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Het artikel ‘Ik wil ook wel in de 
Andijker’ dat wij half januari 
plaatsten heeft de nodige reacties 
opgeleverd. Deze keer was het 
Nico Dekker die reageerde. 

Eerst werkte Nico bij de Lucht-
macht. Daarna ging hij bij vlieg-
tuigbouwer Fokker aan de slag. 
Tot 1958 was hij werkzaam op de 
600 uurs revisie-lijn van de Glos-
ter Meteor. Daarna -tot 1988- 
was hij werkzaam als tekenaar-
constructeur op het Constructie-
bureau, de afdeling Sterkte en 
Constructie. “Vandaar mijn zeer 
grote belangstelling voor het 
meevliegen en ook voor de vlieg-
tuigen (en hun constructie) zelf.”

Luchtmacht-militair
“Als luchtmacht-militair  kreeg ik 
in 1953 een Crew-chief opleiding 
bij het 311 Squadron op Volkel 
voor de Thunderjet F84-G. Ge-
weldig voor mij als  (ex) Fokker 
medewerker, vliegtuig-en motor-
monteur.  Ongeveer 18  jaar was 
ik Member of het Fokker-Four  
Dèmo team,  mee-vliegend met 
onze  ‘Oude’  Fokker S11 trainers 
(uit de jaren ‘50).“

Gloednieuwe  DC--3 Simulator
“In de afgelopen jaren – dan tel ik 
vanaf 1946 (luchtdoop) tot 2021, 
heb ik mogen meevliegen met 

zo’n 41 verschillende luchtvaar-
tuigen.  Dat zijn dus 41 vluchten 
met totaal verschillende toestel-
len in 75 jaren.” Nico gaat verder: 
“De 41 luchtvaartuigen waren 
o.a. de Gövier III (zweef-kist); de 
Grob 109 A; Cessna-150 /-172 
/-180. De Douglas DC-3 (Dakota  
v/d Kon. Luchtmacht en van de 
DDA.  Ik heb ook het geluk gehad 
afgelopen jaar om een uitnodi-
ging te ontvangen van het  bedrijf  
MPS  Multi  Pilot  Simulations,  
om mee te mogen vliegen in hun, 
de enige  in de wereld zijnde, 
gloednieuwe  DC--3 Simulator 
op de Re. Vliegers stoel. Wat heb 
ik daarvan mogen genieten.”

Fokkers van diverse types
Nico geeft een opsomming van 
de vele vliegtuigen en vliegtuigjes 
waar hij inmiddels mee het lucht-
ruim heeft mogen verkennen ”Ik 
heb gevlogen in de Douglas DC-4 
/ DC-6A / DC-7 / DC-8 en de 
diverse types van Fokker: de Fok-
kers S-11 / F-27 / F-28/ F-50 / 
F-70 en de F-100.” Maar de lijst is 
nog veel langer.  Nico weet ze al-
lemaal bij naam: “De Harvard T6 
trainer (Klu), Emeraude - 328 
(zelfbouw vliegtuig van mijn 
schoolvriend), De Lockheed 
Electra, Boeing-737 / -747 / -767,  
de Airbus A310,  Robinson 22/44  
Heli,  Piaggio P 149 D, Pegasus Q  

Ultra light,  Piper Super Cub: Klu,  
Saab-340,  Beech-18 en de 41e 
vlucht was de Catalina, de PH-
PBY.”

Bijzonder
Bij Fokker maakte Nico op 17 
november 1955, een heel bijzon-
dere vlucht die hem echt is bijge-
bleven. Dat was de vlucht met de 
Gloster Meteor Mk.-7 (Dual) 
straaljager (trainer). “Het bijzon-
dere daaraan was dat dit toestel, 
(de I-1) het proto-type was van 
de dual Mk.-7 .(een omgebouwde 
Mk.-4) Het was oorspronkelijk 
het Mk.-4  demo-vliegtuig van de 
Gloster fabriek zelf. Ik mocht 
toen meevliegen met de bekende 
Hr. (Jas) Mol, die toen in-vlieger 
was bij Fokker.”

Heel iets anders
“Met een Zeppelin boven Rotter-
dam vliegen heb ik ook nog ge-
daan. Die ervaring was weer heel 
anders. Nu begrijpt iedereen in-
middels wel, dat het mijn grote 
wens is om een keer met de slan-
ke 2-zitter, de  Blackshape Primes  
PH-4P4 te mogen meevliegen op 
vliegveld Lelystad.  Ik hoop, dat 
deze mijn 43e vlucht mag gaan 
worden.”

Wens
“Een hele grote wens van mij zou 

in vervulling kunnen gaan, als ie-
mand die dit leest- op welke wijze 
dan ook- mijn wens bij de juiste 
mensen weet te krijgen. De 
meeste vluchten, die ik heb mo-
gen meemaken waren trainings-
en testvluchten. Drie of vier 
vluchten waren lijnvluchten. Ik 
kan niet wachten om er weer 
even uit te vliegen. 

Nico ondertekende met de vol-
gende zin: “Hopende, dat U dat 
voor mij zou kunnen realiseren, 
teken ik met de hartelijke groe-
ten,  Hoogachtend, N. Dekker”

Nico Dekker vliegt er graag op uit 

Nico Dekker, op de foto 57 jaar jong, voor een Fokker S-11 waar hij 
net mee is geland na een vlucht op Texel. Foto’s aangeleverd

Eerst kopen of eerst verkopen? Wat is de beste keuze?
 

Overweeg je te

verhuizen?

www.kwantesmakelaardij.nl | info@kwantesmakelaardij.nl | 0228 592244

Wij helpen bij het beste persoonlijke advies

Gewijzigd aanlevermoment!
I.v.m. Koningsdag: het materiaal voor de 

krant van woensdag 28 april

uiterlijk vrijdag 23 april, 
12.00 uur aanleveren!

Foto’s aangeleverd

Afgelopen weken fluctueerde de 
temperatuur behoorlijk.
Plots vlogen verschillende vlin-
ders  na de overwintering (duize-
lig) in het rond op zoek naar 
bloemen. Citroenvlinders, Klein 
geaderde witjes, Kleine vos, Koli-
brie vlinder en deze Dagpauwoog 
(op de foto uit eigen tuin) kwam 
op de schoenlappers plant af.
U kunt uw waarneming(en) mel-

den bij de https://hoorn.knnv.nl/
dagvlinders/ waar ze opgenomen 
worden in de database en worden 
gedeeld met de Vlinderstichting 
Nederland.
Hierdoor kunnen wij zien hoe 
het gaat met de stand van deze 
insecten over de loop der jaren.
Geniet van al deze mooie kwets-
bare insecten.
Douwe Greydanus

Dagpauwoog. Foto: Douwe Greydanus

Overleving
 
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.

Wij zijn opzoek naar een  vogel-
liefhebber die voor onze vogels wil 

zorgen als wij op vakantie gaan.
Als het iemand is die ook een vogel 

of vogels heeft, dan zouden wij 
die ook kunnen verzorgen als het 

nodig is. Bij interesse kunt u bellen 
naar, 06 30 24 56 03
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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

Zaterdag 24 april 19.00 uur: 4e 
weekend van Pasen.
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa; met muzikale onder-
steuning van het Gemengd koor.
Thema: “Bijeen gehouden”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Adrie Steltenpool.
*Allen dinsdag een mooie en 
zonnige Koningsdag toege-
wenst!

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

Kerkdiensten, zondag 25 april
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. mevr. I. de Kok te Wilsum

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
Zaterdag 24 april
19.00 uur Euch. kapelaan Correa, 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 John Jansen
De diensten zijn momenteel alleen digitaal te volgen via: 
https://www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

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

Onze vriend Jan Wijdenes 
is van ons heengegaan, wij zullen hem missen.

Wij wensen Joke en haar gezin heel veel sterkte toe 
voor de komende tijd.

Theo en Ineke

Bedroefd  hebben wij kennis genomen van het overlijden van 

Jan Wijdenes 

Jan was jarenlang speler, regisseur en erelid 
van onze toneelvereniging KNA. 

Wij zijn Jan zeer dankbaar voor zijn inzet, en enthousiasme. 

Lieve Joke, kinderen en kleinkinderen, veel sterkte toegewenst.

   Namens het bestuur en de spelers van 
   Toneelvereniging KNA, Andijk

Wij wensen Jok, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte met het verlies van Jan en Opa Jan.

Lucy en Klaas

Ik zie een poort wijd openstaan.

Na een moeilijke laatste periode van zijn leven is rustig van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Jan Wijdenes
        Oosterdijk,                                                                Andijk,

21 maart 1940                                                       16 april 2021

Wat zullen we je missen

    Joke Wijdenes-Kooiman

    Herman

    Paula & Edwin
          Jelis, Sverre

    André & Agata
         Natan, Jeremi

Buttervin 15, 1619 DB Andijk

De afscheidsdienst en de begrafenis vinden vandaag, 
woensdag 21 april, in besloten kring plaats.

Hier het eerste winkelcentrum van Andijk gelegen, op wat nu 
het groene grasveld is.Diverse winkels waaronder rechts de ma-
nufacturen winkel van Bootsman welke gesloopt is en een paar 

honderd meter verder naar het oosten weer is opgebouwd.
Rechts naast de paal voor de radio distributie is het pand van 

Brandsma welke verplaatst is naar Kleingouw. Ook de rest is ge-
sloopt of verplaatst. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen en andere vormen van 

belangstelling tijdens het ziekteproces en na het overlijden 
van onze zorgzame moeder en lieve oma

Tiny Wierstra-de Vries
Al dit medeleven heeft ons  

veel steun en troost gegeven

Kinderen en kleinkinderen

                     Andijk, april 2021

Hulde aan Rowan
Bij deze willen wij, familie van de heer Haarman, Rowan Wisker 
van ijssalon Vivaldi in Bovenkarspel, ontzettend bedanken voor 
de uitstekende BHV-zorg die hij aan onze vader geboden heeft.

Onze (schoon)vader was tijdens het wandelen behoorlijk hard 
gevallen op zijn gezicht. Rowan en een nog onbekende assistente 
aarzelden geen moment om zijn BHV-training direct om te zet-
ten in daden. Hierdoor hebben wij onze (schoon)vader gelukkig 
in levende lijve kunnen opzoeken in het ziekenhuis.

Rowan voor ons ben je met vlag en wimpel 
geslaagd voor de BHV, en zet de ijsjes alvast 
maar koud !!!

Vriendelijke groet, 
Marcel, Geja, Monique, John
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DE KOUDE KANT

Als men spreekt over de koude kant, bedoelt men de aangetrouwde 
kant, de niet-echte familie. Over het algemeen gaat ons die familie 
wat minder aan het hart dan de bloedverwanten (zij laten ons koud). 
Daar komt de uitdrukking ‘de koude kant’ vandaan.

Mag de koude kan van u erven?
Alleen uw eigen kinderen, niet de schoonkinderen zijn uw wettelijke 
erfgenamen. Het is dus niet nodig om een schoonkind specifiek te 
onterven. Toch kan uw (voormalige) schoonkind recht hebben op een 
deel van uw erfenis. Is uw kind in gemeenschap van goederen ge-
trouwd/geregistreerd partnerschap, dan valt uw erfenis in die ge-
meenschap. Uw schoonkind heeft daardoor recht op de helft van de 
erfenis van uw kind. Ook bij huwelijksvoorwaarden kan het zijn dat 
een schoonkind recht heeft op een deel van uw erfenis. Indien u juist 
wel uw schoonkind wil laten erven als uw kind voor u zou overlijden, 
dan moet u dit expliciet in een testament vastleggen. Soms wordt er 
bepaald, als er ook kleinkinderen zijn, dat het schoonkind en de klein-
kinderen voor gelijke delen, in de plaats van het eigen kind erven.

Uitsluitingsclausule 
In een testament kan een uitsluitingsclausule worden opgenomen. 
Hiermee kan geregeld worden dat uw erfenis niet in een gemeen-
schap van goederen valt van uw kind en schoonkind. Let op, een 
uitsluitingsclausule regelt niet wie uw erfenis krijgt als uw kind komt 
te overlijden. Dan kan de erfenis dus ook naar uw schoonkind gaan. 
Wilt u dit niet, dan kunt u in een testament een tweetrapsmaking 
opnemen. Hiermee bepaalt u wie uw erfenis (of wat ervan over is) 
krijgt, na het overlijden van uw kind. Vaak horen we mensen zeggen 
dat zij het niet erg vinden als na overlijden van hun kind, de erfenis 
ook bij een schoonkind terecht komt, maar dat dit niet mag gebeu-
ren in geval van een onverhoopte scheiding.

Mantel & Voors Notarissen en Media-
tors. De Maand van het Testament, 
nog tot en met mei gratis half uur 
bespreking en 10% korting op uw 
testament tarief. Reserveer uw af-
spraak www.mantelvoors.nl Andijk 
0228-592224 – Benningbroek 0229-
591264
  

Andrea van Langen

Woningbouwprogramma 
2021

De politiek heeft het wo-
ningbouwprogramma 2021 
vastgesteld. We gaan bou-
wen in Wervershoof op de 
locatie van TV de Kaag en 
bij de Tegel, in Andijk bij 
Asonia en in Sijbekarspel 

waar een groep jongeren in 
de tijd dat ik net wethouder 
was  de politiek heeft bena-
derd met de vraag om wo-
ningbouw . De raad heeft 
daar een woningbouwplan 

in Zwaagdijk-West aan toe-
gevoegd. Op dit moment 

zijn we ook bezig met wo-
ningbouwplannen in Nib-

bixwoud, Zwaagdijk-Oost, 
Midwoud, Medemblik en 

Wognum.
Probleem is niet een gebrek 
aan plannen, die zijn er te 

over, maar vooral een gebrek 
aan capaciteit bij de gemeen-

te. Personeel is schaars en 
ook bij woningbouwplannen 
gaat de kost voor de baat uit. 
Zoals u weet staat de finan-

ciële positie van de gemeente 
onder druk, vooral  door de 

stijgende kosten van de zorg. 
De uitdaging is om ons per-
soneel zo goed mogelijk in te 

zetten, dat betekent ook 
meer overlaten aan initiatief-

nemers, daar werk ik aan.
Als we in 2021 van start 

gaan met deze plannen bete-
kent dat niet dat er volgend 

jaar al woningen staan. Door 
de toename aan regels voor 
archeologie, natuur, stikstof 

enzovoorts en lange in-
spraakprocedures duurt het 
gemiddeld 3-5 jaar voor een 

plan klaar is. 
Ondertussen neemt de vraag 
naar woningen alleen maar 
toe. Door het thuiswerken 

wordt ons gebied steeds 
meer ontdekt door mensen 

uit de Randstad die weg wil-
len uit de drukte. Gezinnen 
worden kleiner en jongeren 
kiezen er steeds vaker voor 
om in onze gemeente te blij-
ven wonen. In heel  Neder-
land zijn honderdduizenden 

woningen nodig. 
Het Medemblikse woning-

bouwprogramma is dus 
maar een bescheiden stapje 
op weg naar de oplossing 
van een enorm probleem. 
Maar mijn ervaring in de 

politiek heeft me inmiddels 
geleerd dat elke stap, klein 

of groot,  die oplossing in ie-
der geval weer een stukje 

dichterbij brengt. Daar zet 
ik me dan ook graag voor in!

Andrea van Langen, 
wethouder.

 Tiede Nauta Perkplanten

Zaterdag 24 april 
zijn we weer open!

Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag: 13.00-18.00 uur
Zaterdag: 9.00-17.00 uur

www.tiedeplanten.nl

U kunt een afspraak maken op: www.tiedeplanten.nl. 
Of telefonisch op 06 53 15 36 50 (bij voorkeur na 19.00 uur)

Verder houden we ons aan de regels van de RIVM. 

Ingezonden/Column

Wie over vroeger begint heeft tijd over. 
Dat heb ik nu. Tijd over.
Ik zit thuis met corona. Vandaar.
Tijd is een zegen als het gepaard gaat met energie.
Tijd + energie = resultaat.
Tijd zonder energie geeft verveling. 
Er komt niets uit mijn handen.
Ik begin aan iets en ben al weer moe. 
Het meest belangwekkende wat ik voor vandaag kan bedenken is 
dat de dag voorbijgaat.
Dat het morgen beter gaat.

Bij gebrek aan een boeiend heden grijp ik terug op vroeger.
Als jonge predikant kwam ik op bezoek bij ouderen. Ze waren ja-
rig. Of ziek. 
Prominent stonden de kaarten uitgestald op het dressoir. 
‘Ik heb wel 16 kaarten gehad!’ 
Ik kon moeilijk begrijpen het iemand oprecht blij kon zijn met 
een paar kaarten.

U raadt het al. Liesbeth leegde vanmor-
gen de brievenbus. 
Vol kaarten en kindertekeningen.
Allemaal lieve woorden. 
Ik lees ze. Zorgvuldig.
Ik stal de kaarten uit. Een voor een. 
Daar heb ik nooit tijd voor.
Daar neem ik nooit tijd voor.
Dom, denk ik nu. 
Het ontroert me. 
Wat is nu eigenlijk echt belangrijk? 
Elke kaart staat voor een mens. Een mens die de tijd nam om aan 
mij te denken. Terwijl ik nu niets presteer… 

Alles heeft zijn tijd. Dat zegt de Prediker. 
En een Psalmdichter zegt: Onze tijden zijn in Gods hand.
Zo was het vroeger, zo is het vandaag en zo zal het morgen zijn.
God heeft geen tijd om Zich te vervelen.

ds. Koos Staat

Verveling

Volkstuinvereniging Beldersbouw
Wilt u uw eigen groenten kweken? Of het hele jaar bloemen 
uit eigen tuin kunnen plukken? Of gewoon zin hebben in een 
leuke (nieuwe) hobby? En lid worden van een volkstuinver-
eniging?

Volkstuinvereniging Beldersbouw heeft nog enkele tuinen 
vrij waar u zo kunt gaan starten. U hoeft geen ervaren groen-
te- en/of bloemenkweker te zijn. Er zijn genoeg mensen die 
u van advies kunnen voorzien.

Voor meer informatie: Bellen naar 0228-592835

Koning winter heeft de handdoek 
in de ring gegooid, Juffrouw Len-
te doet haar intrede. Wat je ver 
haalt is lekker maar dicht bij huis 
vind onontdekte schatten en 
schatjes. Langs het waterkerings-
pad op weg naar de uitkijkpost 
aan het einde van het kleine 
schiereiland nam ik het bijna 
overgroeide padje langs het wa-
ter. Dat padje is dicht begroeid 
dus het vraagt om een korte wor-
steling met takken van lage hees-
ters. Maar je krijgt op die manier 
een mooi beschermd uitzicht 
over het water zonder dat de wa-
tervogels je kunnen zien. 
Daar stond ik dus en wachtte op 

futen en grote zilverreigers toen 
ik vlak naast mij het zachte pie-
pen van een jonge winterkoning 
hoorde, een winterprinsje dus ei-
genlijk. Het geluid was zo dichtbij 
dat ik heel voorzichtig mijn 
hoofd draaide en de jonge prins 
in het oog kreeg. Nieuwsgierig 
als alle jonge dieren zat hij rustig 
naar mij te kijken en zelfs toen ik 
Fuji op hem richtte keek hij mij 
met een oogje onderzoekend aan. 

Wat een genot die jonge dieren, 
zo dichtbij en zo onbevangen. 
Het werd geen slechte foto en ik 
vind dat het beeld belangrijker is 
dan de scherpte.  Ivo de M. Klerk 

Een jonge winterkoning. Foto: Ivo M. de Klerk

Winterprins

Nieuws of tips? 
Mail naar 

info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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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 
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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
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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
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1619 DA Andijk
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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 9:00-18:00
 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

Het kan echt heel vervelend zijn om de 
dagelijkse taken of een geliefde hobby 
niet meer uit te kunnen oefenen. Het 
leidt tot grote frustratie en stress. 

In de praktijk zien we regelmatig cliën-
ten die met deze klachten komen. 

Frozen shoulder
Zo komt Gerda van 59 met een frozen 
shoulder. Ze baalt ontzettend dat ze be-
lemmerd is in haar bewegingen en kan erg 
slecht slapen. Even de autogordel om doen 
lukt haast niet, dingen uit het keukenkast-
je pakken gaat heel moeilijk en ramen lap-

pen al helemaal niet. Het frustreert haar 
enorm dat ze die gewone taken niet kan 
uitvoeren. 

We bespreken haar klacht en kijken we 
hoe ver ze haar arm nog kan bewegen. De 
Acugraphscan laat een duidelijke onbalans 
zien en de corresponderende punten bij de 
enkel zijn erg gevoelig. We plaatsen kleine 
naaldjes en kijken hoe ver Gerda haar arm 
dan kan bewegen. Ze ervaart duidelijk 
minder pijn en komt veel verder. Een week 
later vertelt ze dat ze beter slaapt en ze veel 
minder pijn ervaart bij het bewegen.

Rugpijn met uitstraling 
naar rechterbeen
Dan komt Anton binnen, hij is net 65 ge-
worden en is een echte doener. Hij helpt 
zijn schoonzoon het huis op te knappen: 
schilderen, behangen, lampen ophangen. 
Hij doet het met liefde maar sinds kort 
gaat het niet meer. Zijn rug is te pijnlijk. 
Als hij uit een stoel op staat krijgt hij 
steeds vaker rugpijn die regelmatig uit-
straalt naar zijn rechterbeen. Uit de onder-
zoeken in het ziekenhuis kwam niets naar 
voren. 

We bespreken zijn klacht en kijken welke 
bewegingen problemen opleveren. De 
Acugraphscan laat bij hem duidelijk een 
onbalans in de zones van zijn been en van 
de rug zien. We plaatsen kleine naaldjes op 
het hoofd en laten Anton een paar keer 
opstaan. De pijn is duidelijk minder! Na 
een week vertelt Anton dat het beter gaat 
met zijn rug. Hij heeft minder pijn en 
heeft wat kleine klussen gedaan. Stap voor 

stap gaat hij vooruit. 

Hoofdpijn en piekeren
Dan Janine van 78, die zich snel druk 
maakt. Haar man moet binnenkort geope-
reerd worden! Janine is het overzicht 
kwijt, slaapt slecht, heeft hoofdpijn en 
maakt overuren met piekeren. 
Haar Acugraphscan laat zien dat het hoofd 
overloopt. We plaatsen rustgevende 
naaldjes. Bij het vervolgconsult vertelt ze 
dat ze zich veel rustiger voelt, beter kon 
slapen en het gevoel heeft weer overzicht 
te hebben. 

Pijn snel reduceren
Eén van de kwaliteiten van acupunctuur is 
dat we pijn meestal snel kunnen reduce-
ren. We behandelen niet de pijnlijke plek, 
maar de corresponderende punten bij de 
enkels en polsen. In een serie van zes be-
handelingen zien we vaak dat de pijn af-
neemt tot acceptabele proporties. Daarna 
overleggen we of verdere ondersteuning 
nog nodig is.

Benieuwd of acupunctuur ook iets voor 
jou kan betekenen? Boek dan een gratis 
kennismakingsgesprek/intakegesprek via 
www.praktijkacure.nl/afspraak-maken of 
neem contact op met: 0228 – 511517. 

Blijf niet te lang lopen met klachten en gun 
jezelf de vrijheid om weer vooruit te gaan. 
In veel gevallen komt acupunctuur voor 
vergoeding in aanmerking, check dit bij je 
zorgverzekeraar. 

Praktijk Acure, Els Ligthart en Roy Grevelt

Als ouder worden niet zonder gebreken gaat

Kan acupunctuur ook iets voor u betekenen? Foto aangeleverd
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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

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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A.A.T. is de afkorting die staat voor het 
nieuwe bedrijf Andijk Auto Techniek 
van Michael Claassen en zijn vrouw Yes-
sica. Michael is de ‘Handig Harry’ die de 
auto-technische zaken voor u zal oplos-
sen, Yessica is zijn grote steun en toe-
verlaat die vooral achter de schermen 
actief zal zijn. 
“We doen dit echt samen. Na jarenlange 
ervaring in het ‘sleutelen’ en diverse op-
leidingen verder wilde ik graag voor 
mezelf beginnen. Een droom die er al 
langer was, maar nu kwam alles samen 
en hebben we de sprong samen ge-
waagd. Andijk Auto Techniek is een 
feit!”

Jonge sleutelaar
De interesse van Michael voor autotech-
niek was er al op hele jonge leeftijd. “Mijn 
eerste ‘bijbaantje’ was al in een garage. 
Vanaf mijn 13e werkte ik op woensdagmid-
dagen en zaterdagen in de garage. Dat ik 
de opleiding tot automonteur ging volgen 
was voor niemand een verrassing.  Toen al 
droomde ik van een baan bij de wegen-
wacht en was er een ambitie om wellicht 
ooit iets voor mezelf te beginnen,” zo ver-
telt hij.

Wegenwacht
Michael heeft jarenlange ervaring als We-
genwacht. “Die eerste droom werd inder-
daad werkelijkheid. In 1998 ben ik daar 
gestart en ik heb dat werk met veel plezier 
21 jaar lang gedaan. Als Wegenwacht help 
je mensen die gestrand zijn, je werkt op 
straat. Je moet het hebben van je vinding-
rijkheid en je moet er tegen kunnen dat 
mensen op je vingers kijken. Zelfs als je 
het probleem niet kunt repareren ter 
plekke, probeer je een tijdelijke oplossing 
te bieden zodat men zijn weg veilig kan 
vervolgen. Tot 2019 had ik het daar reuze 
naar mijn zin, maar die tweede droom be-
gon serieus weer op te borrelen.”

Uitstapje
“Een tijdje heb ik gewerkt als adviseur, 
waarbij ik garagebedrijven van advies 
voorzag bij diverse problemen zoals mo-
torvervuiling. Maar zelf sleutelen, het 
probleem zelf oplossen, dat is toch waar 
mijn hart ligt.” Michael vertelt: “We ver-
huisden twee jaar geleden naar Andijk en 
dat voelde als een warm bad. Als gezin zijn 
we hier al helemaal gesetteld. Actief bij de 
sportvereniging betrokken en van plan om 
te blijven. En toen kwam deze locatie aan 

de Gedeputeerde Laanweg op mijn pad.”

A-locatie
“Een fijne woonplek, rust in de privésfeer, 
de financiën op orde én ineens een hele 

mooie A-locatie beschikbaar? Het voelde 
als een kans uit duizenden en die hebben 
we gegrepen. Maanden van inspanning 
komen nu tot een eindresultaat.  Het be-
drijf Andijk Auto Techniek is een feit, op 1 
mei openen we officieel de deuren.”

Iedereen welkom
Michael nodigt iedereen uit langs te ko-
men met zijn auto. “Ik werk met elk merk, 
werk bij voorkeur op afspraak. Maar voor 
een kleinigheidje kunt u altijd langs ko-
men. Ook als u het niet erg vindt om even 
te wachten kunt u gewoon komen. De kof-
fie staat klaar en er is een plek waar u kunt 
werken (gratis Wifi) of een boekje kunt 
lezen.  Wie wil, kan gebruik maken van een 
leenfiets en in overleg is halen en brengen 
in de regio ook een optie. 

COVID maatregelen
De grootse opening waarop Yessica en 
Michael hadden gehoopt kan door CO-
VID-19 niet doorgaan. “Als we allemaal 
een beetje rekening met elkaar houden en 
elkaar de ruimte gunnen, is iedereen wel-
kom op 1 mei voor een hapje en een 
drankje. Om kennis te maken en een goo-
diebag op te halen en prijzen te winnen. 
Wie in mei 2021 komt voor onderhoud of 
reparatie kan gebruik maken van de 10% 
openingskorting.  Al met al reden genoeg 
eens langs te komen.”

Contactgegevens
Andijk Auto Techniek vindt u aan de Ge-
deputeerde Laanweg 41a, 1619 PB Andijk. 
Voor meer informatie belt u 0228-528 795 
of kijk op www.andijkautotechniek.nl

Op 1 mei de officiële opening  van A.A.T. 

Michael en Yessica Claassen heten u van harte welkom bij het nieuwe bedrijf  
Andijk Auto Techniek aan de Gedeputeerde Laanweg 41 A.

Michael is bezig de laatste voorbereidingen te treffen voordat de officiële opening kan 
plaatsvinden op 1 mei. Tekst en foto’s OdB

Binnenkort bij u in de buurt!
Andijk Auto Techniek opent 1 mei a.s. haar deuren.

Dit heugelijke feit willen wij niet stilletjes voorbij laten gaan.

Van 14.00 uur tot 17.00 uur willen wij u graag ons nieuwe bedrijf, 
na maanden van inspanning, met trots presenteren.

Deze dag vieren wij onder het genot van een hapje en een drankje 
en voor iedere bezoeker staat er een leuke goodiebag te wachten.

Tevens maakt u deze dag kans op leuke prijzen.
Zeker de moeite waard om even langs te komen!

I.v.m. het COVID-19 virus 
gelden er maatregelen om het voor iedereen veilig te houden.

Tot zaterdag 1 mei!
 

Team Andijk Auto Techniek

www.andijkautotechniek.nl
Gedeputeerde Laanweg 41a, 1619 PB Andijk 0228-528795
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl4 stuks voor  
€7,95

ORANJETOMPOEZEN en -SOEZEN

Bestel voor 24 april makkelijk en snel in onze webshop: 

www.metliefdevandebakker.nl  
of in één van onze winkels

Let op: er is geen losse verkoop op Koningsdag!

Onze winkels  
in Andijk en  
Hoogkarspel 
zijn op Koningsdag  
van 8:00 - 11:00 geopend  
voor het afhalen van bestellingen

KONINGSDAGKONINGSDAGKONINGSDAG

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige aardbeiplanten 
beschikbaar. Daarom organiseren wij met plezier een:

Click-enCollect
AARDBEI-PLANTEN VERKOOP

Wanneer:  Zaterdag 8 mei
Waar:   ABZ Seeds
  Vleetweg 12 in Andijk
Hoe:  Maak vóór 5 mei een afspraak via 
  ilona.smith@abz-strawberry.nl  Geef hierbij direct aan 
  hoeveel planten je wilt kopen én de bestemming 
  (moestuin of pot / hanging basket)  
  prijs per plant € 1,50. Max. 30 planten

LET OP: u kunt dit jaar dus uitsluitend op afspraak komen.

De opbrengst uit deze verkoop is voor: 

KNRM reddingstation Andijk           en                   De Nierstichting                             

Janneke overleed op 6 april jl. Ze is bijna 
21 jaar geworden. Op maandag de 12e 
brachten haar vriend, ouders, zus en broer, 
schoonfamilie, vrienden en andere dierba-
ren in besloten kring een ode aan haar le-
ven. Het was een indrukwekkend afscheid 
waarin haar kracht, eigenheid, liefde en 
wijsheid centraal stonden.

Twee jaar geleden werd Janneke ernstig 
ziek, maar ze heeft haar leven zo gewoon 
mogelijk proberen voort te zetten. Ze koos 
in dit alles vooral te LEVEN. Bij haar ston-
den niet de chemo’s, operaties en behan-
delingen centraal, maar de liefde en daar-
mee het leven. Krachtig en wijs stond zij in 
dit proces waardoor zij samen met -en ook 
dankzij- haar vriend Peter, ouders, zus, 
broer, vrienden en schoonfamilie deze 
twee jaar zo ontspannen mogelijk heeft 
geleefd.

Ze bleef dezelfde Janneke met haar open-
heid, directheid, eerlijkheid en nuchtere 
gevatheid. Ze volgde de studie psychologie 

en maakte toekomstplannen. Tijdens haar 
afscheid -wat echt een ode was aan haar 
leven- kwam dit alles naar voren in woor-
den, beelden en muziek. Dit was via een 
livestream te volgen. Het was een prachti-
ge afspiegeling van haar leven waarmee ze 
een boodschap heeft meegegeven, een 
onuitwisbare indruk heeft achtergelaten 
en jong en oud zal blijven inspireren.

Op weg van huis naar de kerk en naar de 
begraafplaats stonden veel mensen langs 
de route van de rouwstoet, vlaggen hingen 
halfstok en er werden bloemen voor haar 
op de rouwauto gelegd. Handhavers van 
de gemeente Medemblik waarborgden de 
verkeersveiligheid.

Ook de inzet en betrokkenheid van de vele 
jongeren was indrukwekkend. Het meele-
ven was groots, ondanks de beperkingen 
door Corona. Het deed recht aan Janneke, 
die te vroeg is gestorven. Het was heel 
troostrijk voor haar vriend en familie.
Janneke zal niet worden vergeten.

Er stonden veel mensen op weg van huis naar de kerk. Foto: aangeleverd

Indrukwekkend afscheid van Janneke Keur

 
Wist u dat...

..u zeer binnenkort, vanuit uw 

luie stoel, de verenigen van 

Andijk kunt steunen middels 

Veiling Cultura?

... er afgelopen donderdag 

een “ongeluk” is gebeurd op 

de Reinderhoek. Een groep 

jongeren vond het leuk om op 

gezichtshoogte een visdraad 

te spannen over de weg tussen 

de Kuyperschool en de ten-

nisbaan?

... er aangifte is gedaan bij de 

politie en dat zij de zaak zeer 

serieus nemen, zij hebben het 

over poging tot doodslag!

Hoewel we hadden gehoopt dat het virus inmiddels 
de kop in was gedrukt en we onze vrijheid terug 
zouden hebben, speelt ons sociale leven zich nog 
steeds voornamelijk thuis af. Zo ook dit jaar met 
Koningsdag. De gevolgen van het Corona-virus zijn 
ook voor het Dorpshuis enorm door het wegvallen 
van evenementen en de verplichte sluiting.

Steun daarom uw het Dorpshuis en haal het 
Koningsnachtpakket in huis!
Een lekkere gevulde borrel-box met hapjes en nog 
veel meer voor een gezellige Koningsnacht en dag. 
Vergeet niet door te geven welk pakket je wilt afha-
len (de variant bier, wijn of fris). 
Dus.. steun het Dorpshuis en haal Koningsnacht 
met dit Koningsnachtpakket, in huis!

Bestellingen doorgeven aan  gezellig@dorpshuis-
centrum.nl of stuur een app naar 06-12 58 12 55. U 
krijgt van ons een betaalverzoek om uw bestelling 
op 26 april vanaf 16.00 uur af te halen.

Voor Koningsdag zelf kunt u bij ons een Konings-
dagmenu bestellen.

Koningsnachtpakket 
bij het Dorpshuis
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Oplossing puzzel

T S E E F K O N I N G S H U I S K

O K O E T S D F O O H S T A A T S

W E R K B E Z O E K E N N V L A G

E I D I E H G I R O H M A A S A N

I N H U L D I G E N E G S S D T N

G O I A G E S C H I E D E N I S O

H R G L G E U K T N I K J C E B R

S A A F N O E A R G T O D U K E D

E N R B P O R E T S A N E R O Z N

D J S M B C V A B S C I E A N O E

R E O R O E A M I P I N L C I E D

O T A M I N L H N E D G K A N K O

B A E L O R I T G L B I I O G G D

J D L I R P A E O E A N H E I E O

D E V A D E R L A N D P I E T E R

• ABDICATIE

• APRIL

• BINGO

• BORDES

• CURACAO

• DEMOCRATIE

• FEEST

• GESCHIEDENIS

• GRABBELTON

• HARMONIE

• INHULDIGEN

• JAARBOEK

• KLEEDJES

• KOETS

• KONING

• KONINGIN

• KONINGSHUIS

• KONINGSSPELEN

• ONLINE

• ORANJE

• PIETER

• REGALIA

• REVEILLE

• RODODENDRON

• SAAMHORIGHEID

• STAATSBEZOEK

• STAATSHOOFD

• TOMPOUCE

• VADERLAND

• VLAG

• WERKBEZOEKEN

Woordzoeker

De overgebleven letters vormen de oplossing.

Koningsdag geeft saamhorigheid
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W E R K B E Z O E K E N N V L A G

E I D I E H G I R O H M A A S A N

I N H U L D I G E N E G S S D T N

G O I A G E S C H I E D E N I S O

H R G L G E U K T N I K J C E B R

S A A F N O E A R G T O D U K E D

E N R B P O R E T S A N E R O Z N

D J S M B C V A B S C I E A N O E

R E O R O E A M I P I N L C I E D

O T A M I N L H N E D G K A N K O

B A E L O R I T G L B I I O G G D

J D L I R P A E O E A N H E I E O

D E V A D E R L A N D P I E T E R

Koop nu je zwemabonnement 
online: www.deweid.nl; op 1 mei 
is de start van seizoen 2021! 

Schoonmakers bedankt!
Het weer werkte perfect mee af-
gelopen zaterdag. In de stralende 
zon werd door een flinke groep 
vrijwilligers hard gepoetst, gebe-
zemd, gesopt en koffie gedron-
ken. Het zwembad dankt zijn be-
staan en de opening aan dit soort 
inzet van de Andijkers; reuze be-
dankt daarvoor! Komende week 
vindt er nog wat onderhoud aan 
de installatie plaats maar de bas-
sins zijn inmiddels al helemaal 
vol. Tot binnenkort!

Maandag inspectie door 
de omgevingsdienst
Sinds een paar jaar heeft De Weid 
er een goede gewoonte van ge-

maakt om de Omgevingsdienst 
Noord Holland Noord te vragen 
om vlak voor de opening van het 
seizoen het complex te inspecte-
ren. Deze dienst (voorheen RUD 
(Regionale UitvoeringsDienst)) is 
belast met het toezicht op nale-
ving van de wettelijke regelgeving 
voor zwembaden. Daarna volgt 
dan nog de verplichte keuring 
van glijbaan en speeltoestellen en 
is De Weid weer up to date!

Vrijwilligers gezocht
Vind je het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de be-
mannen of bevrouwen? Niet 
moeilijk en in een positieve sfeer 
de gemeenschap helpen? Je bent 
van harte welkom! Mail bij be-
langstelling even aan info@de-
weid.nl. Bedankt!

Het buiten zwemmen komt eraan!

Een flinke groep enthousiaste schoonmakers afgelopen zaterdag, 
bedankt! Foto’s aangeleverd.

En de eerste nieuwsgierige bezoekertjes kwamen al even langs.

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Oud papier:  Zaterdag 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 17 mei, 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 
 7 september, 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  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 30 april, 28 mei, 

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