teerd en de lantaarnvis kan 
ontkomen. 

Ik lees in mijn bijbel dat Jezus 
graag ziet dat ik licht uitstraal. 
Maar als ik mijn denkbeeldige 
lichtknopje aan probeer te zet-
ten is het effect daarvan dat ik 
soms op een lantaarnvis lijk. Ik 
jaag de mensen eerder weg dan 
ze erbij te halen. Ook de kerk 
maakt, ondanks de beste be-
doelingen fouten. Ik weet dat 
diverse lezers daar verhalen 
over kunnen vertellen. 

Het spijt mij als ik of de kerk 
het fout doet, maar laat u dat er 
niet van weerhouden om toch 
naar het Licht te gaan. Maar 
dan niet naar dat van mij of van 
de kerk, maar naar het licht 
waarvan wij allemaal leven: de 
zon van Gods liefde. Dat stelt 
niet teleur.

ds. Koos Staat

LantaarnvisOp 1 juni wordt mijn lieve Peter 50 jaar!
Doe mee en stuur een kaartje als gebaar
naar Langeweer 21 op Andijk zowaar.

Toch nog onverwacht is ingeslapen mijn moeder, 
schoonmoeder, onze oma en mijn ouwe oma,

Marijtje van den Dolder-Berga
Riet

echtgenote van Jaap van den Dolder, † november 2011

1 april 1933 Andijk 23 mei 2020

Marion en Ruud van Nierop
Je� rey en Miranda, Ryan

Yvonne van den Dolder, in herinnering

In verband met de huidige omstandigheden kunnen wij helaas 
geen gelegenheid geven om ons persoonlijk te condoleren en vindt 
het afscheid in het crematorium plaats in besloten kring. 
Een kaartje vinden we � jn om te ontvangen.

Correspondentieadres: 
Langeweer 36, 1619 DT Andijk

Veel dank aan het team van verzorgingshuis Sorghvliet 
voor alle goede zorg.

Gevraagd: Tuinhulp 

die tegen een kleine vergoeding een tuin kan onderhouden; 
zowel sier – als groentetuin.

+/- 3 dagen per maand (dagen/ uren in overleg).

Reacties aan de redactie op info@andijker.nl.

Mevrouw van Gelder in Sorghvliet. Foto: Astrid Ottenhof

Bezoek in Sorghvliet

De verzorgingstehuizen krijgen 
eindelijk versoepeling ook Sorg-
vliet. Afgelopen woensdag (20-5-
2020) mocht ik dan eindelijk na 
weken weer eens mevrouw van 
Gelder in Sorghvliet zien. We za-
ten in een aparte ruimte, afge-
schermd van elkaar, dat was een 
hele aparte ervaring. Ben blij 
Marijtje weer even gezien te heb-
ben, ze zat lekker op haar praat-

stoel maar wat zou ze graag even 
naar buiten willen, wat ik heel 
goed kan begrijpen. Ze vertelde 
mij dat ze erg goed verzorgd 
wordt door het personeel  van 
Sorghvliet, ze doen allemaal stuk 
voor stuk hun best! Gelukkig mag 
er binnenkort ook weer familie 
bij haar komen en hopen we dat 
er snel voor ieder weer het zon-
netje gaat schijnen. 

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele 
felicitatiekaarten en bloemen. 

Zo is ondanks de coronabeperkingen onze 50ste trouwdag 
een feestdag geworden.   

    Arnold en Trudy Vriend

Lieve pap & mam, opa & oma, 
28 mei zijn jullie 55 jaar getrouwd; 
een prachtige mijlpaal. 

Van harte gefeliciteerd! 
We wensen jullie nog vele mooie jaren samen toe. 

Liefs, Annet & Chris, Renske & Anton, Leoniek & Freek, Emma, 
Ellen & Marnix, Tijmen & Kyara, Marit, Jelte en Hessel 
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DE NOTARIËLE AKTE BIEDT MEER RECHTSZEKERHEID 

Waarschijnlijk heeft u weleens de term “onderhandse akte” of “no-
tariële akte” gehoord. Maar wat is eigenlijk het verschil? In een on-
derhandse akte staan alleen verklaringen van de betrokken partijen, 
zoals bij een huurovereenkomst of een koopovereenkomst. Bij on-
enigheid later tussen deze partijen, biedt de onderhandse akte in 
beginsel bewijs voor de partijverklaringen. Dit geldt ook voor een 
notariële akte. Een notariële akte is opgesteld door de notaris. Op 
grond van de wet moeten bepaalde zaken verplicht in een notariële 
akte worden geregeld (bijvoorbeeld een testament en de overdracht 
van een woning).
Ook overeenkomsten waarvoor een notariële akte volgens de wet 
niet verplicht is, kun je vastleggen in een notariële akte. Dit kan voor-
delen bieden.

Als je geld uitleent, wil je graag zoveel mogelijk 
zekerheid dat je je geld weer terugkrijgt.
Als bijvoorbeeld een geldlening notarieel wordt vastgelegd en de 
geldlener zich vervolgens niet aan de afspraken houdt, kan de geld-
gever executoriale maatregelen nemen, zonder tussenkomst van de 
rechter. Als de geldlening in een onderhandse akte is vastgelegd, zal 
de schuldeiser eerst een procedure bij de rechtbank moeten starten 
voordat hij tot executie over kan gaan.

De voordelen van een notariële akte zijn verder:
- na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte en
 de ondertekenaars tegenover iedereen vast;
- de notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle
  betrokkenen behartigt;
- de akte blijft eeuwig bewaard.
Het kan dus verstandig zijn om bepaalde zaken 
bij notariële akte vast te leggen. 

Sandra Voors, Mantel & Voors Notarissen en 
Mediators. U kunt ons bellen voor meer infor-
matie Andijk 0228-592224 / Benningbroek 
0229-591264
Gratis testamentcheck 30/5 = vol
20/6 nog een paar plekken vrij.

Judith Berkhout

Zijn jullie ook een beetje 
‘corona’ moe? Ik eigenlijk wel. 

Hou vol wordt er gemeld, 
op nieuwsbrieven, in bespre-

kingen enz. Ja dat snap ik 
natuurlijk wel. Maar ik maak 

me wel zorgen omtrent de 
economie, de eenzaamheid 

en het sociale isolement van 
mensen. Gelukkig leven 

wij, in ieder geval de meeste 
West-Friesen op de ruimte. 
Dus je kan lekker in je tuin 

werken, je huis opknap-
pen e.d. Maar als je dit niet 
kan, je zit maar thuis en vier 

muren om je heen, je mag 
geen bezoek ontvangen, noem 

maar op. Gelukkig worden 
de maatregelen versoepeld. 
Ook kunnen mensen weer 

in wat meer grotere groepen 
samenkomen. Gelukkig heb ik 

werk en kunnen we mensen 
helpen en bezighouden. Maar 
op afstand is dit toch een hele 
opgave. Niet live met mensen 

werken en via een beeld is 
toch anders. Tja.. het moet, 
we hebben geen keus, maar 
dit maakt het niet makkelij-
ker. Kunnen we weer terug 
naar normaal? Maar wat is 

‘normaal’ eigenlijk. Binnen de 
gemeente zijn er de digitale 

vergaderingen en kan dit uit-
eindelijk weer worden uitge-
breid naar de raadzaal. Door 
deze ‘vreemde’ tijd heb ik het 

heel druk; anders druk. Ik 
spreek veel moeders om mij 
heen dat het niet zo makke-
lijk is allemaal. Scholen weer 

open, dit lijkt leuk, maar ipv 5 
dagen naar school is het twee 
of drie dagen of een paar och-

tenden. Het is niet zo mak-
kelijk als wordt gezegd. Het 

is niet anders, we moeten wel. 
Dus ik kan denk ik ook niet 
anders zeggen als: Hou vol. 
Maar voor mij mag het alle-
maal wel weer normaal wor-
den. Gelukkig mogen de kin-
deren weer naar school voor 5 
dagen. Hopelijk heeft de over-

heid het beste met ons voor 
en daar moet ik dan maar op 
vertrouwen. Maar toch blijf 

ik me zorgen maken. Een app 
om te kijken waar je bent en 

alles wat je doet gecontroleerd 
wordt. Nou ik pleit daar niet 
voor. Ook de versoepelingen 
bijhouden en wat wel en niet 

mag vind ik ook best ingewik-
keld. Ik heb op internet een 

quiz over de lockdown beant-
woord. De meeste vragen 

waren fout. Wat er wel en niet 
mag, wel bij elkaar komen of 
niet, hoeveel mensen mogen 

bij elkaar komen, weer buiten 
sporten enz. Nou ja we maken 

er maar het beste van. Ik 
wens iedereen in ieder geval 

succes met zijn eigen ‘corona’ 
regels. Hopelijk komen we 

weer een beetje in een ritme 
en structuur. 

Ingezonden/Waarschuwing

Dacht ik altijd, als ik iemand 
hoorde over gehackte compu-
ters, beroving, zakkenrollerij of 
fraude. Hoe arrogant is deze 
gedachte geworden. Het is nu 
ook mij overkomen!

Ik kreeg ’s middags een appje 
van mijn dochter, die in het 
buitenland woont, dat haar te-
lefoon per ongeluk in de was-
machine was geraakt.
Ze had nu een leentoestel, dit is 
mijn nieuwe nummer, dat an-
dere kun je verwijderen. Ik heb 
een nieuwe besteld, die komt 
vrijdag, maar ik heb een pro-
bleempje!

Wil jij me helpen met het beta-
len, want het lukt me niet, ik 
betaal het je morgen terug. Ze 
appte me de naam en bankre-
keningnummer en het bedrag, 
geld overgemaakt. Een behoor-
lijk bedrag, ik vroeg nog, is dat 
alleen voor je telefoon? Ja en 
een Mac Book.

Het betaalde geld wordt direct 
teruggestort, het moet in 3 Tik-
kies betaald worden. Dat lukte, 
gelukkig, niet. Ik krijg net een 
mail, dat het op een ander 
bankrekeningnummer overge-
maakt moet worden, via de Ra-
bobank, maar dat geld is nog 
steeds niet teruggestort, dat 
komt echt goed.

Toch maar gedaan, maar het 
bleef in behandeling, toen 
vroeg ze, wil je niet nog een 
keer proberen met die Tikkies. 
Niet geprobeerd.

Gebeld met de Bank, mevrouw, 
ik ga het voor U nakijken, het 
lijkt veel op fraude……Ik ga U 
doorverbinden met de fraude 
afdeling: Mevrouw, U bent op-
gelicht, het was geen app be-
richt van Uw dochter, maar van 
een oplichter! U heeft geluk, 
dat we de 2e betaling tegenge-
houden hebben en het andere 
bedrag staat als het goed is, na 
een paar dagen weer op Uw re-
kening. 

U kunt gewoon Uw dochter 
bellen op haar eigen nummer 
en daarna aangifte doen bij de 
politie! Ik belde mijn dochter, 
die wist nergens van, ik zei: We 
zijn opgelicht. Waar heb je het 
over?

 Zij wist natuurlijk nergens van, 
hoe kan dat nou? Ja, zo is het 
net, als je denkt, dat je met je 
dochter appt, die vertrouw je! 
Toen viel bij mij pas het kwart-
je, denk dus nooit, dat het jou 
niet zal gebeuren, want het ge-
beurt ook mij en ook jou, ze 
zijn zo geraffineerd! 

Het is gelukkig goed afgelopen, 
want dankzij het alert optreden 
van de bank, is alles goedgeko-
men en staat het geld weer op 
mijn rekening! Eerst denk je, ik 
vertel het aan niemand, want je 
schaamt je dood, dat je zo stom 
gedaan hebt, maar verstand en 
gevoel zijn verschillende din-
gen! 

Wees gewaarschuwd! 
(naam bij redactie bekend)

DAT ZAL MIJ NIET GEBEUREN...

Een lepelaar wast zijn haar. Foto: Jan Mulder, mupho.nl. 

Voedertijd. Foto: Pieternel Spaans

Verliefde houtduiven. Foto Mirjam de Boer

Langs de weg... vogels

Nieuws of tips?
info@andijker.nl

Als je als vogel de roep hoort van de koekoek dan slaat de schrik van 
menig zangvogel toe of toch niet. Wij weten dat deze vogel haar ei 

legt in het nestje van een zangvogeltje zoals de kleine karekiet. Als de 
eitjes van de kleine karekiet uitkomen en er zit een jong van de koe-
koek in het nest dan werkt dat jong de anderen uit het nest. Daarna 
hebben de karekieten het erg druk met het steeds dikker worden van 
het Koekoeks jong. Je zou toch menen dat deze ouders het in de gaten 

hebben maar nee hoor het is de natuur die met ze solt.  
Foto: Douwe Greydanus.
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

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

SolEnergy is gespecialiseerd in het 
leveren en plaatsen van A-kwaliteit 
zonnepanelen en omvormers voor 
de particuliere klant. Door het ge-
bruik van hoogwaardige producten 
willen wij samen met u werken aan 
een beter en duurzaam milieu zodat 
de aankomende generaties ook van 
deze mooie planeet kunnen blijven 
genieten.

Natuurlijk wilt u het beste zonnepane-
lensysteem, passend bij uw unieke 
woonsituatie. Een systeem waar u ja-
renlang plezier van beleeft zonder 
voor verrassingen te komen staan. Bij 
ons begint u daarom altijd met een 
kosteloos en vrijblijvend adviesge-
sprek.

SolEnergy werkt in de particuliere 
markt en is een betrouwbare partner 
voor advies, levering en montage van 
hoogwaardige, energiebesparende 
zonnepanelen. Geen klant, geen dak is 
gelijk: wij leveren dus feilloos passend 
en altijd verrassend maatwerk. Een in-
tensieve samenwerking met de klant is 
hierbij even vanzelfsprekend als een 
voortreffelijke service.

Vraagt u zich ook af of zonnepanelen 
bij u tot de mogelijkheden behoort?
Neem dan snel contact met ons op om 
een afspraak te maken met een van 
onze verkoopadviseurs. Sander Tig-
chelaar of Ronald Drenth komt graag 
bij u langs om uw situatie te bekijken 
en een passend advies te geven.

SolEnergy levert maatwerk

Het beste zonnepanelensysteem voor uw dak.  
Foto’s aangeleverd

Vanaf 1 juni - 12.00u aanstaande 
opent Dorpshuis Centrum weer 
de deuren! Reserveer snel een 
plek in het café voor die dag, of 
schuif gezellig aan op ons terras. 
Een plek op het terras hoeft niet 
gereserveerd te worden.  Op die 
dag (2e Pinksterdag), staat Henny 
voor u in de keuken en bestaat de 
menukaart uit de maaltijden die 
hij de afgelopen weken tijdens de 
‘Break de week’ voor u heeft be-
reid. Let op, afhalen is op 1 juni 
niet mogelijk.  Als personeel en 
bestuur zijn we er klaar voor en 
we heten u graag weer van harte 
welkom! Fijn dat we elkaar weer 
kunnen ontmoeten en het sociale 
leven weer, met de nodige aan-
passingen, kan opstarten. 

Het Dorpshuis zal de komende 
tijd, na 1 juni,  iedere woensdag en 
vrijdag open zijn. Op die dagen is 
het mogelijk om bij ons te genieten 
van een overheerlijke lunch.  Na-
tuurlijk moet u wel vantevoren re-
serveren, zodat we ons kunnen 
blijven houden aan de maatregelen 
van het RIVM. Bij mooi weer, zal 
die dagen ook ons uitgebreide en 
gezellige terras geopend zijn. Op 
het terras kan spontaan worden 
aangeschoven, zonder te reserve-
ren. Daarnaast zal Henny iedere 
woensdag een afhaalmenu aan 
blijven bieden voor een aantrekke-
lijke prijs. Voor een kleine meer-
prijs kunt u de ‘Break de week’ 
maaltijd ook weer in het Dorps-

huis zelf nuttigen. Geef duidelijk 
aan bij uw reservering of u komt 
afhalen of dat u komt dineren. Het 
Dorpshuis biedt, op alle dagen van 
de week, volop mogelijkheden om 
bijeen te komen volgens de gel-
dende maatregelen. We hebben 
ruime zalen waar verschillende 
opstellingen mogelijk zijn. Dus, 
mocht u veilig en verantwoord wil-
len vergaderen, met voldoende af-
stand en goed verzorgd, belt u dan 
met de beheerder: 06 12 58 12 55. 
Wij staan graag voor u klaar.  De 
afgelopen weken hebben we veel 
steun gekregen van dorpsgenoten. 
Daar zijn we heel blij mee en dat 
geeft veel moed en vertrouwen 
voor de toekomst. 

Het Dorpshuis wil heel graag de 
belangrijke maatschappelijke rol in 
dit deel van Andijk blijven vervul-
len. Draagt u het Dorpshuis een 
warm hart toe en wilt u, naast ge-
bruik te maken van ons aanbod, 
ons ook op een andere manier 
steunen?? WORD DAN VRIEND 
VAN HET DORPSHUIS! Uw jaar-
lijkse bijdrage, van minimaal € 50,- 
is van harte welkom!! Stuur een 
mail naar  gezellig@dorpshuiscen-
trum.nl en meld u aan. U kunt na-
tuurlijk ook een eenmalige, wille-
keurige bijdrage storten op reke-
ningnummer: NL12RABO 
0302400443 ovv ‘steun Dorpshuis’. 
Uw steun kunnen we goed gebrui-
ken en wordt zeer gewaardeerd! 
Graag tot ziens!

Dorpshuis Centrum weer open!

Ga naar de website om een afspraak te maken of neem 
telefonisch contact met ons op. 

www.solenergy.nl 
Tel: 0228 59 72 72
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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

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren

06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

Kleingouw 17,  1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

@westfr iesekluscentrale

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.

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl
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Wist u dat...
... Joke Groen er op 1 juni a.s. 
al 25 jaar voor zorgt dat het 

interieur bij Pop Vriend 
er picobello uitziet?

... de mensen in Sorghvliet het 
heel fijn vinden om mensen 

even te zien in het praathuis? 

... u kunt aanmelden via 
Sorghvliet?

... er elke week de midweek-
breakmaaltijd ook af te halen 

is in Dorpshuis Centrum?

... Peter Duineveld na 42 jaar 
trouwe dienst bij de politie op 

1 juni met pensioen gaat? 

... hij hier volop van gaat 
genieten en meer aan het 

vissen toe kan komen? 

… dat er bij redactie op de 
Industrieweg een gevonden 

kinderfiets staat met de 
kleuren blauw en geel?

… kopij voor de volgende krant 
uiterlijk vrijdag 29 mei bij ons 

binnen moet zijn?

… berichten van verloren en 
gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… 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

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

Beste dorpsgenoten, 40MM wan-
delaars, sponsoren, vrijwilligers 
en werkgroepen: om maar met-
een met de deur in huis te vallen: 
de 40MM zal dit jaar niet worden 
gewandeld. 

De reden is ons allemaal bekend, 
het COVID-19 virus brengt be-
halve persoonlijk verdriet ook 
veel schade toe aan bedrijven en 
de economie. Helaas betekent het 
niet doorgaan van de 40MM ook 
dat we de sponsoropbrengsten 
moeten missen. Dit betekent dat 
geplande activiteiten, werkzaam-
heden, etc. bij de vele projecten 
in de minder ontwikkelde landen 
niet kunnen doorgaan of in min-
dere vorm.  

Doneren
Om toch iets te kunnen beteke-
nen voor alle projecten en geld 
bijeen te brengen, kunt u natuur-
lijk een bedrag doneren aan de 
Stichting 40MM. U kunt uw do-
natie overmaken op het nummer: 
NL62RABO0121299767 t.n.v. 
Stichting 40MM. Vermeld a.u.b. 
uw naam erbij. Wij willen u er op 
attent maken dat de belasting-
dienst de Stichting 40MM heeft 
aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). 

Voor meer informatie hierover 
zie ook onze website www.40mm.
nl (of neem contact met ons op 
via info@40mm.nl)

Zelf iets doen?
Natuurlijk kunt u zelf ook iets 
ondernemen om geld bijeen te 
brengen en te doneren. We laten 
het aan uw creativiteit over hoe u 
dit wilt invullen, bijvoorbeeld 
door alleen of gezellig met twee 
personen te wandelen en zo zelf 
geld bijeen te brengen om te do-
neren. Volg echter altijd de richt-
lijnen van het RIVM (zie www.
rivm.nl/coronavirus-covid-19 ). 
U kunt uw donatie uiteindelijk 
overmaken naar het rekening 
nummer van de 40MM. 

Dank u!
Zo verloopt de 40MM dit jaar 
anders dan we gewend zijn in de 
47 jaar van ons bestaan. We ho-
pen door uw donatie, inzet, acti-
viteit en support toch enigszins 
een bijdrage te kunnen leveren 
aan de vele projecten in de min-
der ontwikkelde landen. Zorg 
voor elkaar en we gaan ervan uit 
dat we elkaar in 2021 gewoon 
weer in Venhuizen ontmoeten 
voor de volgende editie van de 
40MM! 

Al meer dan 30 leskinderen!
Er is keihard gewerkt door de 
vrijwilligers om het bad op te 
starten en de Coronamaatregelen 
vorm te geven in De Weid. Aan-
staande Zaterdag start het zwem-
bad dan in deze nare  Coronatijd. 
We hopen dat het -beperkt- bui-
ten kunnen zwemmen voor iede-
re zwemmer wat goeds doet! Alle 
vrijwilligers in ieder geval enorm 
bedankt voor jullie inzet voor de 
opening. Check de website voor 
de abonnementen die nog te 
koop zijn. Wacht niet te lang 
want een aantal tijdvakken zijn 
inmiddels uitverkocht!

Opgeven leszwemmen
Meer dan 30 zwemlessers heb-

ben zich inmiddels opgegeven. Er 
zijn nog een paar plekjes, maar 
alleen voor B,C en A-gevorderd. 
Opgeven kan via zwemlessen@
deweid.nl

Abonnementhouders checken 
het Coronaprotocol
Heb je een abonnement? Kom 
dan op de gekochte tijden en da-
gen genieten van het zwembad. 
Lees de eerste keren nogmaals 
het Coronaprotocol door op de 
website. Alles is immers naders 
dan voorgaande seizoenen: www.
deweid.nl

40MM gaat niet door!

De Weid start zaterdagVerkoop van jong 
gebruikte auto’s.Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Nissan Qashqai 1.3 DIG- T Tekna + 
Dynamic, luxste uitvoering

Bouwjaar  09-08-2019
Kilometerstand  11.017
APK tot   09-08-2023
Brandstof  Benzine
Transmissie  Handmatig 6 versnellingen

Prijs € 26.200,-

Auto met fabrieksgarantie tot 09-08-2022

Fiat 500 TwinAir Turbo Popstar

Bouwjaar  21-04-2017
Kilometerstand  37.500 km
Nieuwe APK
Brandstof  Benzine
Transmissie  Handmatig 5 versnellingen

Prijs  € 8650,-

Autotrust garantie 6 maanden

Sinds maandag 11 mei mogen wij weer klanten ontvangen 
in de kapsalon, en het is heerlijk om weer aan de slag te 

kunnen! Wij hebben ons werk en de klanten gemist. 
Natuurlijk staat gezondheid voorop, en daarom hebben 

wij diverse maatregelen genomen in de kapsalon. 
Wij staan graag weer voor u klaar! Loraine Haarmode.

Aan de slag!

GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

JUNI
Maandag 1 juni
• Dorpshuis weer geopend
Donderdag18 juni 
• 12:00 uur herstart Soos (graag reserveren op 06-12 58 12 55 als u 

wilt komen)

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 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. www.hvcgroep.nl
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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Vanaf 1 juni 12:00 uur zijn wij 
weer geopend, u bent deze 
dag van harte welkom op ons 
terras of in het café.  

Ook serveren we deze dag alle 
midweekbreak menus van de 
afgelopen tijd a’la Carte.  
Reserveren is verplicht. 

Openingsdagen en tijden na 1 juni: 

Woensdag:  11:00 tot 01:00 

Vrijdag:   11:00 tot 02:00 

Reserveren is verplicht. 

Voor de overige dagen zijn wij geopend op reser-
vering voor bijvoorbeeld vergaderingen (tot 30 
personen).  

Voor informatie/reserveren: 

gezellig@dorpshuiscentrum.nl 

0612581255  

We gaan weer open! 

Voor alle leeftijden is het weer 
toegestaan om in de buitenlucht 
te sporten. Voor kinderen tot en 
met 12 jaar gelden andere regels 
dan voor iedereen ouder dan 12 
jaar. Deze laatste groep moet na-
melijk de maatregel van 1,5 meter 
afstand in acht houden. Ook gel-
den er beperkingen in het aantal 
mensen waarmee je mag sporten. 
Om dit goed te kunnen organise-
ren kunnen sportaanbieders ge-
bruik maken van het platform 
veiligsporten.nu. Het platform is 
een inschrijfsysteem, volledig in-
gericht volgens de laatste richtlij-
nen.  

Premier Rutte heeft gemeenten 
opgeroepen om de regie te ne-
men en samen met de lokale 
sportverenigingen en buurt-
sportcoaches te kijken naar de 
mogelijkheden. Nog niet alle 
verenigingen kunnen het regu-
liere sportaanbod hervatten. Om 
toch zoveel mogelijk kinderen, 
jongeren en volwassenen de kans 
te geven om mee te doen, be-
noemde Rutte ook nadrukkelijk 
om niet-leden van verenigingen 
die mogelijkheid te bieden.

Veiligsporten.nu
In samenwerking met onze part-
ner Cultuur- & Sportstimulering 
Nederland bieden wij iedereen 
www.veiligsporten.nu. Op de 

website kan een sportaanbieder 
het aanbod publiceren. Leden en 
niet leden kunnen zich via de 
website inschrijven. Zo houd je 
het aantal deelnemers aan een 
training inzichtelijk. Het aanma-
ken van accounts, toevoegen van 
activiteiten en genereren van 
deelnemerslijsten op de site is 
een fluitje van een cent.

Voor deelnemers
Sporters kunnen een keuze ma-
ken om deel te nemen aan één of 
meerdere activiteiten. Dit kan 
zijn bij de verenigingen of sport-
aanbieder waar je lid bent, maar 
soms ook bij een andere vereni-
ging of sportaanbieder. 

Hoe werkt het?
Verenigingen melden zich digi-
taal aan via www.veiligsporten.
nu en voeren hun sportacti-
viteit(en) in. De activiteit moet 
binnen de kaders vallen van de 
RIVM en lokale richtlijnen. Op 
www.veiligsporten.nu zijn de na-
tionale richtlijnen ook te raadple-
gen.

Geïnteresseerden kunnen het 
aanbod online verkennen en 
schrijven zich digitaal in.

Verenigingen of sportaanbieders 
kunnen tot de zomer steeds 
nieuwe activiteiten toevoegen. 

Inschrijvingen (deelnemerslijs-
ten) zijn direct inzichtelijk voor 
verenigingen en hier ontvangen 
ze digitaal meldingen van.

Weer op een veilige manier 
sporten
Wil je meer informatie op welke 
manier je veilig sporten kunt aan-
bieden? Check dan het Sportpro-
tocol verantwoord sporten van 
het NOC*NSF. Voor vragen kun 
je contact opnemen met Team 
Sportservice West-Friesland.  

Kadijkweg 65a      Lutjebroek      0228 - 562 894
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Boerenlandwinkel 
In de Boerenlandwinkel vindt u verse producten die rechtstreeks van

het land komen en producten die ambachtelijk bereid zijn. U kunt bij ons
ook terecht voor cadeaus, een heerlijke

lunch en meer. Kom eens langs!

Fruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     EducatieFruitkwekerij     Zorgboerderij     Winkel     Terras & Arrangementen     Kinderfeestjes     Educatie

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

•  Op woensdagavond om 19.00 uur luiden we de kerkklok
  als morele ondersteuning voor zorgmedewerkers en als 
 onderlinge bemoediging

We wensen alle lezers fijne Pinksterdagen toe!

Veilig sporten organiseer je eenvoudig via veiligsporten.nu

Gevonden: Fiets 
 
Informatie: 
06 37 30 74 78 
 

De collectanten van het Epilep-
siefonds gaan dit jaar niet met 
hun collectebus langs de deu-
ren, omdat het fonds veiligheid 
voorop stelt. “Dit was geen 
eenvoudig besluit”, vertelt Joost 
Wijnhoud, directeur Epilepsie-
fonds. “De collecteweek is een 
van de belangrijkste weken van 
het jaar voor ons fonds. Geluk-
kig biedt online collecteren 
uitkomst. Zo kunnen onze col-
lectanten toch collecteren, 
maar dan vanuit de veiligheid 
van hun eigen huis.”

In Nederland leven zo’n 120.000 
mensen met epilepsie. Omdat 
aanvallen niet altijd onder con-
trole te krijgen zijn, heeft dit een 
enorme invloed op het dagelijks 
leven. “Juist voor die mensen zijn 
we er”, vertelt Wijnhoud. “We 
willen hun onzekerheid wegne-
men, hun omgeving ontlasten en 
genezing dichterbij brengen. Dat 
kunnen we alleen met steun van 

iedereen die geeft aan de collec-
tant. Daarom zijn we blij dat we 
digitaal kunnen collecteren.” 

Nieuwe kansen
Dankzij de inkomsten uit de col-
lecteweek kunnen cruciale stap-
pen gezet worden in epilepsie-
onderzoek. Het Epilepsiefonds 
subsidieert wetenschappelijk on-
derzoek en biedt hulp en infor-
matie. In Andijk gaat Truus 
Wierstra al ruim 20 jaar langs de 
deuren. Ook zij collecteert dit 
jaar digitaal. Zij vertelt: Met ruim 
50 personen collecteren wij al ja-
ren voor het Epilepsiefonds, om-
dat wij weten wat epilepsie met 
kinderen en familie doet en wij 
ons hhier graag voor inzetten. 
Wilt u Truus en al die mensen die 
met epilepsie te maken hebben, 
steunen? Geef dan via epilepsie.
nl/geef.
Zo kan het Epilepsiefonds, ook 
nu, zijn belangrijke werk blijven 
doen.”

Epilepsiefonds collecteert online. 
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Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom 
gerust 

langs!

Vrolijk fd
Kleingouw 28
1619 CB Andijk
T (0228) 59 24 20
E info@vrolijkfd.nl
I www.vrolijkfd.nl

Zoektocht naar een woning
De zoektocht naar een nieuwe woning be-
gint vaak online. Op Funda tovert u met een 
druk op de knop alle koophuizen tevoor-
schijn die aan uw wensen voldoen. En voor 
het budget wordt vaak uitgegaan van een hy-
potheekberekening op één van de vele web-
sites. U vult het inkomen in en er rolt een 
bedrag uit. Grote kans dat dát het bedrag is 
waarmee u op zoek gaat op Funda. 

Droomhuis gevonden? 
Op naar de adviseur!
En dan staat u online plotseling oog in oog 
met uw droomhuis. Voor veel mensen is dat 
pas het moment om een bezoekje te brengen 
aan de hypotheekadviseur. Vaak bent u dan 
al zo enthousiast over het huis, dat u eigen-
lijk niet wilt horen dat het financieel mis-
schien helemaal niet haalbaar is…

Er komt meer kijken bij een hypotheek
Een hypotheekberekening op internet zegt 
namelijk niet alles. De computer vraagt 
niet altijd naar financiële verplichtingen en 
brengt meestal de huidige hypotheek niet 
in kaart. Hierdoor kan de maximale lening 
ineens behoorlijk zakken. Uw droomhuis 
blijkt plots onhaalbaar.

Ga éérst langs de hypotheekadviseur
Daarom is het slim om in een veel eerder 
stadium langs uw hypotheekadviseur te 
gaan voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek 
en eventueel een adviesgesprek. U hoort van 
alles over de zakelijke kant van een hypo-
theek zoals rentepercentages, voorwaarden 
en berekeningen. En u bespreekt ook de in-
vloed van de hypotheek op uw leefstijl. Hoe-
veel geld blijft er bijvoorbeeld elke maand 
over om leuke dingen van te doen? 

Een hypotheek is mensenwerk
Een hypotheekadviseur kijkt dus verder 
dan alleen de cijfertjes. Wij kijken naar u als 
persoon en willen u graag laten zien welke 
invloed een hypotheek op uw leven heeft. 
Met die kennis kunt u met een gerust hart 
op zoek naar uw droomhuis - en er later zor-
geloos van genieten.

Wees welkom!
U bent van harte welkom bij Vrolijk fd voor 
een vrijblijvend gesprek omtrent uw hypo-
theek. Wij zijn onafhankelijk adviseur en 
kijken dus niet alleen naar RegioBank op-
lossingen maar ook naar andere geldver-
strekkers. Neem contact met ons op tele-
foonnummer 0228-592420 voor het maken 
van een afspraak of loop even binnen op 
Kleingouw 28. De koffie staat klaar!

Voor advies over droomhuis 
naar de hypotheekadviseur

Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Foto: Douwe Greydanus

Schrik zit erin

Jaren lang werden de Andijker begraaf-
plaatsen (Oost/ West) goed onderhouden-
door een vaste medewerker  van Gemeen-
te Medemblik die in de regio alles open 
top onderhield. Maar helaas deed die zijn 
werk te goed en werd een ander ingezet 
die er schijnbaar anders overdacht. Ruim 
een week terug zijn er diverse klachten bij 
de Gemeente binnen gekomen over ge-
schroeide hagen, gras niet gemaaid, onge-

wenste gewassen op graven en takken op 
paden. Dit was mogelijk de druppel die 
ook de politieke partijen bereikte en aan-
leiding was tot vragen. In de collage ziet u 
hoe het er voor en enkel plaatjes na de in-
greep. Nu staan er hekken bij de wortels 
die het asfalt om hoog brengt bij de par-
keerplaats wat tot valpartijen van ouderen 
heeft geleid. Dank namens de bezoekers 
voor deze verbetering. Douwe Greydanus.

WALBESCHOEIINGEN 
VERANDA'S 
Dl ENSTVERLENING 

P&W 06-38261594
info@penwwalbeschoeiingen.nl
www.penwwalbeschoeiingen.nl
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