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Gratis half uur 
bespreking? Bel ons.
www.mantelvoors.nl

Toen de maagdelijk witte 
sneeuw was verdwenen een 
paar weken geleden werden we 
geconfronteerd met de harde 
vieze werkelijkheid: het zwerf-
vuil dat op vele plekken in en 
rondom Andijk wordt wegge-

gooid werd weer zichtbaar.

Gelukkig was daar op 20 maart 
de schoonmaakactie: Nederland 
Schoon. Daar meldden zich een 
flink aantal vrijwilligers voor aan.
Zowel bij de Oost- als de West-

Oppers. De opschoondag was 
een succes.

Wij willen vanuit dit enthousias-
me een app-groep starten, die 
ook klaar is met Andijk als vuil-
nisbelt.

Andijk heeft een prachtige omge-
ving. Mensen zijn er zich niet van 
bewust wat er allemaal onder dat 
mooie groen verborgen ligt aan 
plastic en blik.  Vandaar dus dit 
schoonmaak initiatief.   De naam 
van deze groep is: Skôon Andoik 
en we willen zo gauw mogelijk 
starten.

Vrijwilligers brengen het hele 
jaar rond via een app acties in, 
waar anderen via dezelfde app op 
aan kunnen sluiten. Iedere deel-
name is welkom. Al is het voor 
een uur per maand. 

Afgelopen zaterdag is juist geble-
ken hoe fijn het is om samen iets 
positiefs te doen. Dit deden we 
ook allemaal volgens de richtlij-
nen van het RIVM en dat blijven 
we voorlopig doen. Werken in 
teamverband heeft juist een 
krachtige invloed. Voor opruim-
materialen wordt gezorgd!

Bel of whatsapp voor opgave met: 
Henk Smits – 06 5048 4398, 
0229 - 591144  of mail met  
henk.smits@quicknet.nl

Ook Andijkers ruimen graag op: Skôon Andoik ziet levenslicht 

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

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

Verkoop | Aankoop | Huur | Taxatie

De opruimploeg van afgelopen zaterdag. Foto aangeleverd

Een deel van de vangst.

“Het begon eigenlijk afgelopen 
kerst. Ik kreeg een zelfgetekende 
kerstkaart van mijn buren de fa-
milie Kuin, getekend door hun 
jongste dochter Lynne. Daar 
werd ik gewoon blij van.” Aan het 
woord is José (lid van het wijk-
team). “Het is in deze tijd best 
belangrijk voor mensen om klei-
ne geluksmomentjes te hebben. 
Vooral mensen die alleen wonen 
hebben het soms moeilijk. Met 
een klein gebaar kun je mensen 
laten weten dat er toch aan hen 
gedacht wordt.”
Dus nu het bijna Pasen is, be-
dachten Lynne en José dat het wel 
leuk zou zijn als meer kinderen 
iets leuks voor hun alleenwonen-

de buren of bekenden zouden 
doen. Lynne’s vriendin Amber 
was ook meteen enthousiast. 
Zelfs Vera, het zusje van Amber, 
wilde helpen.
Daarom vragen Lynne en Amber 
nu alle kinderen van Andijk om 
mee te doen; kook een ei, versier 
het zo mooi als je kunt en breng 
het dan in het paasweekend naar 
iemand die alleen woont. Dat kan 
een oude mijnheer of mevrouw 
zijn, maar ook iemand die nog 
niet zo oud is maar wel alleen 
woont.
Doe je mee? 
Stuur een foto naar 
info@andijker.nl! Graag ver-
melden wie we op de foto zien.

Let op:
dit weekend 

gaat de 
zomertijd 
weer in!

Amber, Vera en Lynne, die alvast een paar eieren hebben versierd 
Foto aangeleverd

Versier een ei en maak iemand blij

Boek nu uw zwemlessen! Start in mei, vol=vol!
Een serieus programma om de zwemvaardigheid 
van jouw zoon of dochter aan te pakken. In de week 
van 17 mei starten de zwemlessen in De Weid; 3x 
per week, voor alle kids van 5 jaar en ouder.  Meld je 
snel aan via zwemlessen@deweid.nl. De kinderen 
die daaraan toe zijn zwemmen in September af. Zie 
verder de info op de website.

Dit seizoen weer snorkelles
Ook vanaf de week van 17 mei: 1x per week snorke-
len! Voor 3 nivo’s; snorkeldiploma nivo 1,  2 en 3. 
Per diploma loopt de moeilijkheidsgraad op. Mini-
maal C-diploma vereist. Snorkelen vindt plaats op 
de vrijdagen tussen 17:00 en 18:00 uur. Kijk voor 
info op deweid.nl.

Nieuwe website in de maak
Het sterk toegenomen gebruik van smartphones en 
tablets maakt dat de vrijwilligers van De Weid toe 
zijn aan een nieuwe website. De huidige draait im-

mers al vanaf de start mee, op oude techniek. Op dit 
moment wordt gewerkt aan een site volgens de 
nieuwste bouwwijze en natuurlijk wordt de web-
shop daarin ook weer helemaal geïntegreerd. De 
info op deweid.nl omtrent de zwemlessen 2021 is 
actueel.

Vrijwilligers gezocht!
Het zwembad kan altijd extra hulp van vrijwilligers 
gebruiken; zeker voor de kassabezetting en de tech-
nische commissie. Wil je in een positieve sfeer wat 
doen voor de gemeenschap? Informeer dan even 
via info@deweid.nl. Je hulp wordt gewaardeerd 
door de zwemmende jeugd, volwassenen en senio-
ren in Andijk en omstreken!

1921 - 2021 100 jaar

Volgende week verschijnt 
ons jubileumnummer!

Lever vandaag uw 
materiaal nog aan! 
Op info@andijker.nl
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Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
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 28 maart 10.00 uur: 
Palmzondag. Begin van de Goede 
Week. 
Palmpasenviering met zegening 
van de palmtakken door groep 
Andijk; met muzikale ondersteu-
ning van Gemengd koor.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
Witte Donderdag 1 april: geen 
viering.

*Zondag j.l. ging pastor Suidgeest 
voor in de viering.  Het was weer 
fijn en vertrouwd.
*Komend weekend gaat de zo-
mertijd weer in. Vergeet u niet de 
klok 1 uur vóóruit te zetten?

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

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

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

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

Kerkdiensten, zondag 28 maart

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. D. Hellinga te Urk

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
10.00 uur Palmpasenviering, groep Andijk, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

Let op: Fraude

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en fami-
lieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: info@

andijker.nl

Kopij en fotomateri-
aal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

Als je er op gaat letten zie je pas hoeveel troep er ligt.  
Foto M. Timmermans

Kanovereniging Poseidon heeft gevist

Ingezonden/Column

Een ooievaar en een vos komen elkaar regelmatig tegen in het 
bos. 
Ze willen elkaar beter leren kennen. De vos nodigt de ooievaar 
uit op het avondeten. 
Hij vindt wel dat de ooievaar zich moest aanpassen aan zijn ge-
woontes en dus dient hij, zoals hij gewend is, de kippensoep die 
hij heeft gemaakt, op in een plat bord. 
Eet smakelijk, zegt de vos tegen de ooievaar. 
Terwijl de vos zijn bord leeg slurpt, krijgt de ooievaar geen hap 
door de keel. 
Met haar lange snavel krijgt ze de soep niet binnen. 
Verdrietig gaat ze naar huis. 

Een week later nodigt de ooievaar de vos uit om bij haar thuis te 
komen eten. 
Als de vos aankomt ruikt hij het gebraad van een heerlijke kip. 
Het water loopt hem uit de bek. 
Het eten wordt hem voorgezet in een fles met een lange hals. 
Eet smakelijk. 
En nu is het vos die hongerig en verdrietig naar huis gaat.

Een snavel is iets anders dan een mond vol tanden. 
We hebben vorige week een stem uitgebracht. 
Op een ooievaar. Of op een vos. 
In verkiezingstijd worden de verschillen 
uitvergroot. 
Maar nu moet er worden samengewerkt.
De vos en de ooievaar gaan samen aan 
tafel.
Niet de ander dwingen te eten van een 
bord of uit een fles. 
Er zijn altijd oplossingen: de maaltijd op-
dienen in een diepe schaal bijvoorbeeld.

Eenvoudig eigenlijk. Het staat al in de bijbel: Behandel anderen 
steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen (Matteüs 7:12).
Dan kunnen we allemaal smakelijk eten!

ds.Koos Staat

Eet smakelijk

Een lezer stuurde ons het 
volgende: Ik ontving zo-
juist bijgevoegd sms-je. 
Mochten meerdere men-
sen een soortgelijk be-
richtje krijgen, via sms, 
app of mail, NIET OPE-
NEN!!!!!,  maar doorge-
ven aan valse-email@
fraudehelpdesk.nl. 
De belastingdienst stuurt 
geen sms-jes, WhatsApp-
jes maar correspondeert 
via brief en digitaal via 
de berichtenbox van de 
overheid.

Zaterdag 20 maart hebben de le-
den van Kanovereniging Poseidon 
meegedaan met de Landelijke 
Opschoondag. Maar liefst 18 le-
den van de vereniging hebben 
zich deze dag in groepjes van twee 
personen ingezet om de wateren 
en walkanten rondom de vereni-
ging weer schoon te maken. 

“Het was een groot succes en in 
drie uurtjes tijd, hadden we een 
aanhangwagen vol met afval bij 
elkaar gevist. Heel veel blikjes, 
flesjes, plastic en piepschuim 
hebben we opgeruimd. Als je 
erop gaat letten, zie je pas hoe-
veel troep overal ligt,” zo vertelt 
Milco Timmermans.

Schonere natuur
“Deze zomer kunnen we weer 
genieten van een schonere omge-
ving rondom onze vereniging en 
van een schoner natuurgebied de 
‘Lutjebroekerweel’. Laten we er 
met zijn allen voor zorgen, dat er 
minder rommel in onze leefom-
geving terecht komt. Neem je 
troep zelf mee naar huis en gooi 
het daar weg!”

Samen sterk
Met dank aan  alle Nederlanders, 
die zich vandaag hebben ingezet 
voor de landelijke opschoondag. 
Kanovereniging Poseidon is vol-
gend jaar weer van de partij, doet 
u dan ook mee?

In Andijk-Oost hebben we te ma-
ken met een storing aan de ver-
lichting. Door een defect in een 
kabel van Liander blijft de ver-
lichting ook overdag branden op 
de Dijkweg tussen de Schoolweg 
en Dijkweg 137, het hele Horn-
pad en op de Horn tussen Horn-
pad en Horn 22. Vanwege deze 
storing brandt er op een deel van 
de Knokkel tussen de Harde 

Grondweg en Knokkel 88 en op 
de Weet geen straatverlichting. 
Liander is op de hoogte van de 
storing en heeft het herstel van 
de kabel ingepland op 30 maart. 
Voor de reparatie komen waar-
schijnlijk woningen en bedrijven 
een korte periode zonder stroom 
te zitten. Betrokkenen worden 
hier vooraf door Liander over 
geïnformeerd.

Storing straatverlichting
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ERKENNING VAN JE KIND EN GEZAG 

Vaak is het krijgen van kinderen een reden om de relatie officieel te 
maken. Bij erkenning van het kind en het (ouderlijk) gezag, verschilt 
het per relatievorm wat via de wet is geregeld, maar ook wat de 
mogelijkheden zijn om het gezag over het kind te krijgen. 

Erkenning
Volgens de wet bent je ouder van een kind, als je het hebt erkend. 
Dan is er een juridische band en ben je verplicht je kind te onderhou-
den 21 jaar. Je kind is je erfgenaam. Door erkenning bent je nog niet 
de wettelijke vertegenwoordiger van je. Daarvoor is gezag nodig.

Gezag
Gezag is wettelijk geregeld. Het is de plicht en het recht om kinde-
ren jonger dan 18 jaar te verzorgen en op te voeden, waaronder 
vallen het nemen van beslissingen en verrichten van officiële hande-
lingen. Minderjarigen mogen zelf bijvoorbeeld geen paspoort of 
bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag of 
voogd doen. 

Voogdij
Als de ouders allebei hun kind niet kunnen verzorgen en opvoeden 
wordt een voogd aangewezen. Dit kan je doen in je testament. 
Wil jij het goed regelen voor je kind? 
Neem dan contact op met ons kantoor en maak een afspraak voor 
een bespreking. Een half uur bespreking is gratis en dan kunnen we 
je ook voorlichten over het belang van een testament, waarbij ook 
gewezen zal worden of de fiscale consequenties bij overlijden qua 
erfbelasting voor uw partner/echtgeno(o)t(e) en uw kind(eren).

Meer informatie: zie 
www.mantelvoors.nl en notaris.nl 
GRATIS AFSPRAAK, 
bel of mail ons. 

Bas de Wit

Tweede Kamerverkiezingen: 
linkse partijen weggevaagd, 
nu realistische oplossingen 

gevraagd
Een voorjaarsstorm is door 
Nederland getrokken vorige 
week. Nederland heeft een 

duidelijk “nee” gezegd tegen 
meer overheidsbemoeienis 

met ons leven. In 8,5 jaar tijd 
is de steun daarvoor, kijkend 
naar de zetels voor de PvdA, 
GL en SP, gedaald van 57 tot 
26 zetels. Het vertelt ons dat 
de mensen in het land de uit-
dagingen op het gebied van 

woningbouw, klimaat en 
werkgelegenheid zien, maar 
vinden dat de overheid die 

uitdagingen niet in haar eentje 
kan oplossen. De mensen be-
grijpen wél dat een baanga-
rantie onrealistisch is, nog 

strengere klimaatplannen on-
betaalbaar zijn en dat gewerkt 

moet worden aan doorstro-
ming uit de sociale huurwo-

ningen in plaats van er alleen 
nog maar meer te bouwen. 

Verantwoordelijkheid 
bij de winnaars

Het verplicht VVD en D66 
om wél met oplossingen te 

komen waar mensen in gelo-
ven. Oplossingen waarin 

mensen en bedrijven zelf ver-
antwoordelijkheid kunnen 

nemen, zolang maar helder is 
waar we samen naartoe wer-
ken. In het bijzonder mogen 
de mensen naar mijn partij 
kijken, voor de 4de keer de 

grootste. Ik heb daar vertrou-
wen in, omdat de VVD Ne-
derland ook uit de economi-
sche crisis van 2010 heeft ge-
leid. Dat deden we met een 
mentaliteit van aanpakken, 

samen de schouders eronder 
en een overtuigingskracht dat 
uiteindelijk de bedrijven het 

economisch tij konden keren. 
De ideologie bij D66 zou dan 

wel een tandje minder mo-
gen…

Ondernemend de crisis uit
De weg vooruit na de Coron-
acrisis moet met name gericht 
zijn op hoe we de economie 

weer aan het draaien krijgen. 
Al een jaar hebben veel on-

dernemers het zwaar. Dat zijn 
de ondernemers die we juist 
ook nodig hebben om onze 

huizen te bouwen en een ver-
duurzamingslag te maken met 
behoud van werkgelegenheid. 
Het past een grote regerings-
partij dan niet om boeren en 
tuinders het ondernemen on-
mogelijk te maken, kernener-
gie op voorhand uit te sluiten 
en huizen alleen in de steden 
te bouwen. Ik ben benieuwd 
of D66 die verantwoordelijk-

heid ook pakt. 

Bas de Wit
Statenlid voor de VVD

 
Andijkertjes

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

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

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Bij het Egboetswater troffen wij 
woensdag 17 maart een stelletje 
(man en vrouw ) Appelvink aan.
Het mannetje heeft opvallende 
kleuren en de kop is vrij dik met 
een ’Stierennek’ en dikke snavel.
Het stel zat hoog in de Spaanse 
aak en pikte de zaden er uit de 

z.g. helikoptertjes u kent ze vast 
wel, die draaiend naar beneden 
komen, deze zijn oliehoudend en 
leveren veel energie voor de vo-
gels. Kracht hebben ze nodig nu 
het broedseizoen nadert. 

Douwe Greydanus.

Appelvink. Foto: Douwe Greydanus

Robuuste vogels

De drie West-friese onderwijs-
instellingen Stichting Allure, 
Talent voor opvang en onderwijs 
en  Openbaar  Onderwijs Present 
staken de handen ineen voor kin-
deren en ouders om coronaproof 
kennis te  komen maken met de 
openbare onderwijsschool in 
jouw buurt.
 
‘Een school kiezen voor je kind is 
een spannende stap en een be-
langrijke keuze.’
 
Tijdens de week van de open-
bare scholen, maandag 22 tot en 
met vrijdag 26 maart kun je bij 
alle scholen een afspraak maken 
of langslopen voor een openbaar 
ommetje.
 
Een openbaar ommetje  is een 
fysiek of digitaal ‘loopje’ langs of 
om de basisschool van jouw 

keuze in de week van de openbare 
scholen. Laat je peuter meespelen 
op het schoolplein met de 
kleuterklas, maak kennis met juf 
of meester voor het open raam 
tijdens een les  of  maak een per-
soonlijke afspraak en haal een 
welkomstpakket met een wandel-
route op… Elke school op onze 
kaart heeft iets leuks bedacht 
om  ouders en kinderen op een 
veilige manier van harte welkom 
te heten. 
 
Op  www.krachtvanopenbaaron-
derwijs.nl kun je alle scholen en 
ommetjes vinden.  Ook lees je 
waarom ouders voor openbaar 
onderwijs kiezen en of dit ook bij 
jou past.
 
‘Voel je vrij, wees gelijk en ont-
moet elkaar op de openbare 
school.’

Kracht van openbaar onderwijs: 
22 tot en met 26 maart

Foto aangeleverd
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Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
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Wist u?
Dat u ook bij ons vanaf 1 maart 

terecht kunt voor de verzorging van 
uw aangifte inkomstenbelasting en 

het  controleren van uw toeslagen en 
Voorlopige aanslagen?

Verhuisplannen?

Janneke Suurendonk
06-82439691

Betrouwbaar, oprecht 
&

enthousiast!

AANKOOP- EN VERKOOPBEGELEIDING
 JANNEKESUURENDONK@REMAX.NL -  06-82439691

Met mijn bouwkundige 
achtergrond en voorliefde 

voor het werken met mensen 
is het makelaarsvak mij op 

het lijf geschreven
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan

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

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
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.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

SolEnergy is in februari 2020 opgericht en 
richt zich volledig en uitsluitend op zonnepa-
nelen voor de particuliere markt. “Wij zijn een 
jong en dynamisch bedrijf. We dragen zorg 
voor advies, levering en installatie van zonne-
panelen.”
Wilt u ook weten wat bij u de mogelijkheden 
zijn voor zonnepanelen? Vraag dan vrijblij-
vend een offerte bij ons aan.  

Visie SolEnergy
“Wij willen de wereld duurzamer maken: wo-
nen én werken in een milieuvriendelijke om-
geving. Met het team van SolEnergy werken 
wij samen aan een beter milieu door steeds 
meer mensen te overtuigen van de voordelen 
van zonnepanelen. Onze monteurs zijn erva-
ren en goed opgeleid.” SolEnergy vindt het be-
langrijk om bij u langs te komen voor een per-
soonlijk gesprek. “Samen kijken we naar de 
mogelijkheden voor zonnepanelen op uw wo-
ning.”

Dezelfde zon, ander dak
“Geen klant en geen dak zijn gelijk. Wij leve-
ren feilloos passend en verrassend maatwerk. 
Een goede voorbereiding is het halve werk,” 
aldus Dennis Grondman. “Met zorg hebben 
wij een compleet en duurzaam assortiment 
samengesteld.’’

Monitoren via app
“Na de montage verzorgen wij de monitoring 
voor uw systeem. Doormiddel van een app kunt 
u via uw smartphone, tablet of computer uw 
systeem uitlezen. Zo kunt u precies zien wat uw 
zonnepanelen opwekken. Daarnaast melden 
wij, samen met u, uw systeem aan bij de netbe-
heerder, zodat zij de terug levering activeren.”

Goede constructie
“Wij garanderen een veilig montagesysteem 
dat is ontwikkeld onder het motto: keep it sim-
ple! Solar Construct Nederland biedt ons in-
novatieve montagesystemen en is dé oplossing 
om op een snelle, effectieve en veilige manier 
zonnepanelensystemen te monteren op schui-
ne en platte daken.” 

Van advies tot nazorg
Natuurlijk wilt u het beste zonnepanelensys-
teem, passend bij uw unieke woonsituatie. 
“Een eerlijk en duidelijk adviesgesprek is waar 
we mee beginnen. Op basis van uw wensen en 
situatie stellen wij een vrijblijvende offerte 
voor u op. Na akkoord bellen we u om een af-
spraak in te plannen voor de plaatsing van de 
zonnepanelen. Onze specialisten zorgen er-
voor dat de installatie goed verloopt. Onze 
systemen zijn nagenoeg onderhoudsvrij. 
Dankzij onze service- en supportmedewerkers 
zult u ook bij onverhoopte problemen snel 
weer optimaal profiteren van uw zonnepane-
lensysteem. Tot slot vullen wij -indien ge-
wenst- ook de opgave zonnepaneelhouders 
voor de Belastingdienst in, zodat u de BTW 
terug kunt krijgen.”

Contactgegevens
“Door onze nieuwsgierigheid, inzet, innovatie-
drang en vakmanschap werken wij voortdu-
rend aan de verbetering van onze organisatie, 
dienstverlening en producten.” 

SolEnergy vindt u aan de Industrieweg 5, 
1619BZ, Andijk. Telefonisch bereikbaar op 
0228-59 72 72 of stuur een e-mail naar info@
solenergy.nl. Op de website vindt u nog meer 
informatie: www.solenergy.nl.

De juiste manier om de zon optimaal te gebruiken

V.l.n.r.: R. Drenth, M. Vriend, P. Heeringa. Foto: Gerard op ‘t Ende

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 12 Pagina 4



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

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.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

Kraamcadeaus & relatiegeschenken
Het ZilverHuys • info@hetzilverhuys.com
0228 52 72 63 • www.hetzilverhuys.com

Makelaar
RE/MAX-makelaar Janneke Suurendonk

06-82 43 96 91 • www.remax.nl/jannekesuurendonk

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

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

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

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

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

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?
Mail naar: info@andijker.nl

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

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw dierbare momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeau service

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

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  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze peuterspeelgroep in  
basisschool De Piramide

Wij hebben 
plekjes 

vrij!

Meer info: berendbotje.nl

 
Wist u dat...

... u bij veiling Sarto nog 
steeds mee kunt doen 
met de kans op een                                                         

prachtige gevulde mand met..? 

... de verenigingen die subsidie 
“Veiling Sarto” ontvangen hier 

heel blij mee zijn? 

... de firma ZwartGroen een 
grastapijt aan de 

Dorcaswinkel geschonken heeft?

... u ook bestellingen van 
drogisterij Vroegop kunt laten 

thuisbezorgen?  

  VOORDELEN VAN ACUPUNCTUUR 
Wat zijn de ervaringen van onze cliënten?  

Zwanger
 

'Wij waren eigenlijk al twee jaar bezig 
om zwanger te worden. Ik had stress

en menstruatieklachten, dat hielp niet.
Sinds ik met acupunctuur startte, 

was ik rustiger en werd cyclus beter.
Al na twee maanden bleek ik zwanger te zijn!' 

Marieke, 28 jaar
 
 

Hooikoorts
 

'Elk jaar leek het wel erg te worden. Ik moest de
hele tijd niezen, mijn ogen traanden en die nare

kriebel in mijn keel was zeker zo vervelend.
Twee jaar terug ben ik met acupunctuur

gestart en sindsdien speelt mijn hooikoorts
nauwelijks meer op. Wat een verademing!' 

Henk, 56 jaar
 
 
 

Pijn
 

'Mijn pijnklachten kwamen steeds vaker terug. 
Ik wilde van mijn pijn af. Tijdens de behandeling
voelde ik de pijn duidelijk afnemen en dat ging
per keer beter. Ik wilde ook graag weten of ik er

zelf iets aan kon doen.  Het was fijn om
praktische tips te krijgen. Ik weet nu waar ik op

moet letten en het gaat stukken beter met mij!' 
Karin, 68 jaar

 

Cyclus
 

'Mijn cylus was nooit regelmatig en 
ging vaak gepaard met kramp. 

Ik moest me bijna maandelijks met 
deze klachten ziekmelden. Heel irritant.
Sinds ik met acupunctuur ben gestart, 

verloopt mijn cyclus veel prettiger, 
Mijn cyclus is nu veel regelmatiger en 
ik heb bijna geen kramp meer gehad!'

Sylvia, 32 jaar

Benieuwd of we ook iets voor jou kunnen betekenen? Boek dan een afspraak op www.praktijkacure.nl

De 69e veiling Sarto wordt in een heel andere vorm 
gehouden dan andere jaren. Helaas geen drukke, 
gezellige veilingavond. Toch willen we als veilingbe-
stuur ook dit jaar graag de rond 25 subsidieontvan-
gers ondersteunen. Daarvoor vragen wij ook uw 
hulp. Doet u mee? Al kort na het begin van deze 
veiling is er al ruim € 7.000 binnengekomen. Heel 
fijn! De gevers maken kans op een mooie,  goed ge-
vulde verrassingsmand en kunnen bij hun gift aan-
geven of men bloemen, taart, rollade of een juttertje 
wil ontvangen. We hopen van harte dat veel activi-
teiten binnen ons dorp (en overal natuurlijk) weer 
snel van start kunnen gaan!

Doe mee via ons banknr.  NL62RABO 030 24 00 
125 t.n.v. parochieveiling Sarto. Of doe een enve-
loppe met inhoud in de bus bij Jos Kuin, Dijkweg 
412. Tel 59 14 08

Veel dank voor uw gift en medewerking! 

Veiling Sarto

Het is inmiddels een aantal maanden geleden dat de jeugd van Sporting Andijk grote 
clubactie loten heeft verkocht voor de vereniging.  Afgelopen weekend vond uitslag en de 
prijsuitreiking voor het best verkopende team plaats. De E1 meiden van de korfbal vlnr. 
Louisa, Eline, Lieke, Floor en Marre hebben gemiddeld de meeste loten verkocht. En in 

totaal is er een geweldig bedrag van €2847.60 opgehaald.  
Dank aan alle kopers en verkopers! Foto aangeleverd

Grote clubactie Sporting Andijk

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 5 jaar beoefen 
ik met veel plezier het pedicurevak aan de 
Sorghvlietlaan 51.

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €27,00.
Actie: Duo behandeling €50,00!

Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51. 
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Let op, vanaf 2021 wordt het oude papier in 
de oneven weken opgehaald!

Oud papier:  Zaterdag 3 en 17 april, 1, 15 en 29 mei, 12 en 26  
 juni, 10 en 24 juli,  7 en 21 augustus, 4 en 18   
 september,  2, 16 en 30 oktober, 13 en 27   
 november, 11 december
Plastic:  Maandag 19 april, 17 mei, 14 juni, 12 juli, 
 9 augustus, 7 september, 4 oktober, 1 en 29 
 november, 27 december.
Restafval:  Zaterdag 3 april, maandag 3 en 31 mei, 28 juni, 
 26 juli, 23 augustus, 20 september, 18 oktober, 
 15 november, 13 december,
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 2 en 30 april, 28 mei, 

25 juni, 23 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 
12 november, 10 december

Vacature:
Agrarisch medewerker 

(fulltime)

Reus Holland  •  De Gouw 61  •  1614 MB Lutjebroek  •  www.reusbv.nl

Reus Holland, gevestigd in Lutjebroek, is een hecht familiebedrijf 
wat is gespecialiseerd in de tulp. Van november tot mei worden er 
tulpen gebroeid, verpakt en winkelklaar afgeleverd. De andere 
maanden telen wij tulpenbollen en exporteren wij de bollen naar 
landen zoals Amerika, Canada en Zweden. Ons onderscheidend 
vermogen is het eigen concept met kwaliteit, continuïteit en 
service. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar iemand 
die ons komt versterken als Agrarisch Medewerker. 
 

Als agrarisch medewerker houd je je bezig met alle dagelijkse 
werkzaamheden binnen ons bedrijf. Dit is erg seizoensgebonden 
wat het werk afwisselend en uitdagend houdt. De belangrijkste 
taken en verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit: 
 
✓ Meewerken in de teelt, oogst en verwerking van de     
          Bloembollen  
✓ Oogsten, verpakken en winkelklaar maken van de bloemen 
✓ Op- en afbouw van verwerkingslijnen tussen de seizoenen  
✓ Werkzaam in de logistieke processen zoals heftruck rijden  

 
Wij vragen van jou: 

✓ Enthousiasme en interesse in het tulpenvak  
✓ Geen 9 tot 5 mentaliteit  
✓ Teamplayer  
✓ Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en denkt mee. 
✓ Je hebt een heftruckcertificaat of bent bereid deze te halen 

 
 
 
Wij bieden jou: 
Een functie met marktconform salaris in een enthousiast team met een vriendelijke werksfeer. Een 
afwisselende baan door de verschillende seizoenen. Dit binnen een innovatieve en groeiende 
onderneming. Een tijdelijk contract met doorgroeimogelijkheden en zicht op een vaste aanstelling.  
 
Herken je jezelf in dit profiel of ben je enthousiast naar de functie? Stuur dan een reactie naar 
info@reusbv.nl. 
 

Voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting 
kunt u bij de Westfriese Rekenmeester terecht.   

De Rekenmeester komt naar Andijk.  

Uw stukken kunt u inleveren op onderstaande datum 
in dorpshuis Cultura, Kleingouw 112-113, Andijk. 

Woensdag 24 maart  

vanaf 17.00 uur tot en met 20.00 uur 

 
 

 
 
 

Westeinde 8 • 1606 CZ, Venhuizen 
0228-76 00 33 • 06-39 57 79 04 • www.wfrm.nl • info@wfrm.nl

Wichard en Gonnie 
zitten voor u klaar! 

De Westfriese Rekenmeester zet het kantoor van Administratie 
Kantoor Andijk voort! U betaalt daarom hetzelfde tarief. 

Zussen in de Dorcaswinkel

Zo word je door de 3 zussen veilig geholpen in de Dorcaswinkel.  
Foto aangeleverd

“In de afgelopen periode hebben 
veel bedrijven het financieel las-
tig gehad door de corona maatre-
gelen. Wij hebben dat ook ge-
merkt, de donaties liepen terug,” 
vertelt eigenaresse Anna da Silva.
“De kosten lopen hier altijd door. 
De paarden moeten verzorgd 
worden. Voer, groen en vers stro/
hooi zijn dagelijks nodig. Ook de 
dierenarts en hoefsmid moeten 
betaald. Uw steun is zeer wel-

kom. Ook een klein bedrag helpt. 
Natuurlijk kunt u mij bellen als u 
een goede suggestie hebt.” 

Kindermiddag
Paardenopvang Andijk kijkt te-
rug op een tweetal zeer geslaagde 
kindermiddagen. “Dit gaan we 
zeker nog eens doen!” De Kinder-
middag is een ruim uur vol poet-
sen, tutten, vlechten en liefheb-
ben. De paardjes en de kinderen 

genieten van de liefdevolle aan-
dacht. Daarna is er tijd om te 
wandelen met of te zitten op het 
paard. “Uiteraard is er altijd be-
geleiding bij, veiligheid is belang-
rijk. Wij geven geen rijlessen, 
maar laten kinderen kennisma-
ken met de bijzondere belevenis 
van paardrijden. Deelname aan 
zo’n kindermiddag kan al vanaf 
5/6 jaar en de kosten zijn 10 euro.  
Het volledige bedrag komt ten 
goede van de Stichting, we wer-
ken uitsluitend met vrijwilligers.”

Donaties
“Enige tijd geleden kregen we als 
donatie een vracht stro en een 
kuubkist vol winterpeen! Het lijkt 
op zo een moment wel Sinter-
klaas en Kerstmis tegelijk,” vertelt 
Anna enthousiast. “ Er worden 
ook leuke activiteiten georgani-
seerd zoals de kindermiddag. Al-
les bedoelt om de paarden zo 
goed mogelijk te verzorgen. Door 
een kleine bijdrage voor zo’n acti-
viteit te vragen, hebben we weer 
een beetje inkomsten. Dit gaan 
we vaker doen! Op de hoogte 
blijven? Volg ons op Fb en/of kijk 
op onze vernieuwde website 
www.stichtingpaardenhoefjes.
nl.”

Voor info: Anna da Silva 06-409 
47 101 of info.depaardenhoef-
jes@gmail.com

Anna da Silva (links), Jayla zit op pony Happy. Foto aangeleverd

De paardenopvang Andijk kan uw hulp 
heel goed gebruiken
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Onze gastheer en gastvrouw. 
21-8-1941

Sinds november is T.V. de Kaag 
op het nieuw park aan de 
westrand een padelbaan rijker! 
De afgelopen maanden is de pa-
delbaan al goed bezet en hebben 
we veel enthousiasten gezichten 
gezien en geluiden gehoord. 
Kortgezegd is padel een mix tus-
sen tennis en squash, maar al snel 
zal je merken dat het een volledig 
op zichzelf staande sport is.
Om de volgende stap te zetten is 
de samenwerking met Padel 
Kings gestart. Zij organiseren 
onder anderen padeltrainingen 
en clinics en zullen dit ook bij 
T.V. de Kaag gaan doen.

Ben je nieuwsgierig of padel iets 
voor jou is? Heb je al eens op de 
baan gestaan en wil je je skills 
verbeteren? Dan is dit jouw kans! 
Op vrijdagavond 26 maart, 
zondagmiddag 28 maart en 

vrijdagavond 2 april organise-
ren Padel Kings en T.V. de Kaag 
kennismakingsclinics. Je leert 
alle basis tips en tricks van deze 
spectaculaire sport! 

De clinic van 60 minuten kost 
€7,50 p.p. Aanmelden kan indivi-
dueel of als groep via info@pa-
delkings.nl. Meld daarin je be-
schikbare dagen/tijden en indien 
gewenst je padelmaatjes. Komen 
deze data jouw niet uit? Schrijf je 
alsnog in en wij zoeken naar een 
extra mogelijkheid. De Corona 
maatregelen laten toe dat er met 
4 personen buiten gesport kan 
worden, dus is per clinic van een 
uur is het maximaal aantal deel-
nemers uiteraard 4.

Wij hopen jou te zien op de pa-
delbaan op de Westrand.
Padel Kings en T.V. de Kaag

Padel in Wervershoof. Foto aangeleverd

Padelclinics T.V. de Kaag geef u op!

Gekke markt, zo kunnen we nu de wo-
ningmarkt wel noemen. Lage rente, geen 
woningaanbod, Covid 19. Hoe bijzonder 
blijkt hier wel uit. Economen van de Rabo-
bank voorspellen in september 2020 da-
ling van de woning prijzen van 0,8%. In 
december 2020 passen ze de verwachting 
aan: een stijging van 5,5% verwacht. In 
maart 2021 verwachten de economen een 
stijging van 8% in 2021. Heel anders dan in 
2013, toen zetten mensen hun woning te 
koop, ”eerst verkopen dan pas kopen” was 
het motto. Dus heel veel woningen te 
koop. Nu is het 180 graden gedraaid. Ver-
kopen geen probleem maar wat nieuws 
vinden……. Wij merken het ook. Er staan 
veel mensen ingeschreven bij ons. We 
hebben een groot zoekersbestand van 
mensen uit Andijk, Wervershoof en om-
streken maar ook van buitenaf, die vaak 
ook weer de eigen woning willen verko-
pen, maar er is NOG geen passende nieu-
we woning. Je wilt je eigen woning nog 
niet actief te koop zetten, maar ongemerkt 

wacht je zo op elkaar. Daarom hebben we 
Virtueel verkopen. Je oriënteert je rustig 
op een andere woning. Zien en ontdekken 
hoeveel vraag er is voor je eigen huis en 
welke prijs. En dan snel schakelen als ge-
wenst.

We hebben al woningen virtueel te koop. 
Denk aan mensen die bijvoorbeeld nieuw 
gaan bouwen,  het duurt nog even voor de 
nieuwe woning klaar is. Dan kunnen we 
nu al koper en verkoper bij elkaar brengen. 
Wij hebben een goed beeld van de markt 
en weten hoeveel vraag er is naar uw wo-
ning. Maar wat misschien nog belangrijker 
is. Is er een woning die past binnen uw 
woonwensen?

Benieuwd naar alle voordelen of meer we-
ten over virtueel verkopen? Weten of er 
belangstelling is voor uw woning en of uw 
nieuwe woning al virtueel te koop staat?                                                    
Neem contact op met Kuin Makelaardij. 
Wij komen graag bij u langs. info@kuinmakelaardij.nl                                  (0228) 59 22 53

Woning kopen in 2021? Bij Kuin nu virtueel verkopen

Het team van Kuin Makelaardij. Foto aangeleverd

TE LAAT!

OP TIJD?

Wie weet wie dit zijn?

13 september 1936 huis van Tensen

19-.....-1941 hele familie

Ons pension: 
21 aug 1941

VIRTUEEL VERKOPEN

Deze foto’s heeft een lezer van de Andijker 
gekregen maar ze weet niet wie het zijn of 
waar het is.

Weet u het wel? 
Mail naar: info@andijker.nl

Op de achterkant van de foto’s 
staan teksten geschreven.

Collecteweek 29 maart t/m 3 april. Van huis aan 
huis collecte naar digitaal collecteren. Door de Co-
rona maatregelen voor de 2de maal op deze manier. 
Onze collectanten maken zelf een digitale collecte-
bus aan en kunnen die doorsturen naar anderen. 
Wereldwijd zijn er meer dan 80 miljoen vluchtelin-
gen, ze moesten alles achterlaten op zoek naar een 
veilige plek. Samen kunnen we het leed van deze 
vluchtelingen verzachten. Jaarlijks haalt ZOA ruim 

€ 800.000 op. Deze inkomsten stellen ons in staat 
om levensreddende hulp te verlenen.Onze hulp is 
harder nodig dan ooit, wilt u een gift geven, alvast 
hartelijk dank.
ZOA postbus 4130, 7320 AC Apeldoorn
Info@zoa.ngo
NL 46 INGB 0000 0005 50 t.n.v ZOA Apeldoorn
Samen zijn we sterk voor onze medemens in nood. 
Meer info: Hannie Bos, Kerkepad 1. Tel. 592640

ZOA vluchtelingezorg wereldwijd
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