
Mogen wij uw  
woning ook  

proefverkopen? 
Bel ons. 

0228-592253 

Inmiddels hebben vele Andijkers 
al wel gezien dat er volop werk-
zaamheden zijn rondom het 
nieuw te bouwen gedeelte van 
Dorcas. “De betonvloer is nu ge-
stort en het begint nu allemaal 
een beetje vorm te krijgen. We 
kunnen niet wachten tot het ge-
bouw ook de hoogte in gaat,” al-
dus één van de vrijwilligers. De 
plannen rondom Dorcas en het 
verplaatsen van de winkel, het 
tijdstip van verhuizen en alles wat 
daarbij komt kijken heeft door de 
corona pandemie wat aanpassin-
gen nodig gehad. 

Binnenkort leest u in de Andijker 
precies over het hoe en wat. 
“Voor nu zijn we heel blij dat de 
bouw vordert en dat we weer 
open zijn!”

Vloer nieuwe Dorcas winkel gestort

De vrijwilligers van Dorcas (v.l.n.r.: Gré Groot, Greet Mizrahi, Sonja Karsten, Angelica Schuijt,  
Peter Wubbolts) nemen regelmatig een kijkje op de bouw. Tekst en foto: OdB/Andijker

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

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

www.mantelvoors.nl

Vestiging Andijk
Ook op zaterdag open!

Donderdag 11 juni

Bij inlevering van deze bon: 
7oliebollen naturel of krenten voor 5 euro!

De groeten van Ben!

Op het André Voltenplein, 
naast het oude gemeentehuis.

Ik ben druk bezig met collega’s be-
naderen om 200 cadeaubonnen te 
verzamelen voor IC-personeel van 
het Dijklander ziekenhuis in 
Hoorn. Dit project is landelijk op-
gezet om hun een ❤ onder de riem 
te steken.

Ik ben nog op zoek naar cadeaubon-
nen van: pedicures, manicures, 
schoonheidsspecialisten, huidspecia-
listen en massagetherapeuten.

Ben of ken jij iemand in deze branche 
die hieraan mee zou willen werken, 
dan kunnen ze contact met mij opne-
men.

Ik heb nu 20% binnen, dus ik heb jullie 
hulp hard nodig om alle IC-ers een 
moment van ontspanning te kunnen 
geven.

ZORG VOOR IC

Foto aangeleverd

De afgelopen periode was er in polder 
Het Grootslag en De Krommenieër 
Woudpolder sprake van massale vis-
sterfte. Na aanvankelijk de oorzaak ge-
zocht te hebben in gebrek aan zuurstof, 
wezen steeds meer signalen richting een 
ziekte. De sterfte trof namelijk één spe-
cifieke vissoort; De Giebel. Onderzoek 
door de Wageningen Bioveterinary Re-
search bevestigt dit vermoeden.

Vorige week zijn door WBR vijf Giebels 
onderzocht uit de Krommeniër Woudpol-
der. In alle onderzochte Giebels is het Cy-
pranide Herpes Virus type 2, oftewel het 
Goudvisherpesvirus, vastgesteld. Dit virus 
is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig 
van goudvissen die vanuit Azië zijn geïm-
porteerd. Giebel, kroeskarper en goudvis-
sen zelf zijn gevoelig voor dit virus. Het is 
niet overdraagbaar op mensen andere vis-
soorten of dieren. Uit metingen is geble-
ken dat er geen probleem met de water-
kwaliteit is. 

Snelle ontwikkeling
Vanwege het droge en warme voorjaar is 

de watertemperatuur aan de hoge kant 
waardoor het virus zich snel ontwikkelt in 
de Giebels die ermee besmet zijn. Ze raken 
verzwakt en hun beschermende slijmlaag 
wordt aangetast waardoor parasieten en 
bacteriën de kans krijgen om de vis verder 
aan te tasten. Ze verzwakken verder en 
overlijden. 

Toename Giebels
In zowel de Krommenieër Woudpolder als 
Het Grootslag is de afgelopen jaren een 
explosieve toename van Giebels waarge-
nomen. Veel vissen van één soort bij el-
kaar, kunnen elkaar gemakkelijk besmet-
ten. De plotselinge warmte die in mei op-
trad, zorgde vervolgens voor een massale 
sterfte. Het virus is in open water niet te 
behandelen.

Vooralsnog gaat HHNK ervan uit dat de 
oorzaak van de sterfte in het Grootslag 
dezelfde is als in Krommenie. Om alles uit 
te sluiten probeert HHNK deze week ook 
vissen in Het Grootslag te vangen en te la-
ten onderzoeken door WBR.

Virus oorzaak vissterfte in 
polder Het Grootslag

Dode Giebels. Foto’s aangeleverd

Meer info op www.zorgvoorIC.nl

LNC Huidverbetering, 06 373 1414 8
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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

Zondag 14 juni 10.00 uur: Feest 
van de H. Sacrament.
Woord en Gebedsviering; voor-
ganger: pastor J.A. Correa.
Thema: “Eten om te leven”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor,
Welkom in de viering.
*Zondag was er na 3 maanden 
weer een viering in onze kerk.
Ieder zat op gepaste afstand. Er 
was orgelspel met solozang.
Tijdens de collecte deed de 
ouderwetse “klinkbuul” weer 
dienst. 
En ook de inspirerende woorden 
van pastor Koning gaf eenieder 
weer een goed gevoel!

Kerkdiensten, zondag 14 juni
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
10.00 uur Woord en Gebedsviering; pastor J.A. Correa.

De Bovenzaal
bovenzaal.eu

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Bedroefd, maar met een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang 
mochten behouden, geven wij u kennis van het overlijden van onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Correspondentieadres:
Fred en Ank de Boer, Hoekweg 21A, 1619 EB Andijk

Fred en Ank de Boer
 Mirjam en Marco, Rosali
 Monique en Arno
Dieke en Jac Karel
 Junior en Mariska
 Maartje en Maurice
 Loys en Nadine
Peter en Annet Smit
 Vincent
 Daan

Andijk, 11 november 1925 Avenhorn, 1 juni 2020

weduwe van Piet Smit
eerder weduwe van Pier de Boer

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Maartje Sm�  - Groot

Waarom al dat vechten,
waarom al die pijn.

Je wilde hier niet weg,
je wilde bij ons zijn.

De strijd was oneerlijk en
geheel niet terecht.

Je wilde nog graag verder,
maar verloor dit gevecht.

Je bent bij ons weggenomen,
Lieve Toos, mama, oma en trotse groot oma.

Vaak zullen we je tegen komen, met wie je was en wat 
je zei. Want een deel van jou blijft altijd heel dichtbij.

Toos Tensen-Vink
* 31 oktober 1934                                   † 6 juni 2020

Klaas Tensen
Sylvia
   Bianca & Rob
   Carlyn & Robert
   Amanda & Leo
   Dimitri & Fleur
Inge & Erwin
   Michael
   Miranda & Alex
   Dionne & Dudley
   Vera & Thomas
   en achterkleinkinderen

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Wij vinden het fijn als u een herinnering, foto of 
condoleance met ons wilt delen via: 
www.dunweg.nl/uitvaart/toos-tensen

Correspondentieadres: Driehuizenpark 27, 2163 KV Lisse

Hij zag het leven in een vrolijk licht.

Na een welbesteed leven is toch nog onverwachts heengegaan 
mijn lieve man

Jan de Vries
echtgenoot van Tiny de Vries - Bleeker

* 12 oktober 1939 † 7 juni 2020

Tiny de Vries - Bleeker

Floralaan 86
1693 GN  Wervershoof

Mijn man is overgebracht naar het Uitvaartcentrum, 
De Gouw 3 te Wervershoof.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden
op vrijdag 12 juni in Crematorium Hoorn.

FAMILIEBERICHTEN

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni 2020
tussen 19.00 en 19.30 uur  

                                     
in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
 van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-
de obligaties voor het jaar 2019 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B003; B078; B085; B095; B116; B122; B147;
              B170; B182; B190; B227; B251; B294; B382 

Zilver: Z008; Z034; Z061; Z143; Z167; Z184; Z197

Goud: G047; G062; G117; G135; G137; G145; 

Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Tijdelijke adreswijziging

H.P. Blom 
Verzorgingshuis Almere

kamer 12
Burg. Pierhagenlaan 2
1674 PB Opperdoes

0228 - 591348

Gezocht: 
schone en droge 

opslagruimte 

voor 0,75 m3, bv. 50 cm diep, 
90 cm breed en 150 cm hoog 
(de maten van een kast). 

Smit, tel 59 35 25
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Vestiging Andijk ook op zaterdag open. Maak hiervoor een afspraak.

Reserveer nu alvast uw afspraak
Andijk 0228-592223
infoandijk@mantelvoors.nl
Benningbroek 0229-591264
infobenningbroek@mantelvoors.nl

EXTRA GRATIS 
TESTAMENTCHECK OP 
ZATERDAG 20 JUNI IN ANDIJK 
OF BENNINGBROEK

Silva Visser

Stoom afblazen

Eindelijk; de stoomtrein 
mocht weer blazen. Zaterdag 
werd er weer stoom gepro-

duceerd. Een beetje vrijheid. 
Terrassen mochten maandag 

weer open en waren ook 
gezellig gevuld. Ziet er al met 
al veel ontspannener uit. In de 
grote steden werd ook stoom 

afgeblazen maar met een 
ander thema: Black lives mat-

ters. Zwarte levens doen er 
toe. Dit naar aanleiding van 
de nare beelden uit Amerika, 

waar een politieagent een 
zwarte man letterlijk de nek 
afknelt.  Grote demonstra-

ties komen op gang, die niet 
overal goed gingen trouwens, 

en nog een staartje krijgen 
voor Amsterdam. Natuurlijk 

doen zwarte levens er toe. 
Sterker; alle levens  doen er 
toe. God heeft geen onder-

scheid gemaakt in kleuren en 
standen. Nee, Hij heeft een 

ieder uniek en gelijk gemaakt. 
Mensen denken daar echter 

anders over.  Discriminatie is 
vreselijk. Haat omdat je met 
een bepaalde  kleur, cultuur 
of geaardheid geboren bent 
is niet alleen erg dom, maar 
staat ook haaks op de liefde 
waarmee en waarom je op 

aarde bent. 
In Den Oever, bij ons eigen-
lijk om de hoek, wordt een 
Joods gezin al jaren wegge-
pest, gewoon omdat ze Jood 
zijn. Anno 2020, na 75 jaar 

vrijheid blijken we nog niets 
geleerd te hebben. 

Gelukkig houden de meeste 
demonstranten de Corona 

regels in acht want vrijheid 
van demonstratie mag niet 

een beperking opleveren voor 
een ander.

In de raad moest ik samen 
met andere raadsleden even 
stoom afblazen. We waren 
even niet helemaal blij met 

een wethouder. Met alle 
oppositie partijen is een 

brief opgesteld  waarin enige 
ontevredenheid geuit werd 
over het functioneren van 
het college. We roepen op 
om in gesprek te gaan en 

samen verbeteringen aan te 
brengen. Want schreeuwen in 
een demonstratie en een brief 
sturen is je stem laten horen. 
Het sterkste is om je stem te 
gebruiken om met elkaar te 

praten.
Voices matters. Stemmen 

doen er toe.

Silva Visser
Christenunie.medemblik@

gmail.com

Nieuws van De Weid
Nieuwe abonnementen te koop 
in webshop
Goed nieuws naar aanleiding van 
de ervaringen in De Weid in de 
eerste openingsweek. De Coro-
na-aanpassingen in het zwembad 
werken en iedereen houdt zich 
aan het Coronaprotocol. Afgelo-
pen weekend werd gestart met de 
verkoop van extra abonnementen 
per tijdvak. Voor de populaire 
tijdvakken zullen de nieuwe 
zwemmogelijkheden snel op-
nieuw zijn uitverkocht; dus 
wacht niet te lang!

Ruilen
Af en toe wordt gevraagd of er 
kan worden geruild naar andere 

tijdvakken. Bijvoorbeeld omdat 
vrienden op die andere tijden 
zwemmen. Vooralsnog kan dat 
niet. Voor zwemmers onder 13 
jaar is er op zaterdag, zondag én 
woensdag bonuszwemmen waar-
bij deze zwemmers met abonne-
ment (en diploma uiteraard) 
zonder reservering met elkaar 
kunnen afspreken in het zwem-
bad. Binnenkort bekijkt De Weid 
welke oplossingen er voor ruil-
wensen kunnen zijn.

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

 Tiede Nauta Perkplanten
Zaterdag 20 juni zijn we voor het laatst 

open, we hebben nog steeds prima 
kwaliteit planten voor tuin of bakken, 

ook nog div. soorten vaste planten. 
Nu ook voordelig afgeprijsd. 

Iedereen bedankt voor de klandizie 
en een hele mooie zomer toegewenst 

met veel tuinplezier!  

Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 13.00-18.00 uur 

Vrijdag: 13.00 - 20.30 uur
Zaterdag: 9.00-17.00 uur

www.tiedeplanten.nl
I.v.m. de maatregelen om het voor u en ons veilig te houden 

kan het zijn dat u even moet wachten.

Margriet van der Leek. Foto: aangeleverd

Bericht van Una in Via

Wij als bestuur en koorleden van 
Una in Via missen allemaal de 
repetitie-avonden, waar wij ge-
zellig met elkaar kunnen zijn om 
heerlijk te zingen. Helaas werden 
wij gedwongen om in maart hier-
mee te stoppen en wij mogen 
hopen dat jullie allemaal goed 
deze crisistijd doorgekomen zijn.

Veel dank dat jullie ons door het 
betalen van de contributie zijn 
blijven steunen, maar helaas an-
dere inkomsten vallen weg en de 
kosten die gaan gewoon door. 
Gelukkig heeft de RABO-bank 
het initiatief genomen om een 
fonds te stichten, die de plaatse-
lijke verenigingen financieel kan 
steunen. Door de inzet van voor-
al onze penningmeester is er een 
kostenopgaaf ingestuurd en deze 
is door de RABO beloond met 
een cheque van € 1.000,00 die ons 
in een speciale drive-thru op het 
hoofdkantoor in Zwaag is uitge-

reikt, dat geeft ons nu financieel 
wat meer ruimte.

Het dagelijks bestuur heeft regel-
matig gedacht, natuurlijk in over-
leg met onze dirigent, om vroe-
ger te starten dan pas in het na-
jaar, maar helaas wij zullen echt 
moeten wachten wat de beslis-
sing van de regering daarin zal 
zijn, wanneer zij het verantwoord 
vinden om de koren weer te laten 
beginnen. Als de tijd daar is en 
die  toestemming is er, dan krij-
gen jullie vanzelfsprekend van 
ons daar nader bericht over.

Hoe moeilijk het in deze tijd ook 
is, houd vol, wij kijken met jullie 
uit naar onze eerste repetitie, dan 
maken wij er met elkaar een ge-
zellige avond van om eens lekker 
bij te praten en zullen dan ook 
bespreken wanneer de jaarverga-
dering en het uitgestelde diner 
zullen zijn.

Ingezonden/Open brief

Op vakantie gaan. Naar 12 lan-
den. Vanaf 15 juni. Het mag 
weer. Veel mensen zullen er blij 
om zijn. 
Een mens kan niet altijd maar 
doorgaan. Je kan niet iedere 
dag, week in week uit, werken. 
Vandaar natuurlijk onze hang 
naar vakantie. Je hoopt er even 
door op adem te komen. 

God heeft het altijd al geweten 
dat mensen rust nodig hadden. 
Hij heeft er zelfs een aparte 
rustdag voor ingesteld. Een 
mens moet ook van ophouden 
weten. En waarom dacht u dat 
het na iedere dag weer donker 
werd? Toch zeker ook om in de 
nacht die komt afstand te kun-
nen nemen en nieuwe krachten 
op te doen voor de volgende 
dag?

Op vakantie gaan, de rustdag 
houden, goed slapen - zou het 
genoeg zijn om rust te vinden? 
Koning David heeft eens ge-
zegd: ‘Bij God alleen kom ik tot 
rust.’ Als je dat letterlijk uit het 
Hebreeuws vertaalt, zegt hij: 
‘Mijn ziel keert zich stil tot God.’ 
Zo af en toe, bedoelt David, 

houd ik even op met alles. Dan 
praat ik niet. Dan werk ik niet. 
Ik ben stil. Ik hoor nog net mijn 
eigen adem. En dan heb ik in-
nerlijk de ruimte om te luiste-
ren. Te luisteren naar God. 

Om God te horen moet het stil 
zijn. Anders raakt Hij over-
stemd. Daar kun je voor kiezen, 
voor die stilte. Voor een medi-
tatief moment bij een open bij-
bel. Stille tijd. Erover nadenken 
wat God je zou willen vertellen. 
Ik weet zeker, daar kom je van 
bij. Even op adem. Elke dag een 
mini-vakantie. Met een reisgids 
die nooit verveelt...

Dat kan zelfs al voor 15 juni….

ds. Koos Staat

Vakantie, het mag weer!
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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

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.

Deze periode -waarin het coro-
navirus de wereld rond gaat- 
heeft ook effect gehad op de 
Yogaschool van Yvonne Jeltes.  
“Regels zijn regels en dus 
moest ik de yogaschool sluiten. 
Dat is natuurlijk heel jammer, 
want in yoga vind ik –net als 
vele anderen- juist de ruimte en 
rust om beter in balans te ko-
men.” Yvonne kijkt graag naar 
de mooie kanten van het leven 
en ziet deze periode vooral als 
een ‘uitnodiging’, een periode 
van ‘bezinning’, even verplicht 
uit de ‘ratrace’ stappen en te 
‘kijken hoe het anders kan’.

“Yoga onderdrukt niet,  maar 
helpt je om je energie te verande-
ren. Door daarna te beredeneren 
en te benoemen kun je door-
groeien.  Het is prettig anderen 
ook te kunnen helpen en zo is 
mijn yogaschool ontstaan.” Yvon-
ne geeft al 26 jaar yogales. Ze is 
blij dat ze haar lessen weer kan 
starten vanaf 13 juli.

Coronatijd
De opgelegde beperkingen van 
vrijheid zijn vervelend. De verha-
len van mensen die ziek zijn of 
naasten hebben die getroffen 
worden door Corona zijn vrese-
lijk. “Maar angst is een samen-
trekkende energie die door 
sloomheid en vertraging wordt 
gekenmerkt . Yoga is juist een  

uitzettende energie, die maakt 
dat je actiever wordt, helderder 
kan nadenken en je ‘zen’ voelt. 
Daarbij is het is een vorm van 
bewegen waarbij je je niet in het 
zweet werkt en die zowel binnen 
als buiten kan plaatsvinden. Ba-
lans vinden is belangrijk, voor 
iedereen en altijd. Deze periode 
waarbij iedereen even terug ge-

worpen wordt op zichzelf en de 
keuzes die gemaakt zijn, vraagt 
om meer vrouwelijke energie. 
Even terug naar het gevoel. Wat 
wil ik echt?”

Hatha-Yoga en Raja-Yoga 
Yvonne geeft les in diverse vor-
men van yoga en meditatie. “De 
lessen bestaan uit praktische oe-

feningen.  Het delen van theoreti-
sche kennis vind ik ook erg be-
langrijk. Mijn hart ligt bij het 
doorgeven van de verkregen ken-
nis. ”Een les begint met een korte 
meditatie in stilte. Na een war-
ming up om het lichaam los te 
maken doen we verschillende 
houdingen. Tussendoor is er tijd 
om te luisteren naar het lichaam 

en de effecten van de oefeningen 
te voelen in het lichaam.” Yoga 
gaat om bewustwording. Tijdens 
de Raja Yoga lessen gaat Yvonne 
hier uitgebreid op in. De Hatha 
Yoga lessen zijn meer gericht op 
de praktische oefeningen. De 50+ 
Yoga is er in aangepaste vorm.

Yoga 4 daagse verplaatst
De Yoga-vierdaagse was gepland 
voor begin juni, maar is ver-
plaatst naar half augustus. Er zijn 
nog enkele plaatsen vrij voor wie 
mee zou willen. Herberg ’t Volle 
Leven in Appelscha is voor de 8e 
keer de uitvalsbasis. Opgave 
vooraf is nodig.

Yoga is goed voor u
“Het is een manier van leven. Het 
maakt het lichaam fitter en uw 
geest kalmer en ontspannen. 
Yoga helpt het voorkomen en 
controleren van gezondheids- en 
emotionele problemen welke 
kunnen ontstaan tijdens het le-
ven. Het verrijkt uw zelfkennis en 
kennis van het lichaam. 

De praktijk zit aan de Dijkweg 
194/195 te Andijk. 

Voor informatie over lestijden en 
tarieven -als ook meer achter-
grond informatie- is op te vinden 
op de site www.yoga-andijk.nl 
Via de site kunt u aanmelden 
voor een proefles of proefmaand.

Yoga Andijk kan weer van start gaan

Yvonne Jeltes: “Yoga gaat om bewustwording, het verrijkt uw zelfkennis.”  Tekst en foto: OdB/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

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 - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

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

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

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

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

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

Juwelier / Optiek
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...

… Gerrie Klein en 

medewerkers vanaf vrijdag 

12 juni de klaar staan met de 

Hollandse nieuwe haring?

... het fijner is als u uw hond 

aan de lijn houdt?

… ons dorp 30 kilometerszone 

kent, en dat sommige auto-

mobilisten dit aan hun laars 

lappen?

… berichten van verloren en 

gevonden voorwerpen gratis 

worden geplaatst?

… Ben Leek morgen met zijn 

oliebollen op het Andre Vol-

tenplein (oude gemeentehuis) 

staat?

… de Welkoop winkel in 

Grootebroek het adres is voor 

tuin en dier?

 
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

Jonge Gierzwaluw. Foto: Douwe Greydanus

Krabbelaar

Als u jonge vogels op de grond 
aantreft: laat ze met rust en 
houdt de kat ervan weg en bindt 
die de bel aan zodat de vogels 
gewaarschuwd worden. De ou-
ders zullen ze naar een veilige 
plek begeleiden en voeren. Deze 
Gierzwaluw werd op de grond 
aan getroffen aan de Meander. 
Deze vogels kunnen namelijk niet 
over de grond lopen en dan op 
stijgen. Ze laten zich vallen net 
als Vleermuizen om dan gang te 
maken. Ze hebben kleine krab-
belpootje en vliegen hun hele le-

ven lang en doen alles tijdens de 
vlucht wat heel bijzonder is. 
Broeden doen ze onder de pan-
nen waar ze zo onderschieten. 

Na advies om deze op te gooien 
belandde deze helaas weer op de 
grond. Daarna is deze naar de 
Bonte Piet te Midwoud gebracht 
en bij een naam genoot gezet om 
verzorgd te worden zodat deze 
weer aangesterkt op de wieken 
kan voor een tocht naar Afrika 
om te overwinteren. Douwe 
Greydanus

Kim Kromwijk-Lub, Relatietherapeut  |  0628946500  |  Enkhuizen

    Recht door zee  |    Onbevooroordeeld    |  Tot de kern

Groeten Kim

relatiepraktijkdekim.nl

Relatietherapie & Individuele therapie. 
Doorbreek patronen en neem regie op jouw
levensgeluk. Vanuit vertrouwen en wederzijds respect
sta ik voor actieve sessies. Concreet en effectief. 

Kosteloos en vrijblijvend kennismaken

Heropening
Woensdag 17 juni van 10.00u tot 12.00u 
gaat de formulierenbrigade Medemblik 
weer open. De tijdelijke locatie is Verleng-
de kerkweg 1, 1687 CC Wognum.  
Dan staan de vrijwilligers klaar om alle in-
woners van gemeente Medemblik te ont-
vangen echter wel met een aantal regels:

Klanten met een afspraak mogen zich mel-
den bij de receptie op het terrein. Daar 
worden ze opgehaald door een van de vrij-
willigers.
We werken op afspraak en één klant tege-
lijk naar binnen, gezinnen en partners 
mogen helaas niet mee. Per klant wordt 30 
minuten ingeroosterd. Als de hulpvraag 
meer tijd kost wordt er één uur ingeroos-
terd of een nieuwe afspraak voor de week 
daarna. 
Een afspraak kan gemaakt worden via for-
mulierenbrigademedemblik@gmail.com  

of een WhatsApp berichtje naar 06-
57622744.
Klanten ontvangen via de mail een beves-
tiging met datum en tijdstip. Alle deuren 
blijven open zodat vrijwilligers en klanten 
niets hoeven aan te raken. De vrijwilliger 
werkt met handschoenen en zal na elke 
afspraak alles desinfecteren. Er is een 
scherm aanwezig die tussen vrijwilliger en 
klant geplaatst wordt.

Gratis hulp
De deskundige vrijwilligers van de Formu-
lierenbrigade bieden deze hulp gratis aan. 
Vergeet niet uw DigiD, BSN, bankreke-
ningnummer en andere benodigdheden 
mee te nemen naar het spreekuur.

Vragen
Heeft u nog vragen? U kunt bellen of mai-
len naar VrijwilligersNH (0229) 57 64 16 of 
info@vrijwilligersnh.nl. 

VrijwilligersNH en Gemeente 
Medemblik heropenen formulieren-

brigade op tijdelijke locatie  

Verkoop van jong 
gebruikte auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Peugeot 308 SW PureTech 1.2 Style 130 pk 

1e eigenaar
Bouwjaar  28-02-2017
Kilometerstand  28.622
6 maanden Autotrust garantie

Prijs € 15.750,-

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115 pk DSG.
R-Line interieur/exterieur

1e eigenaar
Bouwjaar  25-04-2019
Kilometerstand  12.485
Fabrieksgarantie tot 25-04-2020

Prijs € 26.950,-
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GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR? 
LAAT HET ONS WETEN

JUNI
Zaterdag 13 juni
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum
17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk, 

www.expositieruimtedemantel.nl
Donderdag 18 juni 
• 12:00 uur herstart Soos Dorpshuis Centrum 

(graag reserveren op 06-12 58 12 55 als u wilt komen)
Zaterdag  27 juni 
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum

JULI
Zaterdag 4 en zondag 5 juli
• Expositie in Cultura

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. 

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

Oud papier:  Zaterdag 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

Donderdag 11 juni om 12:00 
uur start het laatste onderzoek 
voor de zomervakantie in het 
kader van de Kernvisie Andijk 
2020-2030. Dit keer gaat het 
over recreëren in Andijk. Het is 
intussen bekend geworden dat 
Rijkswaterstaat grootse plan-
nen heeft met het IJsselmeer 
dat moet in 2050 zijn beslag 
krijgen. Tussen al die plannen 
die er zijn er plannen die An-
dijk direct raken. 

Moeras
Zoals een van de vier plannen 
binnen het hoofdstuk Wierin-
genhoek: een plan waarin het de 
Vooroever Andijk op de schop 
gaat waarin het strandje ver-
dwijnt en daarvoor in de plaats 
“ondiep water met ondergedoken 
waterplanten” komt. Er is dan 
geen zwemgelegenheid meer. En 
dan hebben we het nog niet over 
een binnendijks “overstromings-
grasland en helofytenmoeras” 
dat grofweg tussen de Dijkweg, 
Molensloot, Beldersweg en voor-
bij de Middenweg is geprojec-
teerd…

Geen uitstel
Het steekt de dorpsraad dat 

Rijkswaterstaat niet wilde wach-
ten tot in het najaar om dan een 
bijeenkomst te organiseren in sa-
menwerking met de dorpsraad 
en de gemeente Medemblik zoals 
dat aanvankelijk de bedoeling 
was in mei maar dat door de co-
ronamaatregelen niet door kon 
gaan. Te meer ook omdat minis-
ter Eric Wiebes van Economische 
zaken de bijeenkomsten voor de 
energietransitie en alles daarom-
heen wel heeft uitgesteld tot 4 
oktober.

De dorpsraad heeft bezwaar aan-
getekend bij de minister van In-
frastructuur en Waterstaat, maar 
die delegeerde de afhandeling 
van het bezwaar naar de afdeling 
waarover een klacht is inge-
diend… 

De plannen staan nog niet vast en 
het gaat hier om een soort van 
start waarin begonnen wordt met 
een onderzoek naar de mogelijk-
heden van de 4 plannen die Rijks-
waterstaat heeft, maar deson-
danks is de dorpsraad van me-
ning – en wordt daarin gesteund 
door de gemeente Medemblik – 
dat de inwoners van Andijk hier 
niet over geïnformeerd zijn of op 

andere manier betrokken zijn. En 
dat had wel gemoeten!

Andere plannen
Maar er zijn ook andere plannen, 
zoals van Bovisie die een plan 
heeft waar een recreatie- en een 
natuurgebied samengaan. Daarin 
ruimte voor zwemmen en varen 
en voor de natuur! Je leest er don-
derdag aanstaande meer over op 
de website van Kernvisie Andijk.
Naast dat we de inwoners vragen 
voorleggen over recreatie wor-
den binnenkort ook bedrijven in 
de toeristensector door de dorps-
raad aangeschreven over recrea-
tie en toerisme in Andijk en het 
buitengebied.

Doe mee!
Mogen we weer op jouw mede-
werking rekenen? Kijk donder-
dag 11 juni vanaf 12:00 uur op 
www.kernvisieandijk.nl en vul 
het formulier in!

Heb je zelf ideeën over recreatie 
in Andijk of in het buitengebied? 
Of heb je vragen. mail dan naar 
dorpsraadandijk@gmail.com of 
een brief naar Dorpsraad Andijk, 
Witte Valkstraat 12, 1619 XN 
Andijk.

Laatste Onderzoek Kernvisie Andijk: Recreëren in Andijk

Te gast op de Westfriese Omringdijk. Foto: Corina Sas

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957
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Grootebroek Industrieweg 15G  

Het adres voor 
tuin en dier 

 
 

 

 
 

 

 

Grootebroek  

Bij Welkoop hebben we verstand van tuin & dier. Dat merk je meteen als je een 
van onze 150 winkels binnen loopt. We hebben alles in huis wat je nodig hebt 
voor de verzorging van je tuin en dier. Denk onder andere aan planten en za-
den, tuingereedschap, recreatie- en werkkleding en -schoenen, dierenvoeding 
en -verzorging. 
 
Een breed assortiment, eerlijke prijs, deskundig advies en service die nét een 
stapje verder gaat. Al onze medewerkers hebben hart voor wat ze doen. En dat 
zie je. Ontdek ons alvast op welkoop.nl  
 
Tot snel in onze winkel! 

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

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.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

Na 2 maanden “vooral binnen 
blijven” mogen we weer naar bui-
ten. Met wat aanpassingen kun-
nen we vanaf 1 juni weer volop 
genieten van een terrasje of een 
bioscoopje. Het geeft een heel 
bevrijdend gevoel dat we er dan 
weer gewoon op uit kunnen 
gaan.

100% Aanpassingsvermogen
De afgelopen periode werd van 
werkelijk iedereen veel geduld én 
100% aanpassingsvermogen ge-
vraagd. Zo konden opa’s en oma’s 
lange tijd hun geliefde kleinkin-
deren niet zien én knuffelen.  
 
Ouders moesten plotseling full-
time thuis moeten werken én te-
gelijkertijd voor het kroost zor-
gen. 
Het leven thuis is bij de meeste 
mensen niet ingericht op deze 
setting en dat brengt veel prakti-
sche uitdagingen met zich mee: 
zo zal menigeen op een niet-er-
gonomische stoel aan de keuken-
tafel met de laptop hebben geze-
ten, al dan niet met rondvliegen-
de viltstiften.
Ook alleenstaanden ervaarden 
uitdagingen: geen enkele sociale 
interactie is zelfs voor de doorge-
winterde einzelgänger nog een 
straf. De mens is een sociaal dier 
en heeft van tijd tot tijd echt be-
hoefte aan interactie en met zes 
weken Netflix-kijken compen-
seer je dat niet.

Aanpassen heeft impact
Onze praktijk heeft op 11 mei de 
deuren weer geopend en sinds-
dien weten we pas echt hoeveel 
impact deze periode op onze cli-
enten heeft gehad. Er zijn duide-
lijk meer rug, nek- en schouder-
klachten door stress én bijvoor-
beeld de eerder genoemde niet-
ergonomische keukenstoelen.  
Meer mensen ervaren stress en 

slaapproblemen. Cliënten met 
pijnklachten ervaarden vaker 
pijn zonder de nodige onder-
houdsbehandelingen. 

Stagnatie en beweging
Van oudsher werd acupunctuur 
al ingezet om pijnklachten, vast-
zittende spieren, stress en andere 
ongemakken te reduceren. Chi-
nees gezien is pijn stagnatie. 

Stagnatie is een gebrek aan bewe-
ging, net als bij een file.  “Waar 
beweging is, kan geen pijn zijn”, 
luidt een chinees gezegde. Inge-
wikkelder dan dat is het ook niet. 
Ieder lichaam heeft energieba-
nen, net als snelwegen. Daar 
loopt stroom doorheen en dat 
meten we bij iedere behandeling 
met de wetenschappelijk bewe-
zen Acugraph. Hierdoor weten 

we welke meridianen gestag-
neerd zijn en welke behandeling 
het meest efficiënt is. 
 
De afgelopen weken hebben we al 
weer veel cliënten met succes 
kunnen behandelen. Ook de cli-
enten met stressklachten weten 
ons te vinden. Een behandeling is 
een tenslotte ook een heel waar-
devol moment voor jezelf, dat het 
nodige onderhoud biedt en zorgt 
dat je er weer tegen aan kunt. 

Meer weten
Ervaar je ook een toename van 
jouw klachten, en ben je be-
nieuwd of acupunctuur ook iets 
voor jou kan betekenen? Boek 
dan een gratis kennismakingsge-
sprek of boek een intakegesprek 
via www.praktijkacure.nl/af-
spraakmaken

Praktijk Acure is gevestigd aan 
Het Voert 3F in Grootebroek en 
is bereikbaar via 0228-511517. 
www.praktijkacure.nl. De prak-
tijk ligt op 5 minuten lopen van 
het NS-station Bovenkarspel-
Grrootebroek.
Praktijk Acure is aangesloten bij 
de NVA en wordt vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering. 
Check bij jouw eigen zorgverze-
kering in hoeverre een eventuele 
vergoeding van toepassing is. 
Acupunctuur behandelingen 
gaan niet ten kosten van het ei-
gen risico.

Stress en rondvliegende viltstiften

Acupuncturisten Roy Grevelt en Els Ligthart van Praktijk Acure. Foto: Denise van Hemert. 
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