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

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

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

Het was een topweekend in De Weid

Geslaagden gefeliciteerd! Foto’s aangeleverd

Tot volgend seizoen! Foto aangeleverd

De originaliteitsprijs gewonnen!

Andoik Skôon komt na een fijne vakantie weer in 
actie. Op 18 september is het World Clean Up Day. 
Een mooie datum om onze acties te hervatten.
De opruimacties die we op 20 maart zijn begonnen 
hebben zeker resultaat gehad. Twee keer per maand 
ruimden we vooral zwerfvuil in de bermen in de 
polder, tussen de kassen. 
Opruimen met elkaar is echt heel leuk. Het fijne is 
natuurlijk dat je het zienderogen op ziet knappen. 
Een leuke bijkomstigheid is, dat je allerlei compli-
menten krijgt van voorbijgangers. En na het oprui-
men is het gezellig even koffie/thee drinken op een 
schonere locatie. Hoe mooi is dat!

Toch zijn er mensen die rommel blijven weggooien 
in de openbare ruimte.
Jammer genoeg. Maar dat ruimen wij gewoon weer 
op.
We verzamelen op de parkeerplaats bij het strandje 
van de Vooroever.
We ruimen van 9:00 tot 11:00 uur.
Als je mee wilt doen, krijg je van de gemeente Me-

demblik een gratis vuilprikker en een vuilnis-
zakring.
Wil je meedoen? 
Mail dan naar: henk.smits@quicknet.nl

Wil je ook meedoen? Foto aangeleverd

Een schoner dorp door de World Clean Up day
Door opruimacties ook steeds minder straatvuil in en rond Andijk

Succesvol afzwemmen en Snel 
naar de Bel!
Iedereen bedankt voor alle hulp 
in seizoen 2021! Zwemmers, toe-
zichthouders, vrijwilligers, bu-

ren, gemeente, leveranciers en 
natuurlijk de sponsoren van De 
Weid. Het laatste weekend was 
een echte topper met heerlijk 
weer en discozwemmen op vrij-

dag, 100% slagingspercentage 
met afzwemmen op zaterdag en 
een druk bezocht en zonnig “Snel 
naar de bel” op zondag! Winnaars 
van de competitie en de “Doe is 

Gek”prijs: gefeliciteerd! 
Tot volgend jaar allemaal!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Zwemmen is een gezond, plezie-
rig en sociaal gebeuren.
Iedereen die van sporten en re-
creëren in het water houd, vindt 
het jammer, dat het seizoen in de 
Weid weer afgelopen is. Zo ook 
de trouwe banen zwemmers.

De laatste dagen waren voor ons 
extra gezellig. Koffie/thee en cake 
met slagroom stonden op ons te 
wachten nadat we onze banen 
hadden getrokken.

Steeds meer mensen uit andere 
omringende plaatsen, weten ons 
mooie zwembad te vinden.
We kunnen als Andijkers oprecht 
trots zijn op ons zwembad, het 

ruime zonneterras en de goed 
onderhouden zonneweide.
Ook zijn we heel blij met de vele 
vrijwilligers aan de kassa, het be-
stuur en de mensen van de tech-
niek en het onderhoud.
Toezichthouders (badjuffen/
meesters) ook niet te vergeten.

Zij zorgen er o.a. voor dat er weer 
veel kinderen hun zwemdiploma 
haalden. Zonder al deze mensen 
geen zwembad. Allemaal super 
bedankt, tot volgend seizoen! 
Hopelijk met nog meer enthousi-
aste zwemmers! 
Een banenzwemster.

Gevonden: deze bril

info@andijker.nl
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Daar buiten op afspraak

MARIA MIDDELARES
VAN ALLE GENADEN
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410. Email:
pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl

Zondag 19 september 9.30 uur: 
Vredeszondag. 
Eucharistieviering door pastor J. 
van Dril met Gemengd koor.
Thema: “De twist voorbij”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Peter Ootes
*Dinsdag 21 september 10.00 
uur: Ontmoetingsochtend in de 
dagkerk. Welkom.
*18.00 uur: start Alpha cursus 
(10x) in Sarto met een maaltijd. 
Daarna een filmpje of korte inlei-
ding door een spreker, waarna in 
groepjes verder gepraat kan wor-
den. Diverse onderwerpen van 
het geloof komen aan bod. Op-
gave, ook de andere parochies 
kunnen dat doen bij hun paro-
chiesecretariaat of bij pastor J.A. 
Correa, tel. 06 86462844. Folders 
liggen in de hal.

Kerkdiensten, zondag 19 september

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn ook online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. Koos Staat. Startzondag

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer

 Organist: Heye Wubs

Diensten uit De Kapel zijn ook te volgen via kerkdienstgemist.nl 

Baptistengemeente  baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl

09.30 uur Euch. pastor J. van Dril, Gemengd koor

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu

19.00 uur J. Brunt

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

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft  
en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

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

Boontjes knuppelen

Woensdag 8 september was het een prachtige dag om efkes de 
Blokkerder Boontjes te knuppelen. De peulen waren scherp, de boon-

tjes spatten er uit. Trienke het efkes een plaatje schoten. Ut ken ôk 
zomaar de leste keer weze zien. Piet Mantel.  Foto: Trienke Mantel

Ankie van Lier
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Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHM
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Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zondag
3 

oktober
1500 – 1700

uur
Entree € 25

Kaarten 
uitsluitend in de 

voorverkoop

Zaal open om 
1430 uur

Inclusief

1x

www.cultura-andijk-70.nl

Zondag 3 
oktober

15.00 - 17.00 uur
Zaal open om 14.30 uur

Ankie van Lier
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Cultura-Andijk
kleingouw 112  1619 CHM
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Impressionistische realist 
Peter Keeman

Zondag
3 

oktober
1500 – 1700

uur
Entree € 25

Kaarten 
uitsluitend in de 

voorverkoop

Zaal open om 
1430 uur

Inclusief

1x

www.cultura-andijk-70.nl

Entree: €25,-, 
inclusief 1 x koffie of thee

Kaarten uitsluitend in de 
voorverkoop!

www.cultura-andijk-70.nl

Cultura, 
Kleingouw 112, 

Andijk
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Andijkertjes

BRIDGECURSUS
Bridgecursus voor beginners: 12 
Maandagavonden van 19.30 tot 

22.00 uur te beginnen op 20 sep-
tember a.s. Locatie Sarto Andijk. 

Inlichtingen bij L.Kooiman 
tel. 06 30 38 57 40 of 

l.kooiman@quicknet.nl.

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

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

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Oud-Andijkse Caroline Groot 
heeft donderdag de Doetinchem-
se sportprijs en een oorkonde 
gekregen uit handen van wethou-
der Rens Steintjes. 

Caroline, die sinds een jaar in 
Doetinchem woont, won 27 au-
gustus de bronzen medaille op de 
500 meter sprint bij de Paralym-
pics in Tokio.

Na één jaar van oponthoud gaan 
wij toch eindelijk weer van start 
met een nieuw klaverjas seizoen 
2021 / 2022.
 
De eerste avond zal zijn op vrij-
dag 1 oktober. We gaan eerder 
van start dan dat u van ons ge-
wend bent. De inloop is van 18.45 
uur en wij gaan echt van start om 
19.30 uur. Dit is vanwege de ope-
ningstijden van dorpshuis.
 
Er zijn wel wat regels die wij wil-
len hanteren in het kader van de 
corona en verantwoording.
 - Bij deelname aan het klaver-

jassen vragen wij u een digitaal 
vaccinatie bewijs te tonen. Deze 
wordt bij deelname gescand. 
- Voor de niet gevaccineerden 
stellen wij de regel in: deelname 
met een geldig testbewijs. (geen 
zelf test).
- Bij klachten blijf thuis!
- Wij dragen niet de verantwoor-
delijkheid bij ziekte.
 
Er is weinig respons gekomen 
via de email. Daarom hebben wij 
dan ook besloten om deze niet 
meer te gaan gebruiken. De mo-
gelijkheid bestaat dat wij een app 
groep aanmaken.

Caroline Groot krijgt sportprijs 
en oorkonde in Doetinchem

Klaverjasvereniging dorpshuis Andijk
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OP REIS MET JE KINDEREN NA DE SCHEIDING

Ik schrijf dit op de dag van de scheiding. Voor alles is er tegenwoordig 
een dag en al jaren is in september de dag van de scheiding. Waarom 
september hiervoor gekozen is, dat weet ik niet. Het is een maand 
waarin veel mensen trouwen. 

Stap even van de roze wolk
Bij de aanvang van je relatie denk je liever niet over het scenario dat 
je weer uit elkaar zou gaan. Toch is het verstandig om even van de 
roze wolk te stappen in de realiteit, op weg naar een notariskantoor, 
om je te laten voorlichten. Mag ik van deze gelegenheid gebruik ma-
ken om ook nog even iedereen wakker te schudden dat ons nieuw 
systeem van trouwen NIET van rechtswege huwelijksvoorwaarden 
inhoudt! Dit hoor ik met grote regelmaat en dat is niet juist. Wil je 
weten hoe het wel in elkaar zit, kijk dan op onze website.

Mediation
In mijn functie van mediator help ik stellen die uit elkaar gaan en 
proberen we te voorkomen dat een scheiding een langdurige strijd 
wordt. Dit vergt uiteraard de inzet en medewerking van degenen die 
het betreft. Dat is soms moeilijk, maar als men het belang van kinde-
ren en/of de eigen toekomst voor ogen houdt, dan blijkt het door-
zettingsvermogen gelukkig vaak aanwezig.

Rustig op reis na je scheiding
Als je gescheiden bent zal je er wellicht niet meteen aan denken, 
maar als je met je kinderen op reis gaat, dan is het handig om van elk 
kind een uittreksel uit het gezag register mee te nemen. Je hebt hier-
voor namelijk meestal toestemming nodig van de 
andere ouder. Lees het hele artikel op: https://
www.verder-online.nl/dag-van-de-scheiding/rei-
zen-met-kinderen-na-de-scheiding//

Rinske Mantel – Mantel & Voors Nota-
rissen en Mediators: Andijk 0228-
592224 en Benningbroek 0229-591264

Ruim 200 bezoekers hebben tij-
dens de Open Monumentendag 
genoten van de trekkers, klassie-
ke auto’s en andere zaken die op 
het terrein rond het Dijkmaga-
zijn van Oud Andijk waren opge-
steld. Het was voor het eerst 
sinds het uitbreken van de coron-
apandemie dat er door Oud An-
dijk weer een buitenevenement 
georganiseerd werd en het was 

een genoegen te zien met hoeveel 
interesse de bezoekers de diverse 
objecten bekeken en  met elkaar 
daarover in gesprek raakten. De 
recente opening van het Dijkma-
gazijn en deze zeer geslaagde 
Open Monumentendag zorgen 
voor nieuw elan bij Stichting Oud 
Andijk en het bestuur kijkt dan 
ook met enthousiasme uit naar 
verdere activiteiten.

Zaterdag 18 september start de 
landelijke lotenverkoop van de 
Grote Clubactie 2021. Ruim 
260.000 lotenverkopers van meer 
dan 5.000 verenigingen in heel 
Nederland gaan aan de slag om 
extra inkomsten te werven voor 
hun club. Zo ook Sporting Andijk 
De leden van Sporting Andijk 
zetten zich dit jaar in voor jeugd 
activiteiten/sportmaterialen

Extra inkomsten hard nodig
Grote clubactie Coördinator van 
Sporting Andijk “Onze leden 
zetten zich dit jaar in om extra 
geld op te halen voor jeugd activi-
teiten/sportmaterialen omdat 
het van het grootste belang is om 
leuke extra activiteiten voor de 
jeugd te kunnen realiseren en 
daarvoor de juiste materialen be-
schikbaar hebben .We gaan er 
met z’n allen vol voor en hopen 
ons doel te behalen met behulp 
van de steun van familie, vrien-
den en mensen uit de omgeving!” 
Juist nu kunnen ze die extra steun 
goed gebruiken. 

80% gaat naar de club
Jaarlijks doen ruim 5.000 vereni-
gingen mee met de Grote Club-
actie en in totaal halen zij zo’n 9 
miljoen euro op voor het Neder-
landse verenigingsleven. Groot, 
klein, sport of cultuur, alle soor-
ten verenigingen kunnen extra 
geld ophalen door loten te verko-
pen. Een lot kost € 3,-, waarvan 
80% (dus € 2,40 per lot) direct 
naar de clubkas gaat. 

Vorig jaar lukte het Sporting An-
dijk om maar liefst € 2847.60-.op 
te halen. 
 
Vanaf zaterdag 18 september 
kunt u 1 van onze enthousiaste 
leden langs de deur verwachten . 
Koop gul en maak zelf ook kans 
op mooie prijzen!!

De trekking van de Grote Club-
actie 2021 vindt plaats op woens-
dag 8 december. 
Vanaf donderdag 9 december 
vind je de trekkingsuitslag op 
clubactie.nl.

Succesvolle Open Monumentendag 
bij Oud Andijk

Sporting Andijk gaat loten verkopen 
voor jeugd activiteiten/sportmaterialen

Afzwemmen zwemschool Verbeek

Trekkers tijdens Open Monumentendag. Foto aangeleverd

Vanaf zaterdag komen we langs! Foto aangeleverd

4 september mochten er veel kinderen van zwemschool Verbeek 
afzwemmen in de categorieën A,B en C. Rosali was daar een van en 
mocht van juf Loes al haar A-diploma in ontvangst nemen. Ook de 
bijbehorende medaille krijgt ze nog om gehangen. Foto aangeleverd

Diverse objecten bij het Dijkmagazijn. Foto: Ank de Boer

André Meester

Woningbouw.

Afgelopen donderdag-
avond in de Raadsverga-
dering werd er een ‘mo-
tie vreemd’ ingediend 

door de VVD over wo-
ningbouw op het Zee-

hoek-terrein in Wervers-
hoof.

Deze motie had als doel 
om het college met de 
provincie in overleg te 
doen treden, om te on-

derzoeken of de woning-
bouwplannen ‘de Tegel’ 

en ‘de Zeehoek’ integraal 
opgepakt en gerealiseerd 

kunnen worden.
In de eerste discus-

sieronde waren er meer-
dere ‘maren’ en enigszins 
negatieve reacties.  Maar 
nadat de BAMM er z’n 

ergernis over de negatie-
ve sfeer had geuit en dat 
we voor de samenleving 
in de Raad zitten leek er 
een kentering te komen. 
Er werd nog wat tekst 

veranderd in de motie en 
iedereen stemde voor.

Hierna kwam er een mo-
tie van GemeenteBelan-
gen om de renovatie van 
het zwembad De Zee-

hoek uit te stellen.  Deze 
motie werd unaniem 

aangenomen, waardoor 
de weg werd vrijge-

maakt  voor het woning-
bouwplan.

De Raad werkte samen!
Hierdoor zouden er on-

geveer 400 woningen 
kunnen worden gereali-
seerd mits de provincie 

meewerkt!
Wij, de VVD-BAMM 

zijn ook bezig met plan-
nen om een gebied te 

zoeken waar we tijdelijk 
‘Tiny houses’ c.q. chalets  
kunnen plaatsen om de 
ernstige woonbehoefte 

op te vangen.
Enfin er lijkt schot te zit-
ten in de plaatselijke wo-

ningmarkt.

André Meester
Fractievoorzitter

BAMM 

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
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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

Een fonkelnieuwe winkel met eigentijdse 
uitstraling is het resultaat van een flinke 
tijd verbouwen. Op woensdag 1 septem-
ber 2021 werd de oude naam Schouten 
Optiek en Sieraden vervangen door de 
nieuwe naam. Een naam passend bij de 
nieuwe uitstraling!

Samen met familie en vrienden, klanten en 
dorpsgenoten werd een soort ‘Oud & 
Nieuw’ gevierd. Onder het genot van een 
lekker glas ‘bubbels’ werd de nieuwe naam 
onthuld. Een emotioneel moment, met 
tranen van geluk!

Hoe het zo kwam
Chris nam kort het woord, voordat het 
doek van de gevel werd weggetrokken. Hij 
vertelde dat zijn schoonmoeder ‘de aan-
stichtster’ van het geheel was. “Zij was 
degene die zag dat dit pand te koop stond. 
Daarop werden banen opgezegd, het huis 
verkocht en de sprong ‘in het diepe’ ge-
waagd. De oude naam van Schouten heb-
ben we bewust behouden voor de herken-
baarheid. Maar inmiddels zijn we toe aan 
de volgende stap, ons stempel is op de zaak 
gedrukt en dat willen we benadrukken met 
een nieuwe naam die heel toepasselijk 
door ‘de aanstichtster’ onthuld mag wor-
den,” lachte hij.

Stralende toekomst
De dochters van Monique, Kim en Anoek, 
kwamen met de nieuwe naam Briljant. 
“Een briljant laat je stralen. Dat paste zo 
goed bij wat wij willen bereiken,” vertelt 
Monique vol trots. “Iedereen die hier komt 
voor een nieuwe bril, lenzen of sieraden, 

voor zichzelf of om cadeau te doen loopt 
stralend de deur uit. Blij met hun nieuwe 
aanschaf. Dat is waar wij voor staan!”

Familie en vrienden
Niet alleen de dochters dachten mee. “Ie-
dereen is zo betrokken geweest! Helpen 
met klussen, steunen bij tegenslag, betrok-
kenheid bij het uitwerken van nieuwe 
ideeën. We konden steeds op onze familie 
en vrienden rekenen. Maar vooral ook de 
medewerkers Karin, Jacintha en Yvonne 
hebben hun steentje meer dan  bijgedra-
gen. Onze toppers!

Buurman en Buurman
Chris en Monique hechten er aan een paar 
mensen toch nog even extra te benoemen. 
“Iedereen was geweldig, sommigen waren 
echt onmisbaar in dit proces! Wat een top-
pers zijn Buurman & Buurman. Wat heb-
ben ze veel werk verzet.” Monique’s zoon 
Tigo en zijn maatje Ron -de man van me-
dewerker Karin- hebben na afloop van de 
laatste loodjes verbouwen hun biertje aan 
de nieuwe stamtafel dan ook dik verdiend.

Brillenboom
Speciaal voor de kinderen groeit er een 

brillenboom in de vernieuwde winkel. 
Deze is gemaakt door RW Houtidee. “Het 
is heel bijzonder hoe zij vorm hebben ge-
geven aan een idee wat in mijn hoofd ont-
staan was. Ze hadden aan een half woord 
genoeg en het resultaat is precies zoals 
verwacht, briljant!” verklapt Monique. De 
brillenboom is de plek waar kinderbrillen 
aan ‘groeien’ ofwel mooi staan uitgestald.

Nieuw logo
“Floor van Paassen van Zuiverwerk heeft 
ons echt positief verrast met een nieuw 
logo. Een stralende mix van oud en nieuw, 
in een voor ons passend jasje.”

Kom eens kijken
De nieuwe winkel is nu klaar. “De laatste 
lampjes worden aangesloten en een snoer-
tje wordt nog even netjes weggewerkt, 
maar we zijn open en begroeten u graag in 
de totaal vernieuwde winkel Briljant Op-
tiek en Juweliers. Hopelijk tot snel!”

Chris en Monique zitten op de vertrouwde 
plek op De Hoek 1, 1993 AA Wervershoof. 
Het telefoonnummer is ongewijzigd: 
0228-58 12 58. Liever mailen? Het nieuwe 
mailadres is info@briljant-optiek.nl of kijk 
op de website www.briljant-optiek.nl

Monique en Chris heffen samen met de (schoon)ouders het glas op de succesvolle ver-
bouwing van de (ver)nieuw(d)e winkel. Tekst en foto: OdB/Andijker.

Schouten Optiek is vernieuwd én Briljant!

De Hoek 1, 1693 AA
Wervershoof

Tel. 0228-581258
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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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

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

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

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

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

De Hoek 1, 1693 AA

Wervershoof

Tel. 0228-581258

Uw opticien, 
contactlensspecialist 

en optometrie.
Kunt u niet bij ons komen?

Dan maken wij graag een afspraak 
om bij u thuis langs te komen.

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
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Wist u dat...
… Sporting Andijk vanaf 18 

september weer loten komt ver-

kopen voor de grote clubactie?

... sjoelclub “de Middagskuivers” 

op 22 september 40 jaar 

bestaat en Riet v/d Jagt al 40 

jaar lid is?

 

... ze 5 oktober weer beginnen 

met sjoelen?

… 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?

… de Andijker ook kunt 

volgen op Facebook?

… ingezonden brieven 

maximaal 250 woorden 

mogen bevatten?

Zoek je een baan als technisch medewerker? 
Bel ons, mail ons of kom gewoon langs! 

Het Noorden Watersport • Industrieweg  • 1613 KV Grootebroek
(0228) 51 27 22 • www.alumacrafteurope.eu

De baas wil ook 
wel eens vissen!

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

GRATIS LENZEN PROBEREN EN EEN BRIL AL VANAF € 99,-

De Hoek 1

1693 AA

Wervershoof

Tel. 0228-581258

Uw opticien, 
contactlensspecialist 

en optometrie.
Kunt u niet bij ons komen?

Dan maken wij graag een afspraak 
om bij u thuis langs te komen.

Je ziet het vaak niet aan ze, maar opgroeien met 
een nierziekte eist ongelooflijk veel van kinderen. 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat ze weer mee 
kunnen doen. Daarom zet de Nierstichting zich in 
voor een toekomst waarin nierziekten te genezen 
zijn. In de week van 19 t/m 25 september collecteren 
duizenden vrijwilligers voor de Nierstichting om zo-
veel mogelijk geld op te halen om dit te realiseren. 

Kinderen met een nierziekte hebben vaak maar één 
wens: gewoon lekker meedoen met andere kinde-
ren. Spelen met vriendjes. Naar school fietsen. 
Sporten. Gamen. Logeren bij opa en oma … Maar 
hoewel je het vaak niet aan ze ziet, zijn dit soort 
normale activiteiten ongelooflijk zwaar voor jonge 
nierpatiënten.  Tom Oostrom, directeur Nierstich-
ting: ‘Kinderen met een nierziekte hebben weinig 
energie, mogen niet eten wat ze lekker vinden, moe-
ten veel zware medicijnen slikken en soms zelfs di-
alyseren. Dat is slopend. Maar ze geven niet op. 
Voor hen willen we er zijn. Nu en later.’

Collectevrijwilligers maken het verschil 
voor nierpatiënten
“Samen kunnen we ervoor zorgen dat kinderen met 
een nierziekte weer mee kunnen doen. Door er aan-
dacht voor te vragen en door meer onderzoek te 
doen. De Nierstichting krijgt geen structurele fi-
nanciële steun van de overheid en is afhankelijk van 
giften en donaties. “De inkomsten uit de collecte-
week zijn dan ook erg belangrijk voor de Nierstich-
ting”, benadrukt Annemarie Nierop, Nierstichting 
collectecoördinator  in Andijk. Wij zijn ieder jaar 
ontzettend blij met de inzet van onze collectanten 
en de steun van donateurs.” Help ook mee. Geef aan 
de collectant of doneer direct via nierstichting.nl. 

Digitaal collecteren
Steeds minder mensen hebben contant geld in huis 
en steeds meer mensen betalen digitaal. Met de 
QR-code is digitaal doneren veilig en makkelijk. 
Meer informatie: https://nierstichting.nl/help-mee/
collecteren/manieren-om-veilig-te-collecteren/. 

Geef aan de collectant tijdens 
de Nierstichting collecte

Wist je dat veel vleermuizen-
soorten het moeilijk hebben 
in Nederland? Om deze reden 
willen we graag monitoren 
hoe het gaat met de vleermui-
zen. Wil jij ook graag zien hoe 
wij vleermuizen tellen? Kom 
dan mee op deze excursie, 
waarin we tijdens een wande-
ling vleermuizen gaan zoeken. 

Zaterdag 18 september vanaf 
16:00 uur kun je met IVN gid-
sen mee vleermuizen tellen 
bij het Egboetje (Liederik 15 
in Oostwoud). Opgave, voor 
zaterdag 10:00 uur via ge-
rardria@quicknet.nl. Kosten: 
kinderen onder de 12 jaar + 
leden IVN/KNNV €2,-. Niet 
leden €4,-. Pinnen niet moge-
lijk. Goede schoenen belang-
rijk. Hoe gaat het met de vleermuizenFoto aangeleverd

Gezinsactiviteit: Vleermuizen telling
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Ongeveer één op de vijf mensen 
krijgt ooit met schouderklach-
ten te maken. Na zes weken 
heeft 70% nog klachten, na een 
half jaar is dit 50% en zelfs na 
een jaar heeft 40% nog steeds 
klachten. De klachten kunnen 
variëren van een pijnlijke bo-
venarm tot een niet functione-
rende schouder. Mensen wach-
ten over het algemeen te lang 
met hulp zoeken en dat is een 
gemiste kans. Hoe langer je 
doorloopt met klachten, hoe 
erger het wordt. Het is net als 
met onkruid, ben je er op tijd 
bij, dan valt het meestal wel 
mee.

Voor me zit Josien, ze net 32 ge-
worden. Ze barst in huilen uit, 
het wordt haar allemaal net even 
teveel. Snikkend verontschuldigt 
ze zich voor haar uitbarsting. Ze 
heeft al 3 maanden last van haar 
schouder en weet inmiddels niet 
meer waar ze het zoeken moet.

Het begon allemaal heel geleide-
lijk, zonder dat ze er erg in had. 
Ze dacht dat het wel weer van-
zelf over zou gaan. De eerste tijd 
had ze vooral zeurende pijn, 
maar kon alles nog gewoon 
doen. Daarna begon de pijn 
steeds meer toe te nemen en kon 
ze nauwelijks haar kind meer 
optillen. Ze had pijn met wande-

len, fietsen, autorijden, stofzui-
gen, ramenlappen en bood-
schappen doen. Het lukte haar 
zelfs niet om haar BH bandje 
meer vastmaken! Vervolgens 
kreeg ze ’s nachts ook last van 
pijnscheuten waardoor ze slecht 
sliep. Ze moest overal hulp bij 

vragen. Uiteindelijk kon ze haar 
werk niet meer uitvoeren en zat 
zwaar gefrustreerd thuis. Ter 
afleiding ging ze Diamond-
painting met haar ‘goede arm’ 
doen en deze arm begon ook 
steeds pijnlijker te worden. Ze 
was er helemaal klaar mee.

Gelukkig zagen we bij Josien na 
enkele behandelingen al verbete-
ring. Ze kon haar arm steeds ver-
der bewegen en de pijn vermin-
derde. Het slapen ging beter, het 
fietsen lukte weer en ze kon zelfs 
haar BH bandje weer vastmaken! 
Inmiddels is ze goed hersteld en 

weer volledig aan het werk. On-
derzoek laat zien dat acupunc-
tuur zeer effectief kan zijn bij 
pijnklachten. Pijn is erg verve-
lend, maar het heeft meestal wel 
nut: het lichaam geeft hiermee 
een aan dat het iets absoluut niet 
prettig vindt. Hoe vaker dit voor-
komt, hoe heviger het lichaam 
gaat protesteren met pijnprikkels 
of uitstraling naar een arm of een 
been. Vaak komt het door een 
verkeerde beweging of een ver-
keerde werkhouding. Heb je 
steeds nek- en schouderpijn nadat 
je gestrest aan de computer hebt 
gewerkt? Zodra je de connectie 
ziet tussen pijn en verkeerd bewe-
gen, heb je al 50% opgelost.

Het is dus heel belangrijk te on-
derzoeken wat het lichaam je dui-
delijk wil maken met de pijnklach-
ten. Door samen de oorzaak van je 
klachten te achterhalen, kunnen 
we een behandelplan opstellen en 
proberen we je zo snel mogelijk 
weer up en running te hebben.

Ben je benieuwd of acupunctuur 
ook iets voor jou kan betekenen?  
Boek dan een gratis kennisma-
kingsgesprek via www.praktijka-
cure.nl/afspraak-maken of neem 
contact op met (0228) 511 517.

Praktijk Acure  
Els Ligthart en Roy Grevelt

Je arm steeds verder kunnen bewegen en de pijn zien verminderen, dat is het resultaat. Foto aangeleverd.

Karin Bloemen is bekend van haar grote, extrava-
gante personality shows, maar haar eerste grote 
liefde is toch: zingen! In deze voorstelling gaat ze 
‘old school’ helemaal voor de muziek, samen met de 
Old School Band. Belangrijke 
inspiratiebronnen voor Karin 
zijn zangeressen als Billie Ho-
liday en Aretha Franklin. De 
stijl van de Old School Band 
sluit daar naadloos op aan; 
funk, jazz en soul. In dit pure, 
muzikale programma komt 
het allemaal voorbij, van ei-
gen stukken tot en met de 
fijnste covers uit het rijke re-
pertoire van Billie, Aretha, 
Norah, Amy, etc, etc…

De Old School Band bestaat uit Marnix Busstra, 
gitaar, Mark Stoop, drums, Norbert Sollewijn Gelp-
ke, bas en Eric van de Bovenkamp, toetsen.
Kaarten, uitsluitend in de voorverkoop en maxi-

maal 2 per persoon à € 
25  (inclusief kopje kof-
fie of thee) zijn te bestel-
len op:  
cultura-andijk-70.nl

Aanvang: 15.00 uur, zaal 
open om 14.30 uur

Dit wordt een middag 
volop genieten!

Foto aangeleverd.

Cultura 70 jaar bij Cultura Plus op zondagmiddag 3 oktober met:
“Billie, Aretha, Norah, Amy…..Karin!” van Karin Bloemen & Old School Band

De geschikte lokatie voor:

 Huwelijksvoltrekkingen
 Lezingen
 Concerten
 Uitvaarten
 Repetities
 Tentoonstellingen
 Vergaderingen

Voor meer informatie
www.pg-andijkwervershoof.nl

Contactpersoon:
Dhr. Jan Gorter
0228 - 592957

Als je je schouders er niet meer onder kunt zetten

• Dorpshuis Centr. Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

SEPTEMBER
Woensdag 15 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de � ets naar Australië. 20.00 uur Cultura
Zaterdag 18 september
• Cantabile boekenbeurs Cultura.
Zondag 19 september 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uurEetcafé Sels Andijk
Dinsdag 21 september
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 24 september 
• Ledenvergadering PCOB met Douwe Greydanus over de natuur: 

Een vlucht door Andijk en omgeving. Dorpshuis 14.30 uur
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 

OKTOBER
Vrijdag 1 oktober 
• Jaarvergadering Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur. 

Muziek voor deze dag Reuring uit Enkhuizen.
Zaterdag 2 oktober
• feest 70-jarig jubileum Cultura
Zondag 3 oktober
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: 

“Billie, Aretha, Norah, Amy…….Karin”
Dinsdag 5 oktober 
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 12 oktober
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 13 oktober
• Spellenmiddag LSBO in Sarto om 13.30 uur
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
• Expositie bij Cultura Plus van Anke Peddemors en Jean Paul 

Bardelot
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. Entree € 5,-
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 9 november
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
Vrijdag 11 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

JANUARI 2022
Zondag 9 januari 
• Sarto, Nieuwjaarsreceptie - 15.30 uur. The Blue Devils. Vrij entree.

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

Oud papier:  Zaterdag 18 september,  2, 16 en 30 oktober,    
 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 7 september, 4 oktober, 
 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 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 17 september, 

15 oktober, 12 november, 10 december
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Dekker Tweewielers
(0228) 31 29 61
Torenstraat 10

1601 HH Enkhuizen 
www.dekker-tweewielers.nl

Molenaars Tweewielers
(0228) 56 13 43
Nieuweweg 1

1616 BA Hoogkarspel
www.molenaarstweewielers.nl

Dekker Tweewielers
(0228) 745 222

Middenweg 54a
1619 BN Andijk

www.dekker2wielers.nl

Dealer van Pegasus, Gazelle, Sparta, Qwic, Cortina en Ebike das Original.
Wij houden u mobiel met 3 � lalen in Oostelijk West Friesland.

U bent van harte welkom, ook voor een proefrit.

Top aanbieding 
Pegasus Siena Belt elektrische � ets

dames en heren uitvoering

Nu voor de aanbiedingsprijs 
van € 2849 

met inruil € 2299

Accu upgrade 500 wh mogelijk 
€ 200 meerpijs.

Deze klasse � ets is voorzien van een:

400wh Bosch accu

Active Line Bosch middenmotor

Hydraulische velgremmen 
voor en achter

Aluminium frame 

Inclusief 2 jaar garantie op de volledige � ets.
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