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Al jaren wordt er gewerkt aan 
de bouw van het nieuwe Sorgh-
vliet, van plannen en bouwte-
keningen maken tot aan het af-
werken van de laatste details. 
De potten verf staan nog her en 
der in een hoekje, in de tuin 
worden bomen gepland, overal 
worden nog even de puntjes op 
de i gezet. “Het zijn de laatste 
loodjes. Op 22 september ko-
men de eerste bewoners over 
en op de 24e september ver-
huist het tweede (en laatste 
deel) van de bewoners naar de 
nieuwbouw.”

Locatiemanager Sjon Kuipers 
geeft ons een rondleiding door 
het gebouw. “Zoals je kunt zien is 
het op sommige plekken hele-
maal klaar voor gebruik en wordt 
er op sommige plekken nog ge-
werkt. De appartementen van de 
bewoners zijn nog ‘helemaal’ kaal 
en leeg. 

Ik kan niet wachten tot het ge-

bouw gaat leven en de ruimtes 
gevuld worden met stemmen van 
enthousiaste mensen.”

Entree
Bij de entree staat een feestelijke 
ballonnenboog klaar. “Natuurlijk 
hadden we graag een grootste 
opening gedaan. Maar gezien de 
huidige tijd is dat onverstandig. 
Dat is jammer, maar we hebben 
er wat op gevonden. Rondleidin-
gen door het gebouw gebeuren 
nu in kleine groepjes. De entree 
van het gebouw geeft al meteen 
een heleboel prijs. “De schitte-
rende foto van Andijk, maakt dat 
je je meteen thuis voelt. Door het 
hele gebouw heen hangen schit-
terende foto’s als herkennings-
punt. Beneden zijn deze allemaal 
in het thema IJsselmeer en boven 

hebben we het thema Landbouw 
gekozen.”

Aanbellen
De deur van de entree is altijd 
dicht. Er moet aangebeld worden 
om toegang te krijgen. “Dit is 
mensen hun woning, bij u thuis 
in het dorp staat de voordeur ook 
niet los voor iedereen. Daarom 
hebben we hiervoor gekozen. 
Natuurlijk hebben de bewoners 
zelf wél een sleutel en is er ook 
een extra sleutel beschikbaar 
voor de directe familie, maar er is 
geen vrije inloop.” Sjon vertelt: 
”Die sleutel is er één die erg mo-
dern is. Het is een digitaal aan-

meld systeem dat alleen maar te-
gen de melder gehouden hoeft te 
worden. Voor sommigen zal dit 
even wennen zijn. Voor de zorg-
verleners is er ook een mogelijk-
heid om met de camera te kijken 
wie er voor de deur staat.”

Meer nieuwe snufjes
Het oude gebouw van Sorghvliet 
was -zeker voor zorgbegrippen- 
echt ‘oud’. Bij de nieuwbouw is 
rekening gehouden met de 
nieuwste snufjes en mogelijkhe-
den, zodat er ook over 50 jaar 
kwalitatief goede zorg aangebo-
den kan worden op een mooie en 
prettige plek.” 

(vervolg op pagina 6)

Geen grootste opening voor prachtige nieuwbouw Sorghvliet

Locatiemanager Sjon Kuipers van Omring kan niet wachten totdat de nieuwbouw in gebruik genomen 
wordt. Tekst en foto: OdB. 

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

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

GRATIS INLOOP 
(op afspraak)

Andijk 1/10 - 15/10 - 29/10

www.mantelvoors.nl

Deze prachtige foto is gemaakt door Ronald Pit bij de Vooroever in Andijk

Langs de weg...

De entree van de nieuwbouw. 
Foto: Koos Dol

Nathan Gutter is vaker met zijn 
moeder in het dorp te zien, gewa-
pend met zijn skelter, grijper en 
een vuilniszak. Afgelopen zater-
dag was het World Cleanup Day, 
reden genoeg om weer de straat 
op te gaan. Een stukje Beldersweg 
bij de moestuin had wel een hele 
goeie vangst aan zwerfafval met 
veelal blikjes en plastic. Maar de 

mooiste vangst van Nathan wa-
ren de vele botten waaronder een 
kaak van een paard met de tan-
den er nog in. Nathan was er on-
dersteboven was en vol verbazing 
dat mensen zomaar zoveel troep 
op de grond gooien. “Waarom 
doen mensen dit, we hebben toch 
een mooi dorp mama?”
Foto: Robina Gutter

World Cleanup Day
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Wij zijn verdrietig dat we afscheid moeten 
nemen van onze broer, zwager en oom

Yde Greydanus
We wensen de kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Douwe en Janneke
Ineke in herinnering

Gert-Jan en Ria
Neven en nichten

FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. 
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl
Zondag 27 september 10.00 
uur: Afsluiting Vredesweek.
Feestelijke eucharistieviering 
door pastor J.A. Correa en conce-
lebrant. Met muzikale ondersteu-
ning van de Vriendenkring.
De collecte is voor onze kerk.
Dank daarvoor. Welkom in deze 
bijzondere viering.
*Na afloop kunt de pastor per-
soonlijke feliciteren (ook weer 
op afstand) in Sarto onder het 
genot van een kopje koffie of 
thee. Allen welkom.
*Dit weekend wordt de Vredes-
week afgesloten. Ook daarna 
moeten we er aan blijven wer-
ken. Het vraagt onze blijvende 
aandacht en inzet!

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

info@andijker.nl

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.
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Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
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 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
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ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
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verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
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Daar buiten op afspraak
www.andijker.nl

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid  
moeten nemen van onze lieve broer, zwager en oom

Piet Vriend
Pieter

Zoon van Pieter Vriend en Dieuwertje Kooiman, beiden in herinnering

6 april 1936 Andijk 16 september 2020

IJt en Keimpe Veenstra

Wim en Jo Vriend

Wil en Peter de Geus

Alie en Jan Rijnders

Bob, in herinnering en Marjan Vriend

Truus en Peter Mantel

Neven en nichten

Correspondentieadres: 
Kleingouw 9, 1619 CA Andijk

De afscheidsdienst en de begrafenis op de Oosterbegraafplaats 
hebben inmiddels plaatsgevonden op maandag 21 september jl.

Veel dank aan het team van woonzorgcentrum Sorgvliet en  
het thuiszorgteam van de Omring voor alle goede zorg en aandacht.

Tot ons grote verdriet moeten wij plotseling afscheid nemen 
van onze dierbare zwager en oom

Yde Greydanus
Dag lieve Yde, we zullen je ontzettend missen. 

Goede reis

Nanne en Marga 
Jacqueline en Richard  
 Ramón, Oscar
Patricia

Plotseling hebben wij afscheid moeten
nemen van onze oud medewerker

Yde Greydanus
In de 45 jaar dat hij voor ons heeft gewerkt heeft
hij een onuitwisbare indruk achter gelaten.

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

    Piet en Marijke Bloemendaal

Helaas moeten wij te vroeg afscheid nemen van onze buurman 
en trouwe bezoeker van onze buurtvereniging:

Yde Greydanus
 
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte!
 
    Buurtvereniging ‘t Hornpad

We zullen onze buurman Yde missen! 

    Namens de buren:
    Paul Stap
    Janny Kwantes-Bootsman
    Dirk-Jan en Janneke Groot
    Cees en Gitta Klopper
    Rene en Margreet Koster 

Niet onverwacht, wel heel plotseling moeten wij afscheid nemen
van onze unieke en humorvolle broer en zwager

Ben Kuin
Wat zullen we Ben met zijn eigen grappen en verhalen missen!
We leven met Joke mee en wensen haar veel steun en sterkte!

     Familie Kuin-van Diepen

Andijk, 16 september 2020

Piet Vriend Pzn.  
Een Pop Vriend Seeds veteraan is ons ontvallen. 
Piet Vriend, neef van Pop Vriend, was vanaf de start van het 
zaadveredelingsbedrijf de steunpilaar van de productie afdeling. 
Hij was pakhuischef, proeftuinplanner en zadenkenner. 
Als bollenkweker van oorsprong wist hij van ploegen, zaaien, oogsten 
en schonen.  Als voorman van het pakhuis organiseerde hij een goede 
samenwerking met alle collega’s binnen ons bedrijf.  
Hij was een harde werker, een sympathieke collega en deed zijn werk 
met humor en grote inzet. We missen hem zeer.  

De familie Pop Vriend. 

Ex Directie Pop Vriend Seeds
Arnold & Arwin Vriend, Klaas & Lara Timmerman

Hoera, op zaterdag 26 september zijn 
onze lieve (o)pa en (o)ma 

al 21038400 minuten gelukkig getrouwd!

Van harte gefeliciteerd met jullie 
robijnen huwelijk en nog vele jaren 
in liefde en gezondheid gewenst!

Wij houden van jullie!
Kinderen en kleinkinderen

Arie en Annet Kwantes | Buttervin 47 | 1619 DC Andijk

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

Lieve pap en opa, rust zacht,
we weten dat er iemand op je wacht

Yde Greydanus
echtgenoot van Menke Hulzebos, † 23 maart 2003

Andijk, 8 december 1950 Hoorn, 17 september 2020

Linda en Chris 
 Jill, Troy

Paul en Cindy 
 Fenna

Astrid en Danny

Hornpad 1, 1619 BP Andijk

Het afscheid en de begrafenis op de Oosterbegraafplaats vinden vandaag 
woensdag 23 september plaats in besloten kring.

Een bericht of herinnering is heel welkom via www.cbu-online.nl
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GEEN OVERDRACHTSBELASTING VOOR STARTERS

Voor Prinsjesdag lieten wij u in de column de reeds uitgelekte plan-
nen weten. Nu het kabinet haar belastingplan heeft gepresenteerd, 
hierbij nog een overzicht: 

De starters op de woningmarkt:
Voor starters op de woningmarkt is het voorstel dat zij per 1 janu-
ari 2021 geen overdrachtsbelasting meer hoeven te betalen. 

Voorbeeld
De overdrachtsbelasting is nu 2%, dus als men een huis koopt van 
bijvoorbeeld 3 ton, dan scheelt dat € 6.000, aldus een slok op een 
borrel! 

Wie is een starter?
Starter ben je tussen de 18 en 35 jaar en als je nog niet eerder van 
de vrijstelling gebruik hebt gemaakt. Heb je wel eerder een huis ge-
kocht, maar je koopt opnieuw een eigen woning aan (waar je wel 
echt zelf in gaat wonen), dan hoef je ook geen overdrachtsbelasting 
te betalen, mits je aan de voorwaarden voldoet!

Samen kopen
Koop je samen een huis en voldoet één van de partners niet aan de 
voorwaarden, dan geldt de vrijstelling voor 50%.

Doorstromers
Kopers die of al van de vrijstelling gebruik hebben gemaakt, of niet 
aan de voorwaarden voldoen, noemen ze doorstromers en die beta-
len 2% overdrachtsbelasting.

Overige verkrijgers naar 8%.
Voor alle overige verkrijgers van onroerende zaken gaat het tarief 
van 6% naar 8%. Dit betekent dat naast de verkrijging van niet-wo-
ningen ook de verkrijging van woningen die niet of slechts tijdelijk als 
hoofdverblijf worden gebruikt, door de verkrijger zal worden belast 
tegen 8%. Denk aan een vakantiewo-
ning of woning gekocht door een B.V..

GRATIS INLOOP 
ALLEEN OP AFSPRAAK: 

9-17 + 19-21 uur:  
Andijk 1/10 - 15/10 - 29/10. 
Benningbroek: 6/10 - 20/10.  

Griepvaccinaties
HAP De Blokkendoos

Woensdag 4 november 2020. 
Tijd en locatie nog onbekend.

Dit jaar dient u zich van te voren aan te melden bij de assistente 
voor het krijgen van een Griepvaccinatie in verband met beperkte 
voorraad. 

Patiënten die zich hebben aangemeld 
kunnen deze dag een vaccinatie krijgen. 
Aanmelden kan via de website www.blokkendoos-andijk.nl 
of via 0228-591269 optie 3 (assistente). 

U komt voor griepvaccinatie in aanmerking indien één van 
onderstaande voor u geldt:
•	 mensen	van	60	jaar	en	ouder,
•	 mensen	van	alle	leeftijden	met:	
	 •	 hart-	en	vaatziekten
	 •	 longziekten
	 •	 diabetes	(suikerziekte)
	 •	 nieraandoeningen
	 •	 weinig	weerstand	door	andere	ziekten	of	door	een	
  medische behandeling, zoals chemotherapie.

Kerkdiensten, zondag 27 september
Gereformeerde Kerk 
10.00 uur dhr. R. Pasterkamp te Urk. 
 De dienst is ook via internet te volgen te volgen via 
 www.gereformeerdekerkandijk.nl

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

Iedere woensdag inloop van 10.15 tot 12.00 uur.
 
Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk    
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Euch. pastor J.A. Correa, de Vriendenkring

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

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Ria Manshanden

Zonne-eilanden en zicht op 
Omringdijk

Eeuwenlang heeft de Westfriese 
Omringdijk ons beschermd tegen 

het water van de Zuiderzee en 
later het IJsselmeer. Menig maal 

waren de dijken niet bestand 
tegen de woeste stormen en 
golven. Verschillende keren 
braken de dijken door, maar 
na de stormvloed van 1916 

en de stormramp van 1954 is 
door ingrijpende dijk en wegen 
reconstructies, de aanleg van de 
Afsluitdijk en de Deltawerken, 

de dreiging van het water van nu 
het IJsselmeer drastisch vermin-
derd en hebben we van Andijk 
tot Medemblik droge voeten 

gehouden en konden we andere 
dromen over het water en de 

dijk verwezenlijken.
De Omringdijk heeft naast dat 

hij ons beschermt tegen het 
water nu ook een  recreatieve, 

toeristische en cultuurhistorische 
waarde. Vandaar dat de dijk de 

status van Provinciaal monument 
heeft gekregen. De Westfriesen 
houden van de dijk, die door het 

open landschap kronkelt met 
zijn eenvoudige robuuste vorm, 
noordse keien langs het water 
en kuddes rustgevende gra-

zende schapen in het gras. Het 
hele jaar door weten toeristen, 
recreanten,wandelaars, fietsers, 

surfers, vogelaars  en zeilliefheb-
bers de dijk en het water erach-

ter te vinden.
De laatste tientallen jaren echter 

is het zicht op deze dijk vanaf 
het water verdwenen door o.a. 

vakantieparken, horeca, natuur-
projecten, waterleidingbedrijven 
en jachthavens. In de kom vanaf 

stad Medemblik*, Onderdijk, 
Wervershoof en Andijk tot de 
grens met Enkhuizen is er nog 
maar een plek, tussen de water-
leidingbedrijven en de vakan-
tieparken te Andijk waar nog 

een oorspronkelijk zicht is op de 
dijk. Dit zicht dreigt verloren 
te gaan door de realisatie van 
eilandjes met zonnepanelen in 

het kader van de grote energie-
transitie waar nu aan gewerkt 

wordt. Zonne-eilanden met 
natuurprojecten zijn voor ons 
bespreekbaar,maar kijk goed 

waar en laat die plek met rust. 
Behoud daar het zeldzame open 

zicht ! Ook u kunt daarvoor 
zorgen door goed en actief de 

inspraak momenten in de gaten 
te houden.

*NB: Bij de stad Medemblik is 
ook nog een stuk van de oor-

spronkelijke dijk zichtbaar

Ria Manshanden, 
GroenLinks  Medemblik    

ria.manshanden@
raadmedemblik.nl                                                                                                              

www.GroenLinksmedemblik.nl, 
facebook.com/GLMedemblik                                                                           

Ieder jaar wordt in de herfstva-
kantie de VakantieBijbelWeek 
georganiseerd door een enthou-
siast team van de Gereformeerde 
kerk van Andijk. Dat betekent: 
drie dagen FEEST!!! Er wordt dan 
gezongen, verhalen uit de bijbel 
verteld, geknutseld, er is wat lek-
kers om te eten en te drinken. 
Maar dit jaar leek dit feest in het 
water te vallen door Corona. 
Toch heeft het team gekeken 
naar wat er wèl mogelijk is. Het 
thema luidt dit jaar dan ook: 
Duik er in!

Op zoek naar een andere invul-
ling van de feestweek kwamen we 
uit bij kindertheater ‘je bent een 

Parel’. Zij komen op woensdag 14 
Oktober een spetterende interac-
tieve voorstelling geven voor alle 
kinderen van de basisschool. 

De toegang is gratis maar in ver-
band met Corona is het wel wen-
selijk om je aan te melden via een 
mailtje naar  vbw@gereformeer-
dekerkandijk.nl. Hopelijk kun-
nen we er dit jaar op deze manier 
toch nog een onvergetelijk feestje 
van maken. Aan het einde van de 
ochtend hebben we zoals altijd 
voor iedereen een leuke verras-
sing en een pakketje om thuis 
verder met het thema aan de slag 
te gaan. Zien we jullie dan?

Feest in de herfstvakantie!

Graag nodigen wij u uit om te 
komen luisteren naar Roos Sch-
likker. Zij schrijft boeken, repor-
tages, artikelen, columns (Parool, 
Linda, Intermediar, Kek Mama 
en Libelle) en scenario’s.
Hartverscheurend, grappig, boos, 
verdrietig of cynisch, bij Roos 
kan het vele kanten op. In haar 
columns schrijft ze over het leven 
van alle dag, maar ook over poli-
tiek en psychiatrie. Ook was zij 
regelmatig tafeldame bij De we-
reld draait door en zij schuift re-
gelmatig aan bij Radio 1.

Roos Schlikker studeerde Neder-
landse taal-  en letterkunde en 
journalistiek. Boeken van haar 
hand zijn onder andere; Het eer-
ste miljoen is het moeilijkst, We 
rommelen maar wat aan, Ik wens 
je het onmogelijke en Moeder 
van glas.
Een veelzijdige schrijfster en een 
boeiende middag in Cultura op 

zondagmiddag 27 september van 
15.00 – 17.00 uur. Toegang inclu-
sief een kopje koffie of thee € 
10,00. De zaal is open vanaf half 3.

In verband met Corona verzoe-
ken wij u dringend  te reserveren 
op het volgende emailadres:
CulturaPlus2.0@gmail.com of te 
bellen met Cultura 0228 591376.

Roos Schlikker. Foto aangeleverd

Schrijverscafé bij Cultura Plus

Gevonden op 
de Beldersweg

Bent u deze kwijt? 

Meer informatie via:
 info@andijker.nl

Gelukkig zijn er scholen die er voor kiezen de tegels te verruilen voor 
beplanting en natuurlijke speeltoestellen. Hierdoor stimuleer je de 

kinderen tot bewegen en tevens kunnen ze de insecten bestuderen die 
er aanwezig zijn. Basisschool de Piramide heeft veel kleur laten aan-
brengen, een lust voor het oog. Goed voor de afvoer van hemelwater 
en op de planten en bloemen gonst het van de vele soorten insecten. 

Foto: Douwe Greydanus.

Blikvanger
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Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

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

 

 

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-13:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

Voor iedereen is het een bijzon-
dere tijd. Corona is er elke dag. 
We zitten in een regio waar het 
nog relatief rustig is met de co-
rona. Ook voor de huizenmarkt 
is het nieuw, gaan de prijzen om-
hoog of gaan de prijzen juist da-
len. Nu kopen of toch nog even 
wachten? 11 maart is de pande-
mie erkend vanaf die tijd hebben 
we gezien dat de huizenprijzen 
juist op lopen en de krapte nog 
groter is geworden. Goed mo-
ment om te verkopen dus. De 
kopers lopen tegen een krappe 
markt aan er is weinig te koop.

Afschaffing van de 
overdrachtsbelasting?
De komende vijf jaar hoeven 
starters tot 35 jaar geen over-
drachtsbelasting te betalen.
Voor beleggers/tweede woning 
gaat er wel wat wijzigen de over-
drachtsbelasting gaat van 2% 
naar 8 %. Dit zou het minder aan-
trekkelijk moeten maken voor 
beleggers om veel woningen op 
te kopen, waardoor starters be-
tere kansen krijgen. Ouders die 
de kinderen willen helpen met de 
aankoop worden hierdoor ook 
geraakt. Rekenvoorbeeld als je 
een 2e woning wilt kopen van € 
300.000,- betaal je in 2021 € 
24.000,- meer aan overdrachtsbe-
lasting, een fors hoger bedrag. 
Om u juist te adviseren kunnen 
wij als aankoop makelaar samen 

met u zoeken naar een geschikte 
woning.

Energielabel aanvragen wordt 
wel 250 keer duurder
Het energielabel kost nu slechts 
een paar euro om het label defini-
tief te maken. Vanaf 2021 gaat dit 
rond de € 200,- a € 300,- kosten of 
nog meer. Dit is verplicht bij ver-

koop of verhuur van uw woning. 
Het label is 10 jaar geldig dus ook 
als u nog geen plannen heeft ad-
viseer ik u deze aan te vragen.

Verwachting van de 
huizenprijzen?
Wat zullen de woning prijzen gaan 
doen? Ook in de toekomst zullen 
er schommelingen zijn. Er bestaat 

dus een kans dat de huizenprijzen 
weer gaan dalen. De woningmarkt 
lijkt op dit moment echter geen 
zeepbel waarbij prijzen op korte 
termijn fors kunnen gaan dalen. 
De belangrijkste reden daarvoor is 
dat er op dit moment de lage rente 
stand gecombineerd wordt met 
een groot tekort aan woningen. De 
vraag naar woningen is veel groter 
dan het aanbod. Er zijn wel nieuw-
bouw plannen maar te weinig en 
lang lopende trajecten. Toch is een 
zekere voorspelling over de hui-
zenprijzen op de lange termijn he-
laas niet te maken. Een grote eco-
nomische crisis net als eerder deze 
eeuw kan het beeld zomaar veran-
deren.

11 jaar Kuin makelaardij
Allard Kuin is al 21 jaar werk-
zaam is de makelaardij. Neemt u 
hem als makelaar is de hand dan 
krijgt u een makelaar die een 
goed beeld van de woningmarkt. 
Maar ook staat hij voor een eer-
lijk advies. Dat Kuin makelaardij 
het goed doet blijkt ook wel uit 
de cijfers van onze opdrachtge-
vers. Niet voor niets krijgen wij 
onze verkopers die een beoorde-
ling hebben achtergelaten dat 
zijn nu bijna 100 beoordelingen! 
Gemiddeld een dikke 9. Als 
Westfries lopen we er niet mee te 
koop. Maar dat we er trots op zijn 
mag wel toch?

Wel of niet verkopen?
Is dit het moment? Bij ons krijgt 
u een gratis waardebepaling, 
waarmee u een waarde van uw 
woning krijgt, zodat u verder uw 
plan kan trekken. Mocht u er 
voor kiezen om de woning te ver-
kopen dan krijgt u een compleet 
inzicht en optimaal plan van aan-
pak met tips voor de verkoop. 
Tevens hebben wij een groot 
zoekersbestand waardoor wij 
wellicht al zoekers voor uw wo-
ning hebben en snel samen met u 
kunnen schakelen. Graag komen 
wij hiervoor gratis bij u langs. Als 
u zorgt voor de koffie dan zorgen 
wij voor de koeken. Kortom u 
zult dan ervaren waarom wij een 
dikke 9 krijgen!

Het team van Kuin makelaardij is trots op beoordeling van de verkopers. Foto aangeleverd

Kuin makelaardij al 11 jaar actief!

De beoordelingen voor Kuin makelaardij:
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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

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.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

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

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

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

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

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

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

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

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

Vishandel
Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl

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

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

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

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl

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

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

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

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

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

T. 06 5111 0860 of 06 1542 1555

Kijk voor de actuele 
aanbiedingen 

op onze website
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(vervolg van de voorpagina)

Sjon laat ons een aantal zaken 
zien. Zo gaan nachtlampjes in 
gangen en appartementen auto-
matisch aan bij gedetecteerde 
beweging, zijn er mogelijkheden 
om met een beeldsensor  (altijd 
in overleg) even te kijken hoe het 
met iemand in het appartement 
gaat. Overal hangt ledverlichting 
die zelfs met de dag meekleurt, 
van ochtendgloren tot het zon-
nigste moment, weer terug naar 
een avondgloed. “Moderne tech-
nieken die ons als zorgpersoneel 
helpen de best mogelijke zorg te 
bieden en die ook voor de bewo-
ners prettig zijn hebben we door 
het hele gebouw zichtbaar en 
onzichtbaar verwerkt.”

Persoonlijk plekje
De appartementen zijn ruim en 
licht. Ze zijn voorzien van een 
keukentje en een koelkast en er 
hangen- zoals dat verplicht is- 
brandwerende vitrages en gordij-
nen. Er is een aparte woonkamer, 
een afsluitbare slaapkamer die 
ruim genoeg is voor twee bedden 
en een riante natte ruimte. “Ver-
der is het nu nog kaal en leeg. 
Mensen nemen hun eigen ver-
trouwde meubeltjes mee. Daar-
mee kunnen zij het appartement 
aankleden tot hun eigen plekje. 
Ook bij de voordeur van het ap-
partement is een plekje waar 
mensen hun huis herkenbaar en 
persoonlijk kunnen maken. 
Naast een (verlicht) huisnummer 
is er ruimte voor een plant, foto 
of beeldje. Het wort echt ‘je huis’. 

Scheiden van wonen en zorg
“Het scheiden van wonen en zorg 
is waar we –zeker voor de toe-
komst- op kunnen inzetten. Dat 
mensen hun bezoek ‘thuis in het 
appartement’ kunnen ontvangen 
en dat de zorg op maat ‘aan huis’ 
wordt geboden. De algemene 
ruimtes zijn daarom ingericht als 
ontmoetingsplekken. Met com-
fortabele fauteuils en heerlijke 
banken, met mooie schilderijen 
en foto’s aan de wanden. Er is 
zelfs een buurtkeuken op elke 
verdieping, waar gezamenlijk ge-
kookt en gegeten kan worden 
voor diegenen die dat fijn vinden.

Van oud naar nieuw
Elke verhuizing is spannend. 
Voor de bewoners van het oude 
Sorgvliet die nu gaan verhuizen 
naar de nieuwe plek. Zo ook voor 
ons als zorgpersoneel, want er 
gaat best één en ander verande-
ren. De plannen –dat is de theo-
rie- moeten nu in de praktijk uit-
gevoerd gaan worden. We heb-
ben er ontzettend veel zin in! 

In de jaren 50 is er een nieuw bejaardenhuis gebouwd.
Er kwam met veel mankracht en kruiwagens, een mooie vij-

ver voor het huis te liggen. Ook nu nog voor het nieuwe/
oude Sorghvliet is de vijver een rustgevend element. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
Het nieuwe (r) en oude Sorghvliet. Foto Koos Dol

Het nieuwe Sorghvliet in aanbouw. Foto Koos Dol

Sorghvliet. Oude ansichten uit de collectie van Jacco Mantel

Namens de 
redactie 

feliciteren wij 
bewoners, 

medewerkers en 
vrijwilligers met 
het nieuwe pand.
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• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER
Donderdag 24 september
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Gereformeerde kerk
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. Van 
te voren aanmelden bij Piet of Els, zie ingekomen stuk.

• Buitenconcert Sursum Corda, 19.15 uur André Voltenplein
Zondag 27 september   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Schrijverscafé in Cultura met Roos Schlikker.
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk Jeu de Boules. Sarto, 13.30 uur

OKTOBER
Zondag 4 oktober   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Vrijdag 9 oktober
• de gezelligste pubquiz van Andijk in Dorpshuis Centrum
Donderdag 15 oktober
• Ouderensoos in Dorpshuis Centrum
Vrijdag16 oktober 
• Eetcafe (met gastkoks Henk & Jaap) in Dorpshuis Centrum. 
Zondag 18 oktober
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wol�  en haar Fantasie 

Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 24 oktober
• “Voltage” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 25 oktober   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, 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
• Halloweenmarkt Wervershoof, 15.00 - 20.00 uur, Raadhuisplein

NOVEMBER
Zondag 1 november
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Cultura Plus, Fadozangeres Iris Feijen en gitarist Tiago Lageira

(winnaars van “We want more”)
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, 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
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, 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    
Zondag 29 november   
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

DECEMBER
Zondag 6 december   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 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 03, 17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Plastic:  Dinsdag 13-10, 10-11, 08-12.
Restafval:  Dinsdag 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 16-10, 13-11, 11-12. 

www.hvcgroep.nl

Op zoek naar rust en ruimte 
kochten Alexander en Ilona twee 
jaar geleden een huisje op de Mo-
lenweg. Ze waren direct verliefd 
op het huis en de ruimte erom 
heen. “We houden van de rust en 
de prachtige omgeving waar we 
nu wonen”. Het huisje zelf had 
wat aandacht nodig en met veel 
liefde hebben ze het verbouwd 

tot een energie neutraal huis met 
alle wooncomfort van deze tijd. 
“We hebben een warmtepomp en 
zonnepanelen laten installeren, 
daardoor konden we ook van het 
gas af. De warmtepomp kan ook 
koelen dus tijdens de hittegolf 
was het in huis lekker koel. We 
zijn erg trots met het eindresul-
taat en genieten volop”.

Alexander is werkzaam als ‘De 
witgoedmonteur’ en is mede ge-
specialiseerd in het repareren 
van printplaten van witgoed. 

“Het fijne van mijn werk vind ik 
het klantencontact en dat ik mijn 
eigen agenda in kan delen, ik er-
vaar daardoor veel vrijheid en 
houd genoeg tijd over voor an-
dere leuke dingen”.

Ilona werkt in de zorg op de dag-
besteding en daarnaast geeft ze 
zeepworkshops. “Sinds kort ben 
ik bekend onder de naam ‘Zeepa-
telier Andijk’. Zeep maken en de 
workshops geven is ontstaan 
vanuit een hobby. Ik ben er zo 
enthousiast over dat ik dit graag 
met mensen deel. Met een paar 
simpele ingrediënten maak je een 
goede verzorgende zeep”.

Kom gerust een keer langs op de 
Molenweg voor meer informatie 
of voor een praatje.

Alexander en Ilona. Foto aangeleverd

Nieuw in Andijk: 
Zeepatelier en De witgoedmonteur

Normaal (wat is normaal?) be-
ginnen we na de vakantie weer in 
september met reguliere avon-
den.
Helaas stonden we door het Co-
rona virus ook al drie maanden 
droog, vanaf maart dus. Iedereen 
wordt welkom geheten en omdat 
ons oudste lid Marijt van Gelder 
op bijna 100 jarige leeftijd is 
overleden, deze zomer, nemen 
we een ogenblik stilte. Op de 
planning stond dat we iets zou-
den maken, maar door alle regels 
viel dat in duigen, want we kon-
den zelf niet garanderen, dat we 
niet dichterbij de 1 ½ meter zou-
den komen als er hulp nodig was 
bij het maken van een leuk ob-
ject. Toch vonden we, als bestuur 
en in overleg met Cultura, dat het 
mogelijk moest zijn om een uur-

tje samen te komen. Kijken hoe 
een en ander in de werkelijkheid 
werkt. Dan wil je ook graag op-
gave of afbericht van de leden en 
voor een groot gedeelte ging dit 
wel goed. Naar aanleidingen van 
de af berichten ook de tafels, 
stoelen en het gebak bij de koffie 

geregeld om er een gezellige 
avond van te maken. Wat te veel 
was, ging naar het personeel. Af 
en toe een stoel verplaatsen om 
met een ander, op afstand, te 
kletsen was mogelijk. Dat deden 
naderhand de aanwezige leden 
van de leesclub ook, om onder-
ling weer afspraken te maken 
voor een bijeenkomst.
Gezellig en ontspannen vertrok-
ken we pas tegen half 10 weer.

Hoe en wat we in oktober gaan 
doen blijft nog dubieus. Willen 
de spreeksters, mag het van de 
regering, we weten het nu nog 
niet, maar we hopen het er beste 
ervan.
Intussen is ook de Rabo club sup-
port actie weer gestart. Net als 
vorig jaar kunt U uw stem na 5 
october uitbrengen op een ver-
eniging en natuurlijk hopen wij 
ook op Uw stem.  Alvast bedankt.

Op anderhalve meter samen komen. Foto’s aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Zeer blij zijn wij dat we eindelijk 
weer een concertje kunnen en 
mogen geven. Een buitencon-
certje aan het einde van een 
prachtig zomerse zomer. Op vrij-
dag 23 september om 19.15 uur 

zitten we klaar op het André 
Voltenplein. Neem een stoeltje of 
picknickkleedje mee en maak het 
jezelf aangenaam op 1,5 meter 
afstand van elkaar. Wij hebben er 
zin in en hopen jullie snel te zien!

Aanstaande vrijdag om 19.15: buitenconcert! Foto aangeleverd

Buitenconcert 
Sursum Corda

Oproep
Ik ben een artikel aan het voor bereiden over Urker 

dienstmeisjes in de periode 1900 - 1920, die op Andijk 
hebben gewerkt, het is wel een hele tijd geleden, 

maar misschien zijn er Andijkers die door overlevering 
zich daar nog wat van herinneren, 
voor reacties gaarne mailen naar: 

jlvdgruiter@hetnet.nl.

Nieuws 
of tips?

Mail naar 
info@andijker.nl
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Wist u dat...

… Cor Abbekerk vrijdag 75 

jaar wordt...

en dat zijn trotse (klein)kin-

deren hem hier van harte mee 

willen feliciteren?

… het fietspad t.o. De Lidl 

al lang weer open is en dat de 

sluiting tot 10 oktober 

een foutje was van de 

wegbeheerder?

… het bij Cultura 

prima toeven is?

… familieberichten in deze 

krant zonder extra kosten in 

fullcolour geplaatst mogen 

worden?

… fietsers die vanuit de 

Generaal de Wetlaan over 

willen steken naar de 

Industrieweg voorrang hebben 

op verkeer vanuit Andijk maar 

dat sommige automobilisten 

dit gewoon negeren?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten door kunt mai-

len naar info@andijker.nl?

Van 21 september t/m 31 okto-
ber is het weer tijd voor de Be-
drijfsfitness Startweken
Iedereen weet waarschijnlijk al 
wel dat sporten goed voor je is. U 
wordt er fit en vitaal van, uw 
weerstand neemt toe en dat is 
zeker in de tijd van een pandemie 
een gunstig effect. Samen spor-
ten stimuleert ook nog eens om 
het op de lange termijn vol te  
houden. Misschien heeft u nog 
niet de juiste sport kunnen vin-
den of schrikt u terug van de 
kosten. In al die gevallen zou u 
ook gebruik kunnen maken van 
het Bedrijfsfitnessplan (www.be-
drijfsfitnessnederland.nl ) , als uw 
werknemer bent bij een bedrijf 
dat is aangesloten bij Bedrijfsfit-
ness Nederland.

Deze regeling is zowel voor de 
werkgever als de werknemer zeer 
gunstig want een sportende me-
dewerker is productiever, fitter 
en verzuimt gemiddeld 6 dagen 
per jaar minder. Gezonde en fitte 
werknemers zorgen voor een ge-
zond bedrijf. Bij werknemers die 
meedoen aan een bedrijfsfitness-
regeling, is sporten gemiddeld 50 
procent goedkoper dankzij de 
bijdrage van hun werkgever.

Fysio WFO biedt de gelegenheid, 

als de werkgever zich heeft aan-
gesloten bij de Bedrijfsfitness, om 
met deze korting te sporten.

U traint dan onder begeleiding 
van een fysiotherapeut, die u be-
geleidt in uw persoonlijke trai-
ningsdoelen. Er wordt getraind in 
een coronaveilige omgeving, on-
der deskundige en persoonlijke 
begeleiding. Naast het trainings-
doel dat u wilt bereiken, is er ui-
teraard ook ruimte voor gezellig-
heid.
Mocht u geïnteresseerd zijn: 
neem contact op met uw werkge-
ver voordat u zich bij ons aan-
meldt. Uiteraard bent u ook van 
harte welkom als u geen werkge-
ver hebt die hierbij aangesloten is. 

Naast onze Fysio-Sport zijn wij 
als praktijk ook gespecialiseerd in 
knie en heuparthrose, rugklach-
ten, leefstijlbegeleiding, looptrai-
ning, schouderklachten, pols- en 
handtherapie, dry needling, 
COPD, sportfysiotherapie en 
ontspanningstherapie.

Mocht u vragen hebben dan kunt 
u ons altijd bereiken via onder-
staande gegevens: 
Fysio WFO, Europasingel 118
0228 582270
groepspraktijken.wfo@planet.nl

Hallo jeugdschaatsers, vanaf he-
den kan je je weer aanmelden 
voor het jeugdschaatsen.   We 
starten  op zaterdag 3 oktober 
2020 en de laatste les is op 12 de-
cember. De lessen zijn van 09.00 
uur tot 10.00 uur.  De kosten zijn 
€ 97,50 p.p.      
We gaan weer met de bus naar de 
ijsbaan en net als de laatste jaren 
enkele keren met eigen ver-
voer.  Wil je weer mee, en ben je 
tussen de 7 en 12 jaar, stuur dan 
een mailtje naar  jeugdschaatse-

naowz@outlook.com.   Dan ont-
vang je alle informatie die je no-
dig hebt.    Voor meer informatie 
kun je bellen met Jolanda Oud 
(06) 37 35 93 83  (na 18.00 uur)   

We willen graag van je weten: 
Naam, adres, postcode, woon-
plaats, tel.nr., geboortedatum en 
email adres. De begeleiders en 
trainers hopen dat het net weer 
zo’n leuk seizoen wordt als voor-
gaande jaren. Hopelijk tot bin-
nenkort!      

Het is waarschijnlijk voor veel 
inwoners een bekend gezicht dat 
de jeugd van Sporting Andijk in 
de 2e helft van september langs 
de huizen gaat voor het verkopen 
van loten. Dit jaar gaat het er met 
de huidige omstandigheden wel 
iets anders uitzien dan dat u ge-
wend bent.

Het uitgangspunt hierbij is dat de 
lotenverkopers veilig en verant-
woord te werk kunnen gaan. 
Daarom is ervoor gekozen een 
groot gedeelte van de verkoop 
naar een online omgeving te ver-
plaatsen. De jeugdleden gaan 
vanaf 19 september beginnen 
met het verspreiden van flyers, 
hierop staat een QR-code die u 
kunt scannen, maar ook een di-
rect internet adres. Deze flyer 
heeft u mogelijk al ontvangen. 
Door deze in te voeren op uw 
computer, tablet of smartphone 
komt u automatisch op een inter-
netpagina waarop u loten kunt 
aanschaffen. Op de website van 
Sporting Andijk (www.sportin-
gandijk.nl) en het Facebook ac-

count, houden wij u op de hoogte 
van hoe de actie loopt. 

De opbrengsten zijn bestemd 
voor aanschaf van nieuwe mate-
rialen voor de jeugd. De trekking 
van de Grote Clubactie 2020 
vindt plaats op woensdag 9 de-
cember. Vanaf donderdag 10 de-
cember vind je de trekkingsuit-
slag op clubactie.nl.

Als u er zeker  van wilt zijn een 
online lot te kunnen kopen, kunt 
u het ook doen met de QR-Code 
onder aan dit bericht, of via: 
https://clubactie.nl/lot/sporting-
andijk/4903349

Jeugdschaatsen gaat weer beginnen, 
meld je aan voor donderdag 24 september!

Het jeugdschaatsen start op 3 oktober. Foto aangeleverd

Bedrijfsfitness bij Fysio-WFO

Sporting Andijk doet mee met grote club actie

Op vrijdagavond 25 september 
starten wij weer met ons spreek-
uur in dorpshuis Centrum, van 
19.00 uur tot 20.00 uur. U bent 
van ons gewend dat dit een in-
loopspreekuur is. Vanwege de 
regels n.a.v. Covid-19 zijn wij ge-
noodzaakt u te verzoeken zich 
van te voren aan te melden. U 

kunt uzelf aanmelden t/m 23 sep-
tember bij piet.ligthart@raadme-
demblik.nl of bij els.vanden-
bosch@raadmedemblik.nl  

Bij voorbaat dank voor uw mede-
werking en graag tot ziens bij ons 
allereerste anderhalvemeter-
spreekuur.

Aanmelden verplicht voor spreekuur CDA

 

Andijkertjes
Heerlijke eitjes van vrije weide 

kippen! Dijkweg 207 www.polder-
parelsandijk.nl

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

***VERS VAN HET LAND***
Heerlijke Aardappelen div. soorten 
Hand geraapt en natuurvriendelijk 
geteeld. Jan&Tineke van der Jagt 

Middenweg 39 tel 593245   

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

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

Komen er mensen bij u loge-
ren maar heeft u eigenlijk niet 
genoeg ruimte? Denk dan eens 
aan Villavakantiepark IJsselhof, 

Proefpolder 4-720 in Andijk. Het 
kan al voor 1 nacht. Ook handig 
voor als u een feest geeft! www.
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons 

IJsselhof team ontvangt u graag. 

Foto: Linda Papilaya

Langs de weg...
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