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

Op vrijdag 29 april tekende wet-
houder Ruimtelijke Ordening 
Andrea van Langen een intentie-
overeenkomst voor woningbouw 
op voormalig sportveld Asonia in 
Andijk. Zij deed dat met direc-
teur Piet Konijn namens De Toe-
komst beheer B.V en directeur 
Hans Kröger namens Woning-
stichting Het Grootslag. Hiermee 
start de voorgenomen ontwikke-
ling van op dit moment 81 wo-
ningen op het Asoniaterrein. Van 
Langen: “Het College wil meer 
ruimte voor ouderenwoningen in 
en nabij de dorpskernen zoals op 
het Asonia-terrein in Andijk. Zo 
wordt de doorstroming uit be-
staande woningen bevorderd en 
kunnen mensen zo lang als mo-
gelijk zelfstandig blijven wonen. 
We zijn op dit moment met een 
inhaalslag bezig om zoveel moge-
lijk mensen aan een woning te 
helpen; die lijn wordt voortgezet 
in Andijk.”

Een nieuwe woonwijk voorziet in 
de woningbehoefte in de ge-

meente Medemblik voor de kern 
Andijk. De heer Konijn: “Toe-
komst Groep wil met de gemeen-

te en woningbouwvereniging ’t 
Grootslag ‘gezonde’ woningen 
realiseren.” 

Door het tekenen van de inten-
tieovereenkomst maken de drie 
partijen ontwikkeling mogelijk 
voor collectieve particuliere ont-
wikkeling (CPO). Ook komt er 
mogelijk een pilot voor het reali-
seren van Tiny Houses inclusief 
de evaluatie daarvan.  

Hieruit moet blijken in welke 
hoeveelheden en waar Tiny Hou-
ses eventueel mogelijk zijn. Tot 
slot onderzoekt Toekomst Be-
heer of het NeroZero woningen 
op kan nemen in het woning-
bouwprogramma. Dit zijn volle-
dig energieneutrale woningen die 
mogelijk gebouwd kunnen wor-
den met een lage investering. 
Daardoor kunnen ze aantrekke-
lijk zijn voor starters. 

Medemblik en projectontwikkelaar ondertekenen 
contract voor bouw 81 woningen Asoniaterrein

Hans Kröger, Andrea van Langen en Piet Konijn bij de ondertekening. Foto aangeleverd.

Op Koningsdag heeft het Andijker Oranje Comité  als verrassing 
Oranje Tompoezen uitgedeeld bij de verzorgingshuizen;  

Sorghvliet, het Gezinspaviljoen en bij de bewoners van de aan-en 
inleun woningen. Foto aangeleverd

Verrassing namens het 
Oranjecomité

Steun Veiling Cultura met uw donatie!
Het is alweer ruim een jaar geleden dat heel Neder-
land “op slot” ging en er vele festiviteiten geen door-
gang meer vonden, zo ook de Gemeenschapsveiling 
Cultura.
Het is een jaar geweest waarin we steeds dachten 
dat de crisis misschien wel over zou zijn begin 2021, 
maar niets blijkt minder waar.
Daarom hebben we ook dit jaar besloten dat er geen 
fysieke veiling plaats zal vinden, maar hebben we 
wel een alternatieve manier bedacht, net als andere 
veilingen om ons heen, om toch onze kas aan te vul-
len, zodat we wel in staat blijven om de verenigin-
gen ten behoeve van sport en cultuur in Andijk te 
blijven steunen.
 
Vanaf 19 mei zullen in de Andijker, op FaceBook en 
onze site pakketten worden aangeboden welke u bij 

ons kunt bestellen, daarover later meer.
 
Normaliter gaan wij langs te deuren om u te vragen 
een donatie (goederen of financieel) te doen voor de 
veiling zodat wij onze veiling kunnen samenstellen, 
dat is nu anders en daarom vragen wij u een donatie 
te doen (ieder bedrag is van harte welkom) aan de 
veiling.

U kunt uw donatie vandaag nog overmaken op ons 
bankrekeningnummer: Stichting gemeenschapsvei-
ling Cultura NL29 RABO 0302405860
 
We hopen op veel positieve reacties van iedereen, 
zodat we toch samen iets moois kunnen maken van 
wat anders de 55ste veiling zou zijn geweest.
Bestuur Veiling Cultura

Alle (sport)verenigingen kunnen gebruik maken van gratis ruimte 
in de Andijker.  De vereniging kan zelf een tekst van max 400 
woorden en een mooie foto in hoge resolutie aanleveren. 
Indien daar hulp bij nodig is, neem dan contact op.
 
Binnenkort een open dag? Op zoek naar nieuwe leden? Een zoveel 
jarig bestaan te vieren of een nieuw bestuur voorstellen. 
Via de Andijker heeft u een groot bereik. Actuele onderwerpen 
hebben de voorkeur.  Plaatsing altijd in overleg en bij voldoende 
ruimte. Deadline 7 dagen voor verschijning.  

Komende krant alvast een plekje reserveren?  
Bel ons op (0228) 59 36 05 of liever nog,  
mail naar info@andijker.nl.

Uw vereniging in het zonnetje 
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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

Zondag 9 mei 10.00 uur: 6e zon-
dag van Pasen. Tevens Moeder-
dag.
Eucharistieviering door kapelaan 
J.A. Correa; met muzikale onder-
steuning van het Gemengd koor.
Thema: “In de liefde blijven”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Donderdag 13 mei: Hemel-
vaart van de Heer: geen viering.
Wel is er om 10.00 uur een viering 
in Wervershoof.

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 9 mei en 
donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk
De diensten zijn alleen online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl
10.00 uur ds. J. Staat

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
09.30 uur Simon van Groningen uit Enkhuizen

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 Euch. kapelaan J.A. Correa, Gemengd koor

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur uur Geen viering in Andijk maar in Wervershoof

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 Simon van Groningen

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag
10.00 uur 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
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Piet en Trienke Mantel      

50 jaar getrouwd

We wensen jullie een fijne dag toe, liefs Ron en Saskia

Na een ernstige ziekte is uit de familiekring weggenomen onze neef 

Leo Weverink
We wensen Ina heel veel sterkte nu en in de tijd die komt.

     Familie Weverink

In besloten kring hebben we afscheid genomen van onze
 vader, opa en broer

 

Cor Venekamp
✩ 14-09-1940             22-04-2021 †

 
Michael & Phinessa
Edwin & Sandra, Mick & Lynn
Oscar & Christel, Teun & Fien

Rob & Gré Venekamp 

Bedroefd hebben wij afscheid moeten nemenvan onze biljartvriend 

Leo Weverink
Wij wensen Ina veel sterkte toe. 

 Biljartvereniging Dorpshuis Centrum, dinsdagavondclub

Op vrijdag 7 mei zijn onze ouders en opa en oma           
Homme en Lida Pasterkamp 

50 jaar getrouwd!

We willen jullie van harte feliciteren met dit huwelijksjubileum. 

  Liefs van:   Jeroen en Joke, Daan, Ella
    Bas en Gea, Jelte, Fleur 

Ingezonden/Column

Ik heb afgelopen zondag over de zonde 
gepreekt. 
Dat zal jou niet verbazen.
Gaat het daar niet altijd over in de kerk? 
Misschien is dat voor jou een reden om 
daar niet te komen. 
Je weet precies wat er komt. Het gaat weer over de zonde. 
Dus waarom er nog naar toe gaan?

Jawel, maar ik preekte ook over vergeving.
Maar ook dat verbaast je niet. 
Dat hoor je ook altijd in de kerk. God vergeeft. 
Dat weet je lang.
Maar omdat jij je helemaal geen grote zondaar voelt - wat moet 
je dan met vergeving? 
In de kerk krijg je antwoorden op vragen die jij al lang niet meer 
hebt. 

Of is dat een karikatuur? 
Het achterliggende probleem is dat wij niet meer goed weten wie 
God is. 
En daardoor weten we ook niet goed meer wie we zelf zijn. 
Het is maar met wie je jezelf vergelijkt. 
Dat de nacht donker is valt je pas op door het zonlicht van de 
morgen.
Dat jij fouten hebt, zie pas in het licht van de zon van Gods liefde 
en heiligheid. 

Of te wel: je leert jezelf pas echt kennen als je God kent. 
Van huis uit wil niemand zijn fouten zien. Pas als je God kent zal 
je zelfkennis (met je fouten) toenemen.
Des te groter is de vreugde als je hoort dat God vergeeft. 
Hoe bekend die boodschap ook klinken mag.
Daarom had ik het er afgelopen zondag weer over.

ds.Koos Staat

Zonde

Nieuws of tips? 

Mail naar 
info@andijker.nl

of bel: 59 36 05
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SAMENWONENS ERVEN NIET VANZELF 
VAN ELKAAR

Tijdens onze testamentcheckdagen vragen we altijd hoe men samen-
leeft. Via huwelijk, geregistreerd partnerschap (via de gemeente) of 
een samenlevingsovereenkomst (via de notaris), of dat er (nog) niets 
geregeld is. Het blijkt dat veel mensen denken dat als ze maar lang 
genoeg samenwonen, zij vanzelf elkaars erfgenamen zijn geworden. 
Dat is een groot misverstand! Of samenwoners (zonder huwelijk of 
geregistreerd partnerschap) nu wel of geen samenlevingsovereen-
komst hebben, ze erven nooit vanzelf van elkaar. Hiervoor is echt 
een testament nodig. Het kan wel zo zijn dat in een samenlevings-
overeenkomst een verblijvingsbeding staat. Dit werkt alléén voor 
gemeenschappelijke goederen, die verblijven dan aan de ander. In een 
testament kan je elkaar als erfgenamen benoemen. Ook wordt er 
meestal een regeling opgenomen, voor het geval partners tegelijker-
tijd of vlak na elkaar overlijden. 
Regel je niets, dan gaat alles naar de erfgenamen van de partner die 
als laatste overlijdt. Denk aan die situatie waar wij vorig jaar over 
schreven, van dat stel dat op huwelijksreis voedselvergiftiging kreeg. 
De vrouw overleed eerst, de man 22 minuten later. Zijn familie erfde 
alles. Een dergelijke regeling is belangrijk bij huwelijk of geregistreerd 
partnerschap. Heeft men kinderen, dan gaat de erfenis uiteraard naar 
hen. Een nare gedachte, maar het kan ook gebeuren dat een heel 
gezin overlijdt, dan is zo’n bepaling in een testament wel weer van 
belang. Iedereen mag afwijken van de wet. U kunt dus zelf bepalen 
wie er in een dergelijk geval van u erft. De benoeming van een exe-
cuteur-afwikkelingsbewindvoerder in een testament is ook belang-
rijk. Dit is degene die na een overlijden de nalatenschap beheert en 
afwikkelt.

Wilt u voor uw testament of levenstestament nog ge-
bruik maken van de 10% korting vanwege onze Maand 
van het Testament en het Le-
venstestament? Bel dan in 
mei nog voor het inplannen 
van uw afspraak voor het gra-
tis half uur bespreking. Man-
tel & Voors Notarissen en 
Mediators. Andijk 0228-
592224 / Benningbroek 0229-
591264.  

Tiede Nauta 
Perkplanten
Voor Moederdag veel keus 

voor een mooi cadeau!
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.

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

Zaterdag: 9.00-17.00 uur

Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag 
zijn we de hele dag open!

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

kan het zijn dat u even moet wachten.

Lieve mam, fijne moederdag!

9 mei: Moederdag!

De Buurtjeskerk en de lagere school met er achter de onderwij-
zerswoning ca 1900. Met een moderne dubbele wc één voor de 
school en één voor de onderwijzers woning. Helemaal rechts 

zien we nog de oude bakkerij van bakker de Boer. 

Ook op de nieuwe foto (uit 2013) is er nog net een puntje van 
het dak van de oude bakkerij te zien. Zelfs de oude kaasfa-

briek, wat later de werkplaats van de Graaf werd was nog niet 
gebouwd. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Het is in Andijk heerlijk om te wandelen tijdens deze corona tijd. 
Ook op de Vooroever is het prachtig en is er veel volk op de been met 
gepaste afstand. Het is belangrijk dat we allemaal even een luchtje 

gaan scheppen met dag en niet de hele dag binnen zitten.  
Foto en tekst Astrid van Dijke 

Langs de weg...

Bart Huisman

Het kan niet.

Kan het écht niet, of zijn het 
vaste patronen waarin ge-

dacht wordt, waar binnen iets 
niet kan? Zijn het misschien 

gewoon keuzes?

Alle energie duurzaam op-
wekken? Kan niet, zeggen ve-

len. Wat als de zon niet 
schijnt en het niet waait? On-
zin. Er zijn al veel manieren 

om energie op te slaan, en nog 
veel meer in ontwikkeling. Ik 
zag vorige week de documen-
tairefilm over de RES ( bit.ly/
paradijsbegint ). Deze laat op 
een laagdrempelig niveau zien 
welke mogelijkheden er aan 
komen in de energievoorzie-

ning in Nederland. (Zelfs 
mijn moeder vond hem leuk! 

En dat zegt wat!)

Ook op lokaal niveau zie je 
dit gebeuren. Wij proberen er 

de vinger achter te krijgen 
hoe we nu eens meer kleine 

en meer goedkope woningen 
kunnen realiseren in bouw-

projecten dan de huidige 
25%. Om ouderen te laten 

doorstromen. Om meer socia-
le huurwoningen te krijgen. 
Om jongeren een kans te ge-
ven als starter op de koop-

markt onder de 2 ton, ipv al-
leen starters met dubbel inko-
men. Kan niet, krijgen we dan 
terug, want dan wordt er ver-
lies gemaakt op de grond. En 

of die 25% onder de 2 ton 
wordt? Is ook nog maar de 

vraag.

Nieuwbouw voor zwembad 
de Zeehoek onder de 10 mil-

joen? Met een inrichting waar 
het zwembad bestuur de ex-

ploitatie mee rond krijgt? 
Kan niet, wordt er door een 

extern bureau voorgerekend.

En dan komt er een consorti-
um van bouwers en een 

zwembadbouwer. Een zwem-
bad onder de 10 miljoen? 
Moet lukken. De oude ijs-
baan locatie ook gelijk ont-
wikkelen? Levert 2 miljoen 
extra op wat je in het zwem-
bad kunt stoppen. Dan ko-
men er vast alleen dure hui-
zen? Nee hoor, 43% wordt 

goedkoop! Wat is volgens die 
bouwers goedkoop? Onder 
de 2 ton! Of je het op deze 

manier wilt is de vraag, maar 
het kan blijkbaar wel!

Bart Huisman
Commissielid  

GroenLinks Medemblik
bart.huisman@ 

raadmedemblik.nl
06-2325 6560

Van de verkoop van Zonne-
bloemloten is vorig jaar door co-
rona niet veel terechtgekomen.
Het leek erop dat het dit jaar ook 
het geval zou zijn, omdat ver-
schillende vrijwilligers het nog 
eng vinden om huis aan huis lo-
ten te verkopen.
Maar de Zonnebloemafdeling 
Andijk kan deze inkomsten ei-
genlijk niet missen om straks, als 
het weer kan, aktiviteiten te orga-
niseren voor mensen met een 
beperking. Dus hebben we een 
oplossing bedacht.
U krijgt een Zonnebloem-enve-

lop in de bus. Op de achterkant 
kunt u aangeven hoeveel loten u 
wilt kopen. U doet het geld hier-
voor in de envelop en brengt de 
envelop naar de  vermelde loten-
verkoper. Deze zorgt er dan voor 
dat de Zonnebloem-loten bij u in 
de bus komen.
Wees daarbij vrijgevig want uw 
medemens met een beperking 
heeft het (ook) moeilijk in deze 
coronatijd en snakt straks naar 
een uitstapje.
De Zonnebloemafdeling Andijk 
zegt u hartelijke dank voor uw 
aankoop.

Verkoop Zonnebloemloten
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

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 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

Ben je door deze brochure geïnteresseerd geraakt?
Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

Wie zijn wij:
Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen

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 
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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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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

Steeds vaker horen we dat ‘het roer om moet’ in de 
land- en tuinbouw. Maar dat is makkelijker gezegd 
dan gedaan. Met De Bosmantel gaf Johan Janse vorig 
jaar een interessante aanzet. Hier doen niet de chemi-
caliën, maar de ecologie het werk. Janse vertelt hoe het 
er na een jaar bijstaat en wat de plannen zijn.

Een bedrijf opzetten vraagt veel. De eerste tijd is het 
vooral investeren door hard werken en het vraagt ook de 
nodige financiële offers. Het resultaat na een jaar hard 
zwoegen is een concept dat veel waardering oproept bij 
klanten. Zij genieten vooral van de verse, pure groenten, 
van de grote prachtige bloemenpluktuin, van de groen-
ten- en kruidenplanten en van de ontwikkeling van een 
diversiteit aan flora en fauna op de tuin.

Trouwe klantenkring
“Na de zoektocht naar het concept dat het beste werkt en 
naar een trouwe klantenkring is het nieuwe seizoen aan-
gebroken. Vorig jaar startten we bij nul, dit jaar starten we 
met een kring van trouwe klanten die wekelijks De Bos-
mantel bezoeken. Daar zijn we erg blij mee! Dit biedt al 
een mooie basis onder het bedrijf ”, aldus Janse. In de 
tuinderijwinkel zijn groenten en fruit, het hele zomersei-
zoen groenten- en kruidenplanten, groenten-, kruiden- 
en bloemzaden, en een mooi assortiment boerenkaas en 
-zuivel verkrijgbaar. Veel groenten zijn vers van het land 
van De Bosmantel.

Uitdagingen
Maar er zijn nog genoeg uitdagingen: “Hoeveel van welk 
product moet je telen? Hoe verleng je op een goede manier 
het groeiseizoen? Hoe bewerk je de grond, en vooral hoe 
blijf je het onkruid de baas?” Om de werkmethoden en faci-
liteiten van De Bosmantel verder in te richten en te optima-
liseren, moet er nog het één en ander geïnvesteerd worden, 
o.a. in de gebouwen, kleine machines en gereedschappen: 
“Wij zijn hiervoor samen met Crowd-AboutNow een 
crowdfundingproject gestart. Wij willen iedereen die ons 

project een warm hart toedraagt, vragen om te overwegen 
mee te doen in dit fondswerving-project om tuin De Bos-
mantel verder op te bouwen.” Op www.bosmantel.nl en 
www.crowdaboutnow/campagnes/debosmantel vindt u 
meer informatie over dit project en kunt u meedoen door 
het geven van een lening of met de voorverkoop.

Aardpeer
De Bosmantel heeft ook een aanvraag lopen bij Aardpeer, 
om het perceel onder te brengen bij de Stichting Grond-
beheer. “De Bosmantel is voorlopig positief beoordeeld en 
we voldoen ruimschoots aan de criteria die door Aard-
peer worden gehanteerd. In de komende weken wordt 
hier verder aan gewerkt en zal er uitsluitsel komen of we 
hier definitief mee in zee kunnen gaan. Aardpeer finan-

ciert de grond door obligaties uit te geven.” Meer info op 
www.aardpeer.nl.

Openingstijden 
tuinderijwinkel
Het hele jaar, woensdag t/m zaterdag 9:00-18:00 uur, don-
derdag koopavond tot 20:00 uur.
De bloemenpluktuin is in het seizoen op maandag t/m 
zaterdag de hele dag toegankelijk, ook buiten openingstij-
den van de winkel. Adres: Cornelis Kuinweg 22, 1619 PE 
Andijk.

U kunt De Bosmantel volgen op Facebook en Instagram, 
en u abonneren op de e-mail nieuwsbrief. Meer info: 
www.bosmantel.nl.

De Bosmantel in Andijk: wie doet er mee?

Johan Janse en Paul van de Almershof; het nieuwe seizoen is aangebroken. 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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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

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

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

IJsselhof team ontvangt u graag.

Vanaf donderdag 16 september starten in de Schoof 
de repetities voor de kerstproductie Koningskind. 
In Koningskind worden hartverwarmende dialogen 
afgewisseld met oorstrelende koor- en solozang, 
uitgevoerd op een prachtige locatie in West-Fries-
land. En jij kunt hieraan meedoen!

We zijn op zoek naar koorzangers en -zangeressen. 
Vooral mannen worden ook aangemoedigd om zich 
op te geven. Het repertoire bestaat uit 3 of 4-stem-
mige arrangementen van onder andere You raise 
me up, Als alles duister is, Dona Nobis Pacem/Song 
of Peace, May it be, Hallelujah en Inspiratie. Het 

script is zelfgeschreven. 

Centraal staat dat jij kunt genieten van jouw unieke 
talent op het gebied van spel en zang. Je wordt hier-
bij ondersteund door een enthousiast en gepassio-
neerd artistiek team bestaande uit Margreet Drijver 
en Wendy Kamminga. Er is veel aandacht voor 
ontspannen en natuurgetrouw zingen en acteren. 
Natuurlijk richten we ons ook op de ervaring van 
samen zingen en warmen we onszelf zo innerlijk al 
helemaal op voor Kerst.

We werken in 3 maanden toe naar vier voorstellin-
gen in december. Vanwege dit korte tijdsbestek is 
het belangrijk dat je ook buiten de repetities tijd 
besteedt aan dit project.
Heb je zin in een uitdaging en kijk je uit naar samen 
zingen tijdens Kerst? Meld je dan aan voor dit ge-
weldige project! 

Informatie en aanmelden
De repetities vinden vanaf 16 september wekelijks 
op donderdag van 19.30-22.00 uur plaats in de 
Schoof. Daarnaast is er één extra repetitie en een 
hele leuke repetitiedag. Een overzicht van alle repe-
titie- en voorstellingdata vind je op www.jouwei-
genwijs.nl. De kosten om deel te nemen aan dit 
project zijn €150,- Dit omvat deelname aan en be-
geleiding bij alle repetities, de repetitiedag, 4 voor-
stellingen en aankleding van het koor. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar wendy@jouwei-
genwijs.nl. Heb je nog vragen dan kun je bellen met 
Wendy Kamminga op 06-425 37 633 of Margreet 
Drijver op 06-12 60 10 89.

Koorzangers en -zangeressen gezocht 
voor kerstproductie in de Schoof

Wendy en Margreet. Foto aangeleverd

We gaan weer open! Op korte 
termijn….en dus betekent dat 
,dat er uitvoering gegeven kan 
worden aan de vele bruisende 
plannen in het sociaal-cultureel 
centrum De Schoof in Wervers-
hoof.
 
Eén van die plannen is het 
ZOMERTHEATER.
In de zomervakantieweken wil 
De Schoof een zg. zomertheater 
realiseren: een toneelstuk in het 
“amfitheater”( of de “kuil” in de 
buitenruimte) van De Schoof. 
Voor wie? Voor ieder die het leuk 
vindt om in de vooravond naar 
een familiestuk te komen kijken. 
Voor vakantiegangers op de vele 
parken, voor de vele mensen die 
lekker thuis zijn en er ook even 
met (of zonder) kinderen even 
willen lachen. Voor kortom ieder 
van acht tot tachtig. 
 
De voorbereidingsgroep is al 
druk bezig met de voorbereidin-
gen, maar…………nu zoeken we 
enthousiastelingen die mee wil-
len doen: spelers/speelsters/ de-

corbouwers/ kledingmakers/ pr-
mensen/ muzikanten (bands)  en 
vooral de vele mensen die achter 
de schermen een handje mee wil-
len helpen. 
 
Het is nadrukkelijk de bedoeling 
dat ook mensen zonder speeler-
varing zich opgeven.
Het stuk wordt nl begeleid door 
een heuse ervaren regisseur die je 
de kneepjes al snel bij brengt. 
Heb je zin om mee te doen? Of 
heb je nog vragen? Neem dan 
contact op met sociaal-cultureel 
centrum De Schoof. Telefoon-
nummer: 0228581876 of mail 
naar info@deschoof.nl.
 
Je wordt zo spoedig mogelijk ver-
der geïnformeerd. Aarzel niet, als 
je dit altijd al hebt willen doen of 
als jij ook vindt dat het nu einde-
lijk tijd is geworden om de coro-
natijd achter ons te laten en   we 
zo snel mogelijk ruimte moeten 
geven aan de nieuwe bruisende 
ideeën. Tijd om mee te doen!
Werkgroep Zomertheater 
De Schoof.

Op 28 april ontdekte een voge-
laar een Hop aan de Zuiderdijk 
nabij Venhuizen. Dit is een zeld-
zame verschijning in Nederland 
af en toe doen ze ons land aan-
maar komen hoofdzakelijk voor 
in gematigd- en subtropisch Eu-
ropa. Deze was goed te bewonde-
ren en daar maakten vogelspot-

ters dankbaar gebruik van. De 
Hop was vooral in de grond aan 
het poeren opzoek naar regen-
wormen, slakken, spinnen maar 
lusten ook wel hagedissen. Ze 
nestelen in boomholtes en dat 
nest kan behoorlijk stinken. Na 
een paar dagen is deze weer ver-
trokken. Douwe Greydanus.

De zeldzame Hop. Foto: Douwe Greydanus

Plop een Hop

 

Wist u dat...

... de Dijkweg geen racebaan 

is? En er gewoon 50 en soms 

30 gereden moet worden?

... er bij de bloemenstalletjes 

langs de weg ook gewoon 

netjes betaald moet worden?

… er nog exemplaren van 

het jubileumnummer 100 

jaar de Andijker bij ons 

kantoor voor u klaar liggen? 

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst en dat u 

deze berichten kunt mailen 

naar info@andijker.nl?

… de redactie op zoek is naar 

oude kermisfoto’s van Andijk, 

Bovenkarspel, Grootebroek 

Hoogkarspel en Lutjebroek?

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

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

Oud papier:  Zaterdag 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  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 28 mei, 25 juni, 23 juli, 

20 augustus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 de-
cember

Een foto van de supermaan, genomen op dinsdag 27 april,  
rond 23.00 uur, op de Sorghvlietlaan. Foto: Douwe Greydanus

Supermaan

OPROEP: Zomertheater De Schoof

Een foto welke ik vanuit een raam (boven) heb genomen van een 
mooie avondlucht. Je ziet links de contouren van het monument  

“100 jaar droge voeten”. Foto: Tiny Sas-Gerritsen

Langs de weg...
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Niemand zit te wachten op ca-
lamiteiten zoals brand of een 
explosie. Niemand wil dat er 
ingebroken wordt of dat er an-
dere rottigheid rondom zijn 
huis gebeurd. Toch gebeuren er 
genoeg rare en nare dingen, 
ook in Noord Holland. 

De kranten staan de laatste tijd 
vol met tips en adviezen over vei-
ligheid in de wijk, veiliger wonen. 
U wordt aangeraden (en soms 
zelfs verplicht) om bijvoorbeeld 
brandmelders in huis te hebben 
en krijgt als gratis tip om ook te 
denken aan koolmonoxidemel-
ders. Daarnaast wordt aangera-
den om op  ramen en deuren vei-
ligheidssloten met een keurmerk 
aan te brengen. 

Zien en gezien worden
Je kunt je huis nu eenmaal niet 
dag en nacht in de gaten houden. 
De tip om goed af te sluiten en te 
zorgen dat uw huis er bewoont 
uitziet klinkt al jaren. Net als de 
tip om ladders op te bergen of 
vast te leggen, zodat u geen han-
dig opstapje aanbiedt aan onge-
wenst bezoek. Buitenverlichting 
die aanspringt als er bezoek aan 
de deur komt tref je tegenwoor-
dig veel aan. Ook de bel met ca-
mera lijkt een bijdrage te leveren 
aan -in elk geval het gevoel van- 
veiligheid. Alle kleine beetjes 
helpen, zo lijkt.

Bouwterreinen
Op dit moment wordt er op veel 
plekken in Noord Holland ge-
bouwd. In zowel Stede Broec als 
Drechterland verrijzen in rap 
tempo nieuwe woonwijken. Ge-
weldig natuurlijk voor woning-
zoekende. Maar hoe wordt zo’n 
nieuwe wijk opgezet en is dat wel 
altijd veilig? Van diverse mensen 
kregen wij berichten over ‘bijzon-

dere stratenplannen’ en de vraag-
tekens of kleine ergernissen die 
daarbij komen kijken.

Oude stad of lintdorp
In een oude binnenstad zoals En-
khuizen of Hoorn, die niet ge-
bouwd zijn voor gemotoriseerd 
verkeer, staat het verkeer regel-
matig vast. Die steden zijn ge-
bouwd in een tijd dat men wan-

delde of met een fiets over straat 
ging. Auto’s waren er nauwelijks. 
Ook bij (lint)dorp bebouwing 
geeft het verkeer regelmatig 
overlast. Vroeger stonden er 
boerderijen met een ruim erf 
waarop de tractoren geparkeerd 
werden. Nu staan er op het zelfde 
perceel meerdere woonhuizen en 
parkeert men op/langs de door-
gaande weg.

Doodlopende straat
Opvallend is dat veel nieuwe 
wijken worden gebouwd met 
doodlopende straten. Ook hier 
in de gemeente. Stel je eens 
voor dat er aan het begin van 
zo’n straat een calamiteiten is 
en je kan er niet meer langs? 
Stel er gebeurt (ook) iets aan het 
einde van de straat en de hulp-
diensten kunnen er (bijna) niet 
kunnen komen? 

Als elke seconde telt
Het zal niet snel gebeuren, maar 
als het gebeurt komt het vaak 
onverwachts. Laatst nog werd 
heel Oosterblokker opgeschrikt 
door een ontruiming wegens 
explosiegevaar. “De schrik is 
dan al groot en elke seconde 
telt. Dan is een straat die ge-
blokkeerd is en geen andere in/
uitgang kent toch niet het 
meeste handig!”

Ken de uitweg
Niet elk probleem is te voorko-
men. Niet alles kunnen we voor 
zijn of oplossen. Wel is het be-
langrijk de uitweg vanuit uw 
huis, wijk of woonplaats te ken-
nen zodat als het nodig is, u uzelf 
in veiligheid kan brengen. Bij het 
bouwen van nieuwe wijken gaat 
men hier hopelijk (meer) reke-
ning mee houden. Want we wil-
len allemaal wonen, maar ook 
graag veilig!”

Aandacht voor veilig wonen kan breder

Veilig wonen begint al bij het stratenplan. Tekst en foto: OdB.

nieuwe collectie

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met €1300,-

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad,
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00

voor € 1.795,00.
Overtuig uzelf bij:

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad,
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf € 3.095,00

voor € 1.795,00.
Overtuig uzelf bij:

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering 

vanaf e399,-

vanaf e

Comfortabel bankstel
vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren 
vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met €1300,-

maandag 13.00-18.00

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

in vele kleuren leverbaar NU 

in vele kleuren 
vanaf

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits) 

in vele kleuren 

2x box 2x matras 1x hoofdbord 2x potenset 

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet nu vanaf 499

box + matras + potenset,
1 persoons vanaf 

geheel compleet € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met €1300,-

maandag 13.00-18.00

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras) 

Relaxfauteuils

vanaf e495,-

set vlak
140x200 v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring®

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring®matras
opnieuw officieel de beste!

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

Relaxfauteuils 
vanaf  € 599,-

Eettafel 
vanaf  € 565,-

Linnenkast
vanaf  € 299,-

nieuwe collectie

maandag 13.00-18.00
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    
1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring
nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten
di t/m vrijdag 10.00-18.00
zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

NAJAARSAKTIES

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset
Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  

    

Zweefdeurkasten
ruime keus in afmetingen en uitvoering   

 vanaf e399,-

 vanaf e

Comfortabel bankstel
 vanaf e999,-

Hotelbed compleet
box + matras + potenset

1 persoons                         vanaf e149,-

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatras
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

maandag 13.00-18.00

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00
donderdag 19.00-21.00

  in vele kleuren leverbaar    NU  

                  in vele kleuren                                  vanaf   

met fijne koudschuim zitkussens
leverbaar in vele kleuren
(ook als 3+2 zits)                               

                  in vele kleuren   

2x box    2x matras   1x hoofdbord   2x potenset    

1x topdekmatra
in zwart/bruin en antraciet           nu vanaf   499

box + matras + potenset, 
1 persoons  vanaf   

geheel compleet    € 1399,–

bankstel 2,5+2
Leverbaar in vele kleuren al vanaf  €1499,-

Zweefdeurkasten
vele kleuren/afmetingen mogelijk 

vanaf

€323,-

Boxspring

nu met  €1300,-

maandag  13.00-18.00

  

Landelijk 
meubelprogramma

voordeel

maandag gesloten

di t/m vrijdag 10.00-18.00

zaterdag 10.00-17.00

donderdag 19.00-21.00

Uitverkoop
diverse showmodellen met kortingen tot 50%

 

leverbaar in vele kleuren. 

ledikant  + nachtkastjes + zweefdeur kast

(excl bodem en matras)          

Relaxfauteuils    

                                     

vanaf e495,-

set vlak
140x200  v.a.
E 1795,-

elektrisch v.a. E 2495,-

Voor de vierde keer in drie jaar prijkt Norma bovenaan in de ‘Eredivisie van het 

Slaapcomfort’. Want de Consumentenbond heeft zojuist ons Solara Combispring 

20 Latexmatras opnieuw als beste getest! Na de hoge waarderingen voor onze 

Timeless Flow boxspring (voorjaar 2011), het Solara Pocketvering Traagschuim-

matras (najaar 2011) en vorig jaar ons Solara Combispring 20 Latex matras is dit 

dan de vierde opsteker van jewelste. Fantastisch nieuws, zeker omdat Combispring® 

een innovatie van Norma is. Deze matraskern verenigt de beste eigenschappen 

van alle bekende matrassoorten. De eerste plaats is vooral een mooie beves-

tiging van de continu-kwaliteit die Norma levert. Maak er ook kennis mee en 

ontvang tijdelijk een kwaliteitskussen gratis bij aankoop van het onderscheiden 

Solara Combispring matras! Tot ziens bij 

www.norma.nl

Norma’s
Solara Combispring® matras 
opnieuw officieel de beste!

     

Middenweg 10 • 1611 KP Bovenkarspel • 0228 51 80 10 • www.basic-design.nl

i.v.m. nieuwe collectie hoge kortingen op div. showmodellen

opruiming diverse

showmodellen met 

grote kortingen

maandag gesloten

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Relaxfauteuils 
vanaf  € 599,-

Linnenkast
vanaf  € 299,-

Boomstamtafel
Prachtige tafel compleet met stalen X 
onderstel  (6 cm massief Acacia)

nu 200x100 
€ 595,- 

Je bent welkom in onze winkel. Wij hanteren hierbij de 
aangepaste richtlijnen van het RIVM. Kom met maximaal 2 

personen en houdt voldoende afstand tot elkaar.

Eettafel 
vanaf  € 565,-

Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

Samen spelen, leren & ontdekken
bij Berend Botje in Andijk!

Zeillessen voor kinderen
Van 17 mei t/m 20 september (m.u.v. de zomervakantie) gaat 
WSV De Kreupel op maandagavond zeilles aan kinderen geven. De circa 
12 zeillessen zijn van 18:00 uur tot 20:00 uur en de kosten zijn 60 euro. 

Er wordt les gegeven in de Optimist, iedereen zeilt in een eigen boot. 
De vereniging heeft 8 Optimisten waar je gebruik van mag maken, 
maar je mag ook in je eigen Optimist varen. 

Onder begeleiding van gecertificeerde instructeurs leer je zeilen 
en kan er een officieel CWO zeildiploma behaald worden. 

Ben je tussen 8 - 12 jaar en heb je zwemdiploma A en B dan kun je je opge-
ven. Er zijn dit seizoen max. 10 plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op.

Voor meer informatie en/of aanmelden mag 
je een email sturen naar: jeugdzeilen@dekreupel.nl.

De Hoek 1 Wervershoof Tel. 0228-581258 • www.schoutenoptiek.nl

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

OPTICIËN

OPTOMETRIE

CONTACTLENS- 

SPECIALIST

Dagactie

Na een uitgebreide onderhoudsbeurt heeft 
stoomlocomotief 26 van de Museum-
stoomtram Hoorn-Medemblik op 1 mei 
een eerste succesvolle proefrit gemaakt 
naar Medemblik. Al lange tijd maakt ze 
jaarlijks zo’n 200 ritten naar Medemblik, 
zodat er het nodige moest gebeuren om de 
99 jarige locomotief veilig en betrouwbaar 
op de rails te kunnen houden. Aan de revi-
sie is ruim twee jaar gewerkt in de werk-
plaats van het museum in Hoorn. 

Zuid-Limburg
De bijna 30 ton zware locomotief werd 

oorspronkelijk gebouwd voor de Limburg-
sche Tramweg Maatschappij en vervoerde 
tot 1938 reizigers en goederen over de 
‘bergachtige’ tramlijn tussen Maastricht 
en Vaals. De sterke locomotief is al vele 
jaren de onbetwiste Kilometerkampioen 
bij de Museumstoomtram. Zodra het rij-
dende museum de poorten weer mag ope-
nen in de huidige Coronacrisis zal loc 26 
weer vaak voor de stoomtrams te zien zijn. 

Het ‘rijdende museumstuk’ heeft de hoog-
ste A-status in het Nationaal Register Mo-
biel Erfgoed. 

Stoomlocomotief 26 is terug in Medemblik. Foto: aangeleverd

Kilometerkampioen komt op Stoom

Deel jouw passie voor digitale technologie 
met ouderen. Fun met het SeniorenLAB!

Met jouw enthousiasme en geduld laat jij 
ouderen kennis maken met de digitale we-
reld in de vorm van een cursus, workshop 
of gewoon gezellig aan de koffietafel.
Ben jij geïnteresseerd in de digitale wereld 
van nu? Jij volgt digitale ontwikkelingen 
op de voet en deelt graag die kennis met 
anderen.
Je krijgt de vrijheid om zelf invulling te 
geven aan de activiteiten.  Uiteraard krijg 

je ondersteuning bij het zelfstandig uitvoe-
ren van de activiteiten. De activiteiten 
kunnen uiteenlopend zijn van Virtual Rea-
lity, slimme thuisapparaten tot robots. In 
benodigdheden als apparatuur wordt 
voorzien.
De activiteiten vinden plaats in verzor-
gingshuizen of bibliotheken.

Wat wij vrijwilligers aanbieden?
•	 Verklaring	omtrent	gedrag
•	 Begeleiding
•	 Online	training	Omgaan	met	mensen	
 met dementie woensdag 9 juni, 9.30-
 12.30 uur (nog 3 plaatsen beschikbaar)

Wat wij vragen van vrijwilligers?
•	 Affiniteit	met	digitale	media
•	 Geduldig	en	helder	in	communicatie

Enthousiast geworden? Ken je iemand die 
dit ook leuk lijkt? Neem dan contact met 
ons op, stuur een mail naar Marloes Mans-
handen mmanshanden@westfriesebiblio-
theken.nl,  en we bespreken alle mogelijk-
heden.

Foto: aangeleverd

Westfriese Bibliotheken zoeken enthousiaste digi 
vrijwilligers voor ons SeniorenLAB!

Best bekeken rubriek?
We hebben geen groots en duur onderzoek 
gedaan, maar toch durven we wel te stellen dat veel mensen de foto’s in de 
rubriek Langs de Weg altijd erg waarderen. Dit zou wel eens de best bekeken 
rubriek kunnen zijn. Regelmatig krijgen we er leuke reacties op. 

Toch hebben we uw hulp nodig om steeds weer nieuwe Langs de Weg plaatjes 
te kunnen plaatsen. Ziet u iets vertederends, iets nieuws of iets bijzonders? 
Neem uw camera of mobiele telefoontoestel ter hand en maak een foto. 
Een bijzondere brievenbus, een prachtige combinatie van paard en wagen? 
Een zwaan met jongen of juist een grote berg gedumpte troep? 

Zet er in het kort even bij waarom en waar u het plaatje hebt geschoten en 
wellicht ziet u uw foto terug in deze zeer gewaardeerde rubriek. 

U kunt dit soort berichten altijd mailen naar info@andijker.nl 
o.v.v. Langs de Weg. 

De plaatsing van Langs de Weg foto’s is altijd gratis, 
maar wel onder voorbehoud van ruimte.
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