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Gerben van de Wetering roeit voor goede doel

V.l.n.r.: Teddy Damen, Gerben van de Wetering, Andre Bleeker. Foto: Ilona Vrolijk

Van 1 mei tot en met 31 mei 
gaat de Andijker Gerben van de 
Wetering 200 km roeien. Het 
betreft een sponsoractie, waar-
bij hij geld ophaalt voor de 
Nierstichting.  “Het roeien doe 
ik op een roeimachine bij 
Strenght & Conditioning West-
Friesland. Dat is de plek waar ik 
sinds een klein jaar train en aan 
mijn conditie werk.”

Gerben is zelf nierpatiënt sinds 
zijn 19e levensjaar en heeft in juni 
2018 zijn tweede niertransplan-
tatie gehad. “Ik ervaar van heel 
dichtbij wat het betekent om 
nierpatiënt te zijn en hoe belang-
rijk onderzoek is.  Onderzoek is 
kostbaar. Om daar een bijdrage 
aan te kunnen leveren geeft mij 
een goed gevoel. Om dat samen 
met anderen te kunnen doen, 
voelt nog veel beter!”

Uitdaging
In juli 2020 nam Gerben deel aan 
de Nierdaagse, een wandeling 
van maar liefst 150 kilometer. 
Daarmee haalde hij geld op voor 
de Nierstichting. “Maar dit jaar 
zocht ik een grotere uitdaging 
voor mezelf. De roeimachine 
waar ik met regelmaat op train 

leek me wel wat. In het kader van 
‘Doe eens gek’ gooide ik mijn 
idee in de groep. Er werd meteen 
enthousiast gereageerd. Strenght 
& Conditioning West-Friesland 
wilde het één en ander wel facili-
teren. Ilonca van der Kooij wilde 
me wel helpen met een voedings-
schema. En nu is het dan zover, er 
gaat geroeid worden!”

Roeien voor leden
“Op 29 mei gaan een aantal leden 
bij Strenght & Conditioning 
West-Friesland roei en.  Hoewel 
iedereen dan individueel bezig is 
zijn gestelde doel te halen, zijn 
we toch samen bezig voor het-
zelfde doel. Ook dit geld komt 
volledig ten goede aan de Nier-
stichting. Inmiddels is bekend 
gemaakt dat een aantal leden de 
marathon gaat roeien. Zij dagen 
zichzelf uit op hun niveau door 
42,195 kilometer aan één stuk te 

roeien. Dat betekent een kleine 
vier uur roeien aan één stuk! ”

Sponsoren bedankt
Diverse bedrijven en particulie-
ren hebben al sponsorgeld toege-
zegd of een actie op touw gezet 
waarvan  (een deel van) de op-
brengst naar deze actie gaat. “Ie-
dere bijdrage is welkom, groot en 
klein,” vertelt Gerben. “Doneren 
kan in principe nog lange tijd, 
maar op 31 mei zou ik graag een 
soort van eindscore bekend ma-
ken. Ook in de Andijker zal ik het 
opgehaalde bedrag bekend willen 
maken.”

Actie ABZ Seeds
Om alvast maar één voorbeeld te 
noemen: ABZ Seeds heeft een 
plantenverkoopactie op touw ge-
zet, waarbij de helft van de op-
brengst naar de Nierstichting 
gaat. Gerben: “Een geweldig ge-

voel  geeft dat, als je merkt dat er 
zoveel mensen mee willen wer-
ken aan het ophalen van geld 
voor dit belangrijke onderzoek. 
Daar kan ik niet genoeg woorden 
voor vinden om mijn dank uit te 
spreken.”

Doneren 
Wie ook een bijdrage wil leveren 
kan dat doen via de volgende 
link, die ook op de website van de 
Andijker terug te vinden is. Do-
neer via: https://actie.nierstich-
ting.nl/.../gerben-van-de-wete-
ring...

Deze actie delen kan ook vanaf de 
pagina van de Andijker, delen 
wordt door Gerben zeer gewaar-
deerd. #sponsoractie  #200km 
#concept2rower

Uit onze voorjaarsproeven komen weer prachtige 
aardbeiplanten beschikbaar. Daarom organiseren wij 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                             

Uw moederdagadvertentie 
in de krant van 5 mei?

Aanleveren uiterlijk maandag 3 mei 
voor 10.00 uur op info@andijker.nl

9 mei: Moederdag!
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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 2 mei 10.00 uur: 5e zon-
dag van Pasen. Zondag van de 
Oosterse kerken.
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker;
met muzikale ondersteuning van 
de Vriendenkring.
Thema: “Als ranken aan de wijn-
stok”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Tijdens de gedenkdagen van 4 
en 5 mei staan we niet alleen stil 
bij het gebeurde uit het verleden, 
maar het vraagt ook te blijven 
werken aan een samenleving van 
verdraagzaamheid.
Vrede en vrijheid zijn niet vanzelf-
sprekend!

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 2 mei

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn alleen online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. J. Staat. Viering Heilig Avondmaal

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 Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

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

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

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

Lucy en Klaas

‘De Heer is mijn Herder’
                                 Psalm 23

Na een leven samen, met veel liefde en zorgzaamheid, 
moet ik nu afscheid nemen van mijn lieve man en maatje

Leo Weverink
Leonardus

 52 jaar met Ina Weverink-Gorter

1 mei 1946 Andijk 24 april 2021

     Ina

Sorghvlietlaan 6A, 1619 XB Andijk.

Leo is in ons huis opgebaard: La Reinestraat 8 te Andijk.
Daar ben je welkom om afscheid te nemen en te condoleren op 
woensdag 28 april tussen 19.00 en 19.30 uur.
Een bericht of herinnering is ook heel welkom via een persoonlijke kaart.

Door de huidige omstandigheden is de afscheidsdienst  
en de begrafenis in besloten kring.

Samen gestreden,
samen geleden.
Samen de bergen beklommen,
samen door diepe dalen gegaan.
Samen geleefd naar dit einde,
de laatste reis moet ik je alleen laten gaan.

Ina

Helaas hebben wij te vroeg afscheid moeten nemen
van onze zwager en oom

Leo Weverink
Onze gedachten zijn bij Ina.

Lou en Jessie 
Tine 

Cor en Bettie 
Jan en Coby 

Dirk en Ingrid 
Boukje en Piet 
Maks en Lenie 
Age en Petra 

Gerda 
Eduard en Veronique

Neven en nichten

‘We zijn maar te gast op deze wereld’
Langs deze weg willen we een ieder hartelijk danken voor de vele lieve reacties 

die we hebben gekregen op het overlijden van onze lieve man, pap en opa 

Fred de Boer
Dat doet ons ontzettend goed.

Ank, Mirjam, Marco, Rosali, Monique en Arno. 
 Andijk, April 2021

In de week van maandag 3 t/m 
vrijdag 7 mei organiseert het Jon-
gerenwerk Medemblik i.s.m. 
Team Sportservice West Fries-
land en een aantal lokale (sport)
organisaties weer diverse activi-
teiten voor de jeugd.

Maandag 3 mei:  
- Zumba en TikTok dance in 
 Nibbixwoud en Onderdijk
- Bloemen, Bijen & Vlinders in 
 Benningbroek
Dinsdag 4 mei:  
- Bloemen, Bijen & Vlinders in 
 Abbekerk, Midwoud en 
 Onderdijk. 
- Buitenspelen met Team Sport- 
 service in Andijk, Medemblik, 
 Wervershoof en Wognum
Woensdag 5 mei:  
- Freestyle & Soccergames in 

 Hauwert en Wognum
Donderdag 6 mei:  
- SKATELAND BMX & Step 
 clinics in Wervershoof
Vrijdag 7 mei:  
- Expeditie Stormboot en 
 Trucktocht in Medemblik
- Freestyle & Soccergames 
 in Andijk

Meer info en aanmelden
Alle activiteiten zijn gratis, maar 
je moet je wel van tevoren opge-
ven! 
Voor meer informatie over de 
activiteiten, tijden en inschrijving 
stuur je een mailtje naar activitei-
ten@medemblik.nl of check je de 
FB pagina Jongerenwerk-Op-
bouwwerk Medemblik. 

Wij zien jullie graag terug! 

Plezier en actie in ‘Medemblik’ 
in de meivakantie

Aan de Knokkel wordt vanaf 
maandag 26 april (tussen nrs. 4 en 
20) gewerkt. Tijdens het werk is 
de Knokkel één of twee weken af-
gesloten voor doorgaand verkeer.

Op de Dijkweg, tussen nrs, 22 en 
34, wordt tussen 3 en 9 mei de 
asfaltlaag vervangen.

Op de Kleingouw, ter hoogte van 
de Dokter d’Arnaudstraat/Burge-
meester Doumastraat, is de weg 
afgesloten i.v.m. asfalterings-
werkzaamheden van 3 t/m 28 
mei.

Voor alle projecten geldt een om-
leidingsroute.

 

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

Jenny de Kroon – Groot is verhuisd naar:
Sorghvlietlaan 2G, 1619 XB Andijk. Tel: 0228-591226   

Wegwerkzaamheden in Andijk
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Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

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

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

WEES GETROUW, MAAR VERTROUW NIEMAND

Enige gezonde achterdocht kan geen kwaad. Je hoeft echt niet achter 
alles iets te zoeken, maar luister naar je lichaam, dat vertelt je veel, 
als je rationeel nog niet bedacht hebt dat er iets niet pluis is. Je krijgt 
een appje dat je zoon wat geld nodig heeft, omdat hij snel iets moet 
betalen aan een collega van wie hij geld heeft geleend. Hij is zijn pas 
en telefoon kwijt en appt daarom van een telefoon van een vriend. 
Het is echt heel belangrijk, want hij moet nu € 5000 terugbetalen 
aan die collega, want die stapt anders naar zijn baas en dan raakt hij 
zijn baan kwijt. “Ik leg het later wel in alle rust uit”, zegt hij. De tekst 
van de app is precies zoals zij moeder gewend is. Lieve mams, staat 
er en hij eindigt met een dikke kus, zoals hij dat altijd doet. 

Een ander voorbeeld. Iemand wordt gebeld door de bank. De bank 
wordt gehackt door cybercriminelen die de bankrekeningen van 
klanten aan het leeghalen zijn, daarom belt de bank dat u zo snel 
mogelijk het geld op een veilige tussenrekening over moet maken. U 
laat uw vrouw nog even op een andere telefoon bellen naar het te-
lefoonnummer waarmee gebeld wordt, zij krijgt inderdaad de bank 
aan de telefoon en legt weer op. Vervolgens maakt u het geld over. 
Niet lang daarna realiseert u zich dat er iets niet goed zit en belt 
alsnog de bank. Helaas, het is niet meer mogelijk om het geld terug 
te halen.  Aangezien u zelf het geld heeft overgemaakt, bent u ook 
zelf verantwoordelijk. 

Dit soort verhalen heeft u vast vaker gehoord en wij kunnen nog 
veel meer voorbeelden geven die we regelmatig horen. Als een 
cybercrimineel op deze manier zich voordoet als een bank, noemen 
we dat bankhelpdeskfraude.  Als het telefoonnummer van een in-
stantie wordt meegestuurd, heet dit spoofing.  Vergeet ook niet: Iets 
heeft nooit zoveel haast dat het echt al la minuut moet gebeuren. 
Wanneer u een telefoontje krijgt van wie of welke instantie dan ook, 
om direct een geldbedrag over te maken, hang dan meteen op.  Als u 
uw hoofd iets scheef houdt en denkt ‘mmm’, u uw hand naar uw 
borst brengt, u rechtop gaat zitten of juist ineen krimpt, u gaat trans-
pireren of uw hartslag versnelt, dan zijn dit allemaal tekens van uw 
lichaam dat er waarschijnlijk iets niet pluis is. Luister dan naar je li-
chaam!

Mantel & Voors Notarissen en Media-
tors – Andijk 0228-592224 Benning-
broek 0229-591264.

Nog tot en met mei gratis testa-
mentcheck en 10% korting op ver-
toon van de column of de bon.

Het idee van team Wijkverple-
ging Andijk van Omring was, 
om bij haar cliënten een bosje 
tulpen te brengen op vrijdag 23 
april jl. “Want het is een moei-
lijke tijd waarin de cliënten 
zich bevinden in deze Corona 
pandemie.”
Eenzaamheid, weinig bezoek, 
geen uitjes of activiteiten, de cli-
enten zijn gebonden aan hun 
huis. Al komt het moment dat er 
meer mag en kan steeds dichter-
bij, toch duurt het nog lang.

Vaccinatie
“Iedereen kent wel een iemand 
die positief getest is op het coro-
na virus. Steeds blijft het team 

alert op de eerste verschijnselen 
van Corona bij binnenkomst bij 
een cliënt. Een steeds groter deel 
van de cliënten raakt gevacci-
neerd en dat zorg ervoor dat de 
angst om Corona te krijgen wel 
iets minder wordt,” merkt het 
team op. 

Tulpen
Aankomend verzorgende IG Ma-
riëtte de Hoog mocht aan Mw 
Rood- Reus de tulpen overhandi-
gen. “Het team wil met de mooie 
bos tulpen laten weten, dat zij 
haar cliënten niet vergeet.” 
Als u zorg nodig heeft, of iemand 
kent die hulp nodig heeft, bel dan 
naar Omring 088-2068910. De 
wijkverpleegkundige komt vrij-
blijvend bij u langs.

Mw. Rood-Reus (r) ontvangt tulpen van Mariëtte de Hoog.  
Foto's: PL/De Andijker

Een blijk van aandacht

Het team van de Omring met de tulpen.

Beste mede-parochianen,
Het is al weer april. Wie had vorig jaar gedacht 
dat we nu nog steeds te maken zouden hebben 
met het corona virus? Velen van ons hebben ge-
dacht dat het met een paar maanden en een 
beetje mooi weer wel zou overwaaien. Maar he-
laas, niets is minder waar. Op vele gebieden wor-
den we nog steeds dagelijks geconfronteerd met 
de beperkingen en gevolgen van corona.

Dat is ook de rede voor ons als Regiobestuur om 
een nieuwsbrief op te stellen. We merken dat er 
behoefte is om vanuit het bestuur regelmatig op 
de hoogte te worden gehouden over actualiteiten 
en wat er nog meer gaande is. We zitten als be-
stuur niet stil, en hopen u op deze manier te kun-
nen betrekken en informeren. 
Waar zijn we als bestuur nu mee bezig?

Dat kan worden samengevat in 3 punten:  
 
1. Bouwen aan een sterk bestuur 
2. Toekomstbestendig maken van de regio/ paro-
chie 
3. Voortgang van de dagelijkse gang van zaken
In deze nieuwsbrief gaan we in op het eerste punt. 
De overige punten komen in volgende nieuwsbrie-
ven aan bod. 

1. Bouwen aan een sterk bestuur!
In 2015 zijn de parochies Wervershoof, Medem-
blik, Onderdijk, Zwaagdijk-Oost en Andijk op pa-
pier samengevoegd in een personele unie tot RK 
regio Wervershoof, met aan het hoofd een regio-
bestuur.  Het eigene aan een personele unie is dat 
het regiobestuur het parochiebestuur is van elk 
van de vijf aangesloten parochies. Iedere afzon-
derlijke parochie heeft nog wel een parochieraad, 
wat in de juridische zin een locatieraad wordt 
genoemd. Een locatieraad (parochieraad) is als 
het ware een adviesraad voor het parochiebestuur 
(regiobestuur). Verder coördineert de locatieraad 
het lokale pastoraat in goede samenwerking met 
de pastores.

Volgens de statuten bestaat het parochiebestuur 
(regiobestuur) uit afgevaardigde leden van de lo-
catieraden (parochieraden). Op die manier heeft 
iedere afzonderlijke parochie een stem in het pa-

rochiebestuur. 
Er is destijds dus veel veranderd. 
Misschien wel meer dan iedereen 
dacht…..Maar in de praktijk zijn 
we allemaal op de oude voet door 
gegaan en probeerden we zo veel mogelijk alles 
bij het oude te laten. Daardoor is bij veel mensen 
het idee ontstaan dat de invoering van de perso-
nele unie eigenlijk niet zo veel verandering te-
weeg bracht. Het regiobestuur wordt nu echter 
van verschillende kanten met zijn neus op de fei-
ten gedrukt. Het regiobestuur komt er niet meer 
onder uit om meer zijn verantwoordelijkheden als 
parochiebestuur voor de vijf parochies op te pak-
ken en vorm te geven, zoals dat bij de invoering 
van een personele unie hoort. Ook voor het regio-
bestuur, wat nu dus parochiebestuur is, is dit uit-
dagend. We moeten nu meer nadenken over zaken 
als: 
 
Welke verantwoordelijkheden liggen er bij de 
locatieraden en welke bij het parochiebestuur?  
Hoe geven we de samenwerking met de locatie-
raden vorm? 
Hoe wordt de samenstelling van het parochiebe-
stuur? 
Wat zijn de taakgebieden van het parochiebe-
stuur? 
Wie is waarvoor verantwoordelijk? etc… 

Het komt er op neer dat wij ons als parochiebe-
stuur opnieuw aan het vormen zijn, met de perso-
nele unie als uitgangspunt. We zijn daar nu volop 
mee bezig en hopen ergens eind mei/ begin juni 
het “nieuwe parochiebestuur” te kunnen presen-
teren.
Daarna zullen we verder werken aan de taakver-
deling tussen locatieraad en parochiebestuur, 
werkvormen, communicatievormen, etc. Uiter-
aard zullen we daarbij nauw samenwerken met de 
locatieraden. 

Mocht u naar aanleiding van de eerste nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u die 
sturen naar ons email adres: regiowervershoof@
ziggo.nl. Wij zullen ons best doen om u zo snel 
mogelijk antwoord te geven. We zien uw reacties 
graag tegemoet.
Groeten, parochiebestuur RK regio Wervershoof 

Nieuwsbrief Regiobestuur, april 2021

Uw advertentie in de 
krant van woensdag 5 mei?

Aanleveren uiterlijk maandag 3 mei 
voor 10.00 uur op info@andijker.nl

9 mei: Moederdag!
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“Loop een willekeurige bouwplaats op (niet 
zonder toestemming van de uitvoerder 
graag!) en het valt op dat er vooral veel opa’s 
rondlopen,” zo constateerde Robert Kaag. 
“Niet dat ik iets heb tegen deze ietwat grij-
zende, maar zeer ervaren vaklui hoor!”

“Het valt alleen op dat ik met alleen maar 
mannen werk en weinig vrouwen op de 
bouwplaats tref. Daarbij haal ik de gemid-
delde leeftijd in mijn eentje niet echt naar 
beneden, ze zijn gewoon in de overhand 

met hun 50+.” Gelukkig kunnen zijn colle-
ga’s de gebroeders Kooi en John Koning er 
om lachen. Ze herkennen zich in het 
beeld, de bouw vergrijst en wordt gedomi-
neerd door ‘opa’s’.

Jong talent gezocht
De wens om te kunnen wonen is groot en 
de plannen van de ministeries om honder-
den, duizenden (of liever nog tienduizen-
den) huizen te bouwen in de komende 
maanden is natuurlijk een prachtig stre-

ven. “Onze vraag is echter wel wie dat dan 
gaan doen? Vaklui zijn er nu al te kort voor 
de lopende projecten en heel veel jong ta-
lent komt er nog niet aan. We kunnen er in 
elk geval nog veel meer gebruiken.”

Leren bouwen
De opleiding toto timmerman of metselaar 
biedt een goede eerste stap. Bouwen leer je 
echter vooral door het te doen. Elke bouw-
werk is toch net even anders. Door jonge-
lui op een bouwwerk te kunnen koppelen 

aan ervaren vaklui houdt je ook  voor de 
toekomst het vakmanschap behouden.”

Meer vrouwen bouwen
De bouw was vroeger echt een mannen-
bolwerk. Steeds meer vrouwen kiezen 
echter voor de richting bouw. “Toch doen 
we juist ook hier nog eens de oproep voor 
meer vrouwen op het bouwterrein. Vrou-
wen kunnen ook vak‘man’schap leveren.” 
De mannen zijn het er over eens: “Wij 
zouden de dames in elk geval met open 
armen ontvangen, mits ze bereid zijn hard 
te werken. De bouw is een mooi, maar li-
chamelijk zwaar beroep.”

Vroege uren
De bouwplaats kent vele facetten, van het 
bouwrijp maken tot aan het slaan van de 
eerste palen. Het leggen van funderingen, 
ofwel de ruwbouw. En daarna natuurlijk 
het neerzetten van veelzijdige paleisjes 
voor de nieuwe bewoners. Van hoogbouw 
en appartementen tot rijtjeshuizen en vrij-
staande villa’s. Elke aannemer heeft zijn 
eigen ‘doelgroep’ en specialiteiten. Nie-
mand hoeft hier met zijn armen over el-
kaar te staan, er is altijd wat te doen.

Lekker buiten zijn
De lente is begonnen en de zomer komt er 
aan. De dagen worden langer en je kunt 
heerlijk buiten werken. “Waar vind je dat 
nog? Je krijgt een gezond kleurtje terwijl je 
werkt. De koffie is ’s morgens heerlijk! Een 
ochtendhumeur hou je hier niet lang vol, 
de bouw is helemaal zo gek nog niet! Een 
goede vakman hoeft nooit zonder werk te 
zitten en wij leren het ze graag.”

Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Opa’s in de bouw zoeken naar verjonging

Gebroeders Kooi en op de trap John Koning. Tekst: OdB. Foto: Robert Kaag.
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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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

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

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

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

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.
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Wist u dat...

… Veiling Cultura dit jaar ook subsidies voor verenigingen 
m.b.t. sport en cultuur heeft uitgekeerd? 

... Veiling Cultura uw financiële steun goed kan gebruiken 
om volgend jaar weer een veiling te organiseren? 

... Peter Wubbolts na zijn optreden voor Dorcas 
op Youtube naar Hollywood verhuist?

... aanstaande zaterdag het zwembad weer open gaat?

... ook Andijk Auto Techniek die dag de deuren opent aan de Ged. Laanweg?

U komt toch ook?
Andijk Auto Techniek opent op 1 mei haar deuren.

Op deze dag van 14.00 uur tot 17.00 uur willen wij
u graag ons nieuwe bedrijf met trots presenteren.

Voor iedere bezoeker staat er een leuke goodiebag te wachten, 
en tevens maakt u deze dag kans op leuke prijzen.

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

Openingsactie: iedere klant in de maand mei
ontvangt 10% korting op de factuur.

Wilt u alvast een afspraak maken voor uw auto?
U kunt ons telefonisch, per mail, whatsapp 

of via het contactformulier op de website bereiken.

Team Andijk Auto Techniek

www.andijkautotechniek.nl
Gedeputeerde Laanweg 41a, 1619 PB Andijk 0228-528795

De dag van de Koningsspelen, waarbij be-
wegen centraal staat, was het ideale mo-
ment om de nieuw geplaatste voetbalkooi 
op het schoolplein van de Bangert officieel 
te openen. Per groep losten de jongste en 
de oudste leerling van de klas een ope-
ningstreffer. Na het aftellen van de hele 
groep, werd de oranje ‘Koningsvlag’ uit het 
doeltje geschoten en onder luid gejuich 
van de leerlingen werd de voetbalkooi en-
thousiast in gebruik genomen. 

Het plaatsen van de voetbalkooi is het re-
sultaat van een mooi ‘samenspel’ tussen 
leerlingen, ouders, leerkrachten en de bu-
ren rondom school. Het is een onderdeel 
van de herinrichting van het schoolplein, 
wat gefaseerd uitgewerkt wordt. Over ie-
der segment wordt goed nagedacht en 
worden alle betrokken partijen gevraagd 
mee te denken. 

De Bangert school heeft oog voor de totale 
ontwikkeling van leerlingen en daar 
hoort ‘bewegen’ ook bij. Het plein wordt in 
zones ingericht waarbij de elementen 
sport en spel, klimmen/klauteren/balan-
ceren, een ‘rustzone’ en aandacht voor de 
natuur een rol spelen.  

De totale of brede ontwikkeling op de Ban-
gert betekent dat we leerlingen de vakken 
rekenen, taal, lezen gestructureerd aanbie-
den en heel gericht instructie geven, waar-
bij we zoveel mogelijk maatwerk leveren. 

Daarnaast zetten we in op onderzoekend 
en ontwerpend leren. Dit wordt aangebo-
den binnen thema’s. Ons eerstvolgende 
thema is: ‘Techniek moet je doen!’ 

Dit thema sluit helemaal aan bij onze visie 
dat leerlingen naast het leren met ‘het 
hoofd’ ook leren met ‘de handen’. Om die 
reden hebben wij afgelopen jaar een 
‘Maaklokaal’ ingericht waar leerlingen 
kunnen knutselen, koken, programmeren 
en kennis maken met techniek. 

Dit jaar maken we een start met ons ‘Cul-
tuurlokaal’, waar leerlingen bezig kunnen 
zijn met toneel, dans en het maken van 
film. Het podium en het green screen zijn 
al geplaatst en de eerste voorstellingen en 
filmpjes zijn al gemaakt! 

Kortom de Bangert school is een school 
VOLOP in beweging! De Bangert een ba-
sisschool van deze tijd, waar de ontwikke-
ling van uw kind centraal staat, we uw kind 
betrekken bij persoonlijke leerdoelen, 
waar uw kind zich thuis gaat voelen, waar 
we leren vanuit hart, handen en hoofd. De 
Bangert; EEN SCHOT IN DE ROOS! Inte-
resse gekregen in onze school? U kunt da-
gelijks een afspraak maken voor een rond-
leiding!   Bel 0228-592361 en vraag naar 
Linda Blok of  mail naar directie.bangert@
skowf.nl. U kunt ook ons aanmeldformu-
lier via de website invullen, we nemen dan 
automatisch contact met u op.

Schot in de roos voor leerlingen van de Bangert 

De nieuwe voetbalkooi, een schot in de roos! Foto aangeleverd

OPENING
1 mei

ZWEMLES/ 
BANENZWEMMEN/

SNORKELEN

DISCOZWEMMEN*
25 juni, 9 en 23 juli, 6 en  

20 augustus, 10 september

ZWEM 4-DAAGSE*
21-25 juni

SNEL NAAR DE BEL*
12 september

Zwemmen in de buitenlucht

Klamptweid 72 
1619 DL  Andijk
0228 591 996
info@deweid.nl 20

21

     deweid.nl           facebook.com/zwembaddeweidgratis
*ONDER VOORBEHOUD VAN CORONA MAATREGELEN, ACTUELE INFO:

Ode aan de kersenbloesem

Kersenbloesem ook al is de wind nog fris
Kersenbloesem zegt dat het lente is

De volle witte bloesem geeft een gevoel van sereniteit 
Dansende en zoemende bijen smullen op zijn tijd

Wat een witte pracht het duurt maar even 
Voordat er heerlijke zoete kersen aan de takken zweven.

De spierwitte bloesem maakt kalm aan plaatst
Voor het sierlijke rode, glimmend als chroom

Onweerstaanbaar uitdagend niet te weerstaan
Hangen zij daar in die prachtige boom

Jouw kleur blijft verbinden met een glimmende gloed
Rood van de liefde het rood van het hart het smaakt heerlijk zoet

De kers maakt graag vrienden en vruchtje met pit
Uiteindelijk is het toch de bloesem waart het ‘m in zit

    Agnita de Wit - Kager

www.andijker.nl
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De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Hartig taartje met Hüttenkäse en bieslook. Foto’s aangeleverd

Veel mensen denken als ze over 
Oosterse medicinale voedings-
therapie horen, meteen aan heel 
onbekende exotische gerechten 
en zeggen dan: “Wat de boer niet 
kent, eet hij niet.” Dit idee heeft 
men al, voordat ze op consult 
komen, maar daarna veranderen 
ze van gedachte. “De gerechten 
zijn simpel, voedzaam, lekker en 
bovendien zijn alle ingrediënten 
overal te koop,” zeggen klanten. 

De meeste mensen ervaren al 
verbeteringen/minder klachten 
binnen 2-3 weken en sommigen 
hebben wat meer tijd nodig. Bo-
vendien krijgt iedere cliënt een 
persoonlijk afgestemd advies , 
dat gebaseerd is op zijn klachten/
aandoeningen, zijn  spijsverte-
ringscapaciteit en zijn unieke 
aangeboren aanleg. 

Gezondheid in eigen hand
Waar de Westerse diëtetiek uit-
gaat van meten, wegen en calo-
rieën tellen kent de Oosterse 
medicinale voedingsleer andere 
uitgangspunten en benadert voe-
ding vanuit het oogpunt ‘wat kan 
de mens echt verteren?’ Krijg je 
meer energie na het eten of voel 
je je moe en uitgeput? Hoe kun je 
ervoor zorgen dat de voeding  je 
lichaam voldoende energie geeft? 
Alleen de voedingsmiddelen die 
je optimaal verteert, houden je 
lichaam gezond. Deze genees-
kunst gaat uit van thermische en 

energetische werking van de voe-
ding. Elk voedingsmiddel heeft 
namelijk invloed op onze li-
chaamstemperatuur, het werkt 
hetzij neutraal, verkoelend of 
verwarmend. Goede voorbeel-
den hiervan zijn appelazijn en 
citroensap. Beiden zuur, beiden 
hebben invloed op de lever. Waar 
citroensap verkoelend werkt, 
werkt appelazijn juist verwar-
mend. Dit aspect is van belang 
voor mensen met kouwelijke 
klachten (zoals koud gevoel, 
koude handen/voeten, opgebla-
zen/vol gevoel in de bovenbuik) 
en mensen met hitte kenmerken 
(zoals rood gelaat, hoofdpijn, veel 
dorst, tinnitus, constipatie, prik-
kelbaarheid of driftbuien). Het 
gebruik van appelazijn is dus  niet  
aan te raden voor mensen met 
veel warmte in het lichaam, het 
zorgt voor nog meer warmte en 
klachten. Hetzelfde geldt voor 
mensen, die het altijd maar koud 
hebben. Als ze citroensap zouden 
gebruiken, zullen ze zich kouder 
voelen en meer klachten ontwik-
kelen.  Er zijn voedingsmiddelen 
die de spijsvertering kunnen sti-
muleren en voedingsmiddelen 
die juist kalmeren. Door het nut-
tigen van specifieke voedings-
middelen, is het mogelijk de cir-
culatie te bevorderen rondom 
bepaalde organen, waardoor ze  
de juiste ondersteuning krijgen. 
De belangrijke spijsvertering 
staat centraal in de Oosterse ge-

neeskunde. Gelijk hebben ze, de 
spijsvertering is verantwoordelijk 
voor de productie van zowel le-
vensenergie als van het bloed. 
Bovendien vormt een optimaal 
werkende spijsvertering de basis 
voor een sterk immuunsysteem. 
Het is, in deze onzekere tijd, van 
groot belang je weerstand op peil 
te houden en te versterken. Door 
je spijsvertering in balans te 
brengen, neem je je gezondheid 
in eigen hand. De positieve ‘bij-
werking’ zal je merken door het 
ervaren van meer energie, betere 
slaap, aangenamere lichaams-
temperatuur en betere weer-
stand.

Klachten die kunnen verwijzen 
naar een niet optimaal werkende 
spijsvertering zijn vermoeidheid, 
voedselallergie/-intolerantie, op-
geblazen gevoel, overmatig trek 
in zoet, slaapproblemen, slechte 
weerstand, last van koude han-
den en/of voeten, vochtophoping 
(oedeem), snel last van blauwe 
plekken, spataderen, aambeien, 
zwak bindweefsel etc.

De Oosterse medicinale voe-
dingsleer zal dan ook de meest 
efficiënte therapie zijn om de 
spijsvertering te herstellen en zo 
te behouden. De maaltijden zijn 
lekker, voedzaam en hebben een 
herstellend effect. Het volgende 
simpele gerecht werkt bevochti-
gend bij droge huid en/of slijm-
vliezen, werkt versterkend  bij 
vermoeidheid en mentale uitput-
ting, helpt bij nervositeit en 
slaapproblemen. (Mits lactose 
goed verdragen kan worden). Be-
vat veel eiwitten, gezonde vetten 
en is glutenvrij.

Taartjes met Hüttenkäse 
en polenta.
Ingrediënten: 400 gram Hütten-
käse, 2 eieren, 3 eetlepels mais-
gries (polenta), 100 gram gesmol-
ten roomboter, handje rozijnen, 
snufje  citroenrasp en fijn gesnip-
perde muntblaadjes.
Bereidingswijze: Verwarm de 
oven tot 160 graden. Meng alle 
ingrediënten goed door elkaar en  

giet het in de voorbereide lage 
vorm. Laat het geheel in het mid-
den van de oven ca. 30 minuten 
bakken. Kan warm of afgekoeld 
gegeten worden met evt. suiker-
vrije bessencompote (op basis 
van pure peren- of appelsap), wat 
kinderen heerlijk vinden. Eet 
smakelijk! 

Uniek in West- Friesland
Amrita- Holistisch Centrum 
voor Natuurgeneeskunde is een 
unieke praktijk in West-Fries-
land, waar onder één dak, niet 
alleen Oosterse medicinale voe-

dingswijze, maar een compleet 
pakket aan natuurgeneeskundige 
therapieën wordt aangeboden. 
Zoals kruidengeneeskunde, ener-
getische therapie, tonpunctuur, 
bloedtesten, meditatie- en ont-
spanningstechnieken. Door een 
Holistische aanpak vanuit meer-
dere disciplines  worden klachten 
efficiënt aangepakt met een 
duurzaam resultaat.

Bel voor een afspraak 06-
57245725. Voor meer informatie: 
www.amrita.nu  Natalja Mantel, 
Andijk.

Oosterse medicinale voedingsleer nu ook in West-Friesland

Taartje met Hüttenkäse en bessencompote

• 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

In de week van 4 april was de col-
lecte van het Fonds gehandicap-
tensport. Onze lopers zijn met de 
collectebus of kaartjes om te do-
neren door Andijk gegaan waar 
het fonds erg dankbaar voor is. 
Het fonds kan u mededelen dat er 

ondanks deze tijd toch een be-
drag van €940.67 is opgehaald! 

Wij willen daarom iedereen die 
gelopen heeft, en de mensen die 
gedoneerd hebben ontzettend 
bedanken!  

Foto aangeleverd

Collecte van het Fonds gehandicaptensport
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Oosterwijzend 1 - 1616 LE Hoogkarspel - info@bakkerdehouthandel.nl - 0228-563 968 - Geopend van ma t/m vr 08:00 - 18:00 en zat 08:00 - 17:00 uur
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.

.nl
*Kijk op onze site voor de voorwaarden van click & collect, het bezoeken van onze showroom en de bezorgvoorwaarden.

Onze medewerkers staan 
klaar met een passend advies!

OP AFSPRAAK*

Mail: info@bakkerdehouthandel.nl 
of bel: 0228-563968 

Online bestellen op 
bakkerdehouthandel.nl
en thuis laten bezorgen 
kan ook nog gewoon!

Online bestellen op 
bakkerdehouthandel.nl,

wij zetten uw spullen klaar 
en klussen maar!

LATEN BEZORGEN*CLICK & COLLECT*

Bakker staat zoveel 
mogelijk voor u klaar!

Langs de weg... in en om Andijk

Woensdag 22 april werden een deel van de 60-pussers in sporthal de Klamp gevaci-
neerd. In totaal werden er 250 Andijkers opgeroepen voor de prik van Astrazeneca.  

Na de prik mochten de gevaccineerden, na 15 minuten wachten op eventuele  
bijwerkingen, huiswaarts keren.Foto: PL/De Andijker

Zonsondergang achter dijk. Foto: Annette Swart

Hyacinten in Andijk. Foto: Jos Kuin

Lente op de dijk. Foto: Koos Dol Lente aan de Kleingouw. Foto: Pierre Derix
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