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Na 75 jaar vriendschap nog steeds genoeg te kletsen
Ze kennen elkaar al lang, heel
lang. “Nog steeds hebben we genoeg te kletsen en is het altijd erg
gezellig met elkaar, al 75 jaar
lang!” Elke dinsdagmiddag komen Gré Botman (80), Emmy
Pennekamp (79) en Elly Roozendaal bij elkaar en gaan dan
creatief aan de slag. “Ondertussen kunnen we even bijkletsen.”
De dames kennen elkaar al vanaf
de kleuterleeftijd. Ze waren
buurmeisjes, vriendinnetjes,
nichtjes en ook klasgenootjes. “In
die tijd reden er geen auto’s door
Andijk en we hadden ook geen
fiets. Elke ochtend gingen we lopend naar de kleuterschool. Met
elkaar, gezellig pratend werd dat
een vast ritueel.”
Naar de eerste klas
De kleuterschool was op Andijk.
Maar de basisschool zat in Wervershoof bij de kerk. “Met onze
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Gré Botman, Elly Pennekamp en Elly Roozendaal (v.l.n.r.) zijn al 75 jaar bevriend. Tekst en foto: OdB
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Mell & Vintage Future

Geen Andijker meer in de polder!
We hebben geen bezorger(s) meer die de Andijker in de polder/verkaveling willen bezorgen. Daarom zullen de inwoners in dit deel van ons verspreidingsgebied vanaf 1 december 2019 geen Andijker meer op hun mat aantreffen.

goed,” vertelt Gré. “Nog steeds
pak ik graag de breipennen erbij.
Op dit moment brei ik vooral
veel sokken voor (klein)kinderen
en buren.” Elly vertelt dat zij een
fornuisje kreeg. “Daar hebben we
samen heel wat uurtjes plezier
van gehad. We kregen beslag en
er werden pannenkoekjes gebakken. Alles kon en mocht, de moeders hadden geen kind aan ons.
We vermaakten ons uren met elkaar.”

les kan met elkaar door één deur!
Menig uitje en zelfs vakanties zijn
gezamenlijk gevierd.” Er waren
uiteraard meer vriendinnen dan
alleen deze drie. “Truus Kuin
heeft bijvoorbeeld een tijd bij de
vriendinnengroep gehoord,” vertellen de dames. “Helaas is zij ons
ontvallen. Lief en leed is gedeeld
in de periode die duurt vanaf de
kleutertijd tot op heden. We zijn
echt samen opgegroeid en kennen elkaar door en door.”

Verkering en trouwen
De vriendschap bleef al die jaren
bestaan. Ook toen de één na de
ander verkering kreeg en er getrouwd werd. “De mannen kunnen het goed met elkaar vinden.
Er werden kinderen geboren, al-

Creatieve middag
Vaste prik is de dinsdagmiddag.
De drie dames spreken elke keer
af bij iemand thuis. “Daar drinken we een kopje thee, nemen er
wat lekkers bij en de knutselspullen komen op tafel. Vaak maken

we 3D-kaarten.”Vooral Emmy en
Elly doen dat graag. Gré pakt
vaak de breipennen op. “Tijdens
het creatief bezig zijn praten we
bij. Want geloof me maar, we
hebben nog steeds genoeg om bij
te praten!”
Kerststukken
Elly is de bloemschikster van het
driespan. “Met kersttijd maken
we altijd een middag kerststukjes. Dat is een beetje traditie geworden. Dan gaan kaarten en
breipennen even aan de kant.
Maar de thee, het lekkers en
vooral de gezelligheid blijven. We
kunnen makkelijk nog jaren door
met elkaar en hopen dat het ons
gegeven is.”

Sinterklaas is weer in het land!
Meer foto’s op
www.andijker.nl.

Wij begrijpen dat u dit jammer vindt.
We kunnen helaas niet anders.
Als u de bezorging op zich zou willen nemen?
Dan horen we dat graag. Belt u ons op 0228-593605
of mail naar info@andijker.nl
Gelukkig hoeft u niets van het nieuws te missen.
U mag altijd een exemplaar van de krant op halen op de
redactie. U vindt ons op de Industrieweg 1.
Wij zijn geopend van ma t/m vrijdag 9.00 - 13.00 uur.
Er liggen ook exemplaren bij de Dekamarkt/Primera.

Afgelopen zaterdag arriveerde Sinterklaas weer in Andijk. Foto: Jan Mulder Photography.
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FAMILIEBERICHTEN
Op dinsdag 26 november is het 50 jaar geleden dat

Wim en Cilia Visser

in het huwelijk zijn getreden!
Wij willen jullie bij deze alvast feliciteren met jullie huwelijksdag
en wensen jullie nog heel veel mooie en gelukkige jaren samen!
Veel liefs,
		
		
		

Judith & Remco, Lars en Sven
Rimco & Martine, Bente, Noa, Kyra en Thije
Harold & Chantal, Syl en Britt

Sinterklaasfeest in
jongerencentrum The Future!
Vind jij het ook altijd spannend
om je schoen te zetten en dan vol
verwachting de volgende dag kijken wat er in je schoen zit? Wij
van het jongerencentrum willen
jou uitnodigen om op woensdagmiddag 27 november van 13.30
tot 16.00 uur bij ons een schoen
te komen knutselen. Die schoen
mag je dan in het jongerencentrum laten. Op zaterdag 30 november nodigen we je dan uit om
vanaf 14.00 tot 16.00 uur je
schoen weer op te halen. Die dag
maken we er een feestje van met
pieten en we hopen stiekem dat
de Sint ook nog even langs komt.
Er is lekker limonade en peper-

noten en ook aan de ouders en
begeleiders wordt natuurlijk gedacht.
We hopen jullie te zien!
Groetjes bestuur
jongerencentrum The Future

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412,
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zaterdag 23 november 19.00
uur: Christus Koning. Afsluiting
kerkelijk jaar. Eucharistieviering
met de Vriendenkring; voorganger: pastor J. van Dril.
Thema: “Met Mij zijn”.
De collecte is voor bestrijding van
alle onkosten. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Met het feest van Christus Koning wordt het kerkelijk jaar afgesloten.
Daarna begint de Advent en zien
we uit naar het Kerstfeest.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

De Andijker rond de
feestdagen.

De 'Kerstuitgave' van De Andijker
komt dit jaar uit op woensdag 18 december.
Materiaal aanleveren uiterlijk
11 december 2019 voor 12.00 uur.

Op woensdag 25 december
verschijnt er geen Andijker.
De krant van week 1 zal verschijnen op
dinsdag 31 december,
materiaal aanleveren uiterlijk
vrijdag 27 december 2019, 12.00 uur

Sloopwerk De Weid gestart
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Nieuws of tips?
0228 59 36 05
info@andijker.nl

AANLEVEREN
KOPIJ
Advertenties:
tot maandag 12.00 uur:
info@andijker.nl.
Puinruimen in de avonduurtjes. Foto aangeleverd
De afgelopen week was het hard
werken in De Weid. Het complete tegelwerk aan de kant van de
startblokken werd los gehakt en
de betonnen wand erachter zoveel mogelijk glad gemaakt.
Overdag slopen en in de avond

puin ruimen door de vrijwilligers
van het zwembad.
In het voorjaar van 2020 wordt
de hele wand voorzien van nieuw
tegelwerk.
Ook vrijwilliger worden?
info@deweid.nl

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

Familieberichten:
(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

info@andijker.nl
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Kerkdiensten, 24 november
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur
ds. J. Staat. Laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur
leesdienst
16.00 uur
leesdienst
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur
Pastor Gert Scholten , Eeuwigheidszondag		
Organist: Andrew Orme
Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
10.00 uur
Cees Hanemaayer Poerimfeest
R.K. Kerk, zaterdag 23 november
Bangert 6, Andijk
19.00 uur
Euch. pastor J. van Dril, De Vriendenkring
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur
Onbekend
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur
Arno van Engelenburg

Walking football toernooi in Medemblik

Sporting Andijk won alle wedstrijden. Foto aangeleverd
Op donderdag 14 november verzamelden de geselecteerden zich
om 13.00 uur op het complex van
Sporting Andijk waarna ze met
een gepaste snelheid naar FC
Medemblik vertrokken. Daar
werd een toernooi gespeeld met
wedstrijden van 30 minuten, incl.
wisselen en korte pauze. Bij Walking football wordt in wandeltempo op een kwart veld gespeeld. Bij deze voetbalvorm
wordt tijdens een partijtje niet
gerend. Er mogen geen slidings
gemaakt worden en de bal mag
niet boven heuphoogte komen.
Om 14.00 uur was de eerste wedstrijd tegen Dindua, om 14.30

uur tegen FC Medemblik en afsluitend om 15.30 uur tegen Zouaven.
Ook voor de innerlijke mens
werd goed gezorgd, Na afloop
was er koffie en werden er hapjes
uitgedeeld.
Het thema van deze middag was:
meedoen is belangrijker dan winnen. We gingen echter met een
voldaan gevoel huiswaarts, Sporting Andijk won alle wedstrijden.
Wilt u eens meedoen?U bent van
harte welkom op zaterdag om
15.30 uur op het terrein van
Sporting Andijk.

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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WAT IS VAN JOU, WAT IS VAN MIJ
EN WAT IS VAN ONS ALLEBEI?
“CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei, maar gekregen van mijn
moeder, van mijn moeder dus van mij”! Het blijft een treffend nummer van Acda en de Munnik. In een samenlevingsregeling of in huwelijksvoorwaarden is het mogelijk om dit soort dingen duidelijk vast
te leggen. Vanaf 1 januari 2018 namen we in Nederland afscheid van
de gemeenschap van goederen waarbij alle baten en alle schulden op
het moment van het ja-woord gemeenschappelijk werden. We hebben een nieuw systeem voor degenen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, maar voor degenen die zeggen dat we
nu van rechtswege huwelijksvoorwaarden hebben, die zitten er toch
echt naast. Voor een ieder die een relatie met elkaar aangaat is het
van belang om goed na te denken in welke vorm u dat wenst te doen.
Tips:
• Laat u vooraf goed informeren over de
consequenties voor uw vorm van samenleving.
• Leg vooraf duidelijk bij de notaris vast wat van wie is.
• Zorg voor een deugdelijke administratie.
Voor meer informatie ga na
onze website:
www.mantelovertoom.nl.
Mantel&Overtoom
notarissen en mediators.
Voor een half uur gratis
advies kunt u bellen om een
afspraak te maken. Andijk
0228-592224 en
Benningbroek 0229-591264.

Stem op de foto van Corina Sas
in de NRC foto wedstrijd.
Stemmen kan t/m 29 november, 17.00 uur!

Kijk voor meer informatie op www.andijker.nl

Eerste boek oudAndijkse Josje Toby

Op 16 november 2019 verscheen
het eerste boek van Josje Toby,
‘Engeltjes op pootjes’!
In deze afwisselende verhalenbundel, uitgegeven door uitgeverij Boekscout, staat de ijzersterke
band tussen gewone mensen met
hun bijzondere hond, centraal.
Overgoten met een sausje van
fantasie worden de verhalen geserveerd op een bedje van emotie
en empathie.
Laat u zich ontroeren, aan het lachen maken en doorvoel het ver-

De cover. Foto aangeleverd.

driet, dat een mens doorgaat bij
het verliezen van een hond.
Een hond is niet alleen maar een
hond, het is een gezinslid, je allerbeste vriend, therapeut en je
kind in één. Honden zijn lichtbrengers in donkere dagen, een
dagelijkse bron van ‘live entertainment’. Honden zijn… engeltjes op pootjes!
Josje (meisjesnaam Pijlman) is de
dochter van Thea Aker, die twee
kinderboeken op haar naam heeft
staan (en lang werkzaam was bij
vakantiedorp het Grootslag).
Ze woonde haar halve leven in
Andijk en heeft aan die tijd veel
mooie herinneringen. Ze heeft
een vaste column het clubblad
van de Nederlandse Sheltie Vereniging en werkte bijna zeventien
jaar in het (speciaal) onderwijs.
Ze is gelukkig getrouwd, moeder
van twee kinderen en woont met
haar man en drie honden in Alkmaar. Haar eigen engeltjes op
pootjes prijken op de cover; van
links naar rechts Timo, Ayden en
Sarah.

Verloren:

Zwarte Cars jas maat w.s.152.
Tijdens herfstvakantie in Dorpshuis kwijtgeraakt.
Tel.: 06 46 33 22 95

Gevonden:

Een enkele sleutel aan een ring. Gevonden aan het
begin van het fietspad wat langs deLidl gaat. Deze
sleutel is af te halen op de redactie, Industrieweg 1.

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 3

Opbrengst collecte Alzheimer Nederland

In de week van 3 tot en met 9
november is de collecte gehouden. De opbrengst is € 1270.46.

Wij danken de 21 collectanten
voor hun inzet en de donateurs
voor hun bijdrage.

In nog niet alle straten van Andijk is er gecollecteerd, wij zoeken, voor volgend jaar, nog zeker
10 enthousiaste collectanten.
Inlichtingen:
Caroline Groot 0228-591580

Judith Berkhout

Wat kunnen we eigenlijk
zelf doen i.v.m. het klimaat en milieu. Hoe
kunnen wij bijv. zorgen
dat er bijv. minder plastic wordt gebruikt.
Ik hoorde nl. een tijdje
geleden dat per persoon
heel veel kilo’s plastic
wordt verbruikt. Dus ik
dacht daar wil ik wel
wat in kunnen doen,
maar dit is nog niet zo
makkelijk. Alles is namelijk in plastic ingepakt.
Of je pakt met regelmaat
even een zakje om je
groenten of fruit in te
doen. Wel denken de supermarkten hierin mee,
want je kunt witte zakjes
kopen (milieubewuste
zakjes?) en daar kun je
dan je boodschappen in
doen. Wat je dan wel
weer mee moet nemen
naar de winkel. Dit is
dus wel even waar je bewust mee bezig moet
zijn. Dus ik ga nu proberen om hier mee aan de
slag te gaan. Dan heb ik
in ieder geval al per
boodschappenrondje
drie zakjes plastic niet
gepakt. Klein beginnen
toch?
Even wat anders; de
hondenbelasting. Gelukkig is de BAMM hier al
jaren geleden mee aan de
slag geweest toen onder
leiding van Piet Groot.
Hij deed een voorstel en
dit is destijds afgewezen.
Nu is het toch gelukt om
de afschaffing van de
hondenbelasting in te
gaan zetten. Door middel van een motie is er
voor gekozen om de het
af te bouwen in een aantal jaren. Voor direct afschaffen werd niet gekozen. Hier waren we wel
in meegegaan. Mooi dat
het nu toch gelukt is.
Wel blijf ik het apart
vinden dat andere partijen het als iets ‘nieuws’
inzetten, zodat het erop
lijkt dat ze dit zelf hebben bedacht. Terwijl dit
al jaren geleden ook is
geprobeerd door de
BAMM.

Vrijblijvende
taxatie van
schade

Vakkundig
schadeherstel

Afhandeling
met de
verzekering
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Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

CU-leden willen nieuw woonakkoord
Er moet in 2020 een nieuw woonakkoord gesloten worden, met
afspraken over de bouw van extra
sociale huurwoningen en verduurzaming van bestaande woningen. Belangrijk onderdeel van
dit woonakkoord 2.0 moet zijn
het op zo kort mogelijke termijn
afschaffen van de verhuurderheffing. Hiervoor pleit een groep
van ruim 40 leden van de ChristenUnie in een motie op het partijcongres van zaterdag 23 november aanstaande.
De motie is ingediend door Frank
Visser, gemeenteraadslid voor de
ChristenUnie in Haarlem, en
wordt ondersteund door raadsleden uit bijna alle grote steden.
Ook Silva Visser (raadslid gemeente Medemblik, Johan Paul
de Groot (raadslid Hollands
Kroon) en Kees Maas (raadslid
gemeente Hoorn) zijn indieners
van deze motie. Silva Visser: “De
wachtlijsten voor sociale huurwoningen lopen alleen maar op,
met name in de steden. De verhuurderheffing zorgt dat corporaties onvoldoende kunnen investeren in nieuwe woningen, in
renovatie en in verduurzaming.
Ondanks kortingsregelingen is

Schotels & Salades
Wij hebben voor iedere
gelegenheid heerlijke schotels:
- vis;
- haring;
- salade;
- gourmet;
- gemengd;
- hapjes.
Bestel telefonisch of via onze website.

de verhuurderheffing de afgelopen jaren alleen maar gestegen.
Het gevolg is dat verhuurders
steeds meer huurinkomsten
moeten afdragen aan belastingen. Wij roepen het kabinet op
dit geld in te zetten voor nieuwbouw, renovatie en de energietransitie.”
De ChristenUnie-leden willen
aan de afschaffing van de verhuurderheffing
voorwaarden
verbinden. Frank Visser: “De verhuurderheffing was in 2013 onderdeel van het eerste woonakkoord. De maatregel was bedoeld
om extra inkomsten te creëren
tijdens de economische crisis. De
economische crisis is voorbij. Inmiddels zitten we in een bouwcrisis. We moeten zorgen dat de
verhuurders het geld dat ze besparen door afschaffing van de
verhuurderheffing ook echt gaan
gebruiken voor investeringen.
Daarom willen we een nieuw
woonakkoord waarin afspraken
hierover worden vastgelegd.” Bijlage: motie partijcongres Niet
voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Frank Visser, info@frankvisser.nl, 06-54654291

Aanbieding November

Zeebaarsfilet
100 gram € 2,50 voor € 1,90

4 zoute haringen en 1 gerookte
makreel samen voor € 9,95
Kijk op onze website voor
overheerlijke recepten.

www.vishandel-antonoverweel.nl
E. info@vishandel-antonoverweel.nl
T. 06 5110 0860 of 06 1542 1555
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Stichting CRE8 verloot unieke cijferpuzzel onder lezers Andijker

Stichting CRE8 richt zich op
het aanbieden van dagbestedingstrajecten voor jongeren
met een zekere afstand tot de
arbeidsmarkt. De oprichters
van het bedrijf hebben een leuke weggeefactie voor lezers van
deze krant. “Voor ons bedrijf
een leuke manier om de producten en activiteiten ook hier
in de regio onder de aandacht
te brengen. Voor de lezers van
de krant een leuke actie. Want
wie wil er nu niet zoiets creatiefs en unieks winnen?”

snijdt loodrecht zeer nauwkeurig
iedere gewenste vorm uit.
3D printen
3D printing biedt ongekende mogelijkheden, niet alleen voor de
fabricage van prototypes en unica’s, maar ook steeds vaker voor
de productie van kleine series
(consumenten)producten. De
vormvrijheid, de keuze in materialen en kleuren en de stormachtige ontwikkelingen binnen de
3D printers markt maakt het 3D
printen steeds beter bereikbaar
voor een groot publiek.

Cre8 maakt velerlei producten
die ze zelf ontwerpen. “De naam
en cijferpuzzels zijn uniek en een
bijzonder cadeau voor jong en
oud. Maar ook sieraden, lampen
en klokken zijn onderdeel van
het assortiment. Neem eens een
kijkje op de website.”
Maatschappelijk gericht
CRE8 biedt jongeren een inspirerende bedrijfsmatige werkomgeving en begeleidt deze jongeren
bij het leren werken met de apparatuur. “Op deze manier willen
wij een positieve bijdrage leveren
aan de carrièrekansen van deze
jongeren en aan de maatschappij.” De VOF wordt geleid door
Jurre Groenenboom en Maria
Nguyen. “Klanten kunnen bij ons
terecht voor adviezen en ontwerpen met betrekking tot prototyping en productie. Wij kunnen u

Waar vindt u ons
Stichting CRE8 heeft als bezoekadres: Westerdoksdijk 597, 1013
BX, Amsterdam. Bereikbaar op
telefoonnummer: 020-7521883.
Artikelen kunnen via de webshop
uiteraard verstuurd worden over
de hele wereld. Neem eens een
kijkje op www.c-r-e-8.nl/ of bezoek ons op facebook.
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Maria Nguyen van Cre8 in de winkel aan de Westerdoksdijk waar ook de werkplaats zich bevindt.
Tekst en foto: OdB
begeleiden vanaf het begin tot printen en lasersnijden in zijn
het eind van de ontwikkeling van werk gaan.”
een product.”
Lasersnijden
Wie dit artikel ‘liked’ en openbaar deelt vanaf faceWinkel en webshop
CRE8 biedt heel veel op het gebook (www.andijker.nl) maakt kans om de mooie en
Op de webshop of in de etalage bied van lasersnijden! Lasersnijunieke Cijferpuzzel van Cre8 te winnen. De puzzel
aan de Westerdoksdijk vindt u de den is een techniek waarmee op
kan doorW
de!winnaar opgehaald worden op het kangehele collectie. “Bijna alle pro- basis van een digitale tekening
U
E
toor
ducten zijn door ons zelf ontwor- vormen kunnen worden uitgeNI van de Andijker.
pen. Soms werken wij samen met sneden uit allerlei materialen,
bevriende ontwerpers. Kom ge- zoals hout, kunststof, papier, karrust een keertje bij ons langs. Het ton, rubber, leer of textiel. De
Nieuwe webshop met alles op het gebied
is ook mogelijk te zien hoe 3D- zeer geconcentreerde laserstraal
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,

Nieuwe webshop met alles
op het gebied van fietsen.
Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Winactie

FIETSWERELD
CADEAUBON

snel en gemakkelijk!

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

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000
www.deenisdeanderniet.nl
www.wieverhuistmij.nl

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

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

Voor zonneschermen,
markiezen, reparatie
en onderhoud.
Dijkweg 378 • 1619 JM Andijk • 06 - 51 88 37 74
www.jocozonwering.nl • info@jocozonwering.nl

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!
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André van Duin Tweewielers

Tweewielers
André van
Duin Tweewielers
Zeeweg
43, Wervershoof
jaar
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

info@andijker.nl

Fysiotherapie

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Accu’s

Garage

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Administratie

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor

Podologie

Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier

Schilder- Glas- en behangwerk

Autoschade

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Hypnotherapie

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Be Happy Hypno • Anita Kort
behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Brood en Banket

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat

Huidverbetering

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Oefentherapie

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek
Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com
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Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen

Juwelier / Optiek

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

CV Monteur

Kantoormeubelen

Vishandel

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Dorpshuis

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetreflexologie

Kindercoaching

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Fietsenwinkel

Kleinschalige dagbesteding

Yoga

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen
06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Fotokopie - drukwerk

Massagepraktijk

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Fysiotherapie

Natuurgeneeskunde

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl
Maandag

20 aug

Aanvang .0 uur

08 sep

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

.HUPLV

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
• 06-57245725 • www.amrita.nu
Middenweg 10 Andijk
Zondag

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

07 okt

BOKBIERMIDDAG

10 nov

()'(7!94/2/3)%

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

Receptie afscheid van

Leny & Louis
20 aug

.HUPLV

Maandag

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

07 okt
Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info

• 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.

Van 19.00 tot 21.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

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

(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

bsite!

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

1619 GJ Andijk

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen
Bakker-Ontbijtkoek

Krentenbollen
6 halen, 4 betalen

Dorpshuis & Café
ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
1619 BL Andijk mail ons voor meer informatie of neem eenmail
Dorpshuis
& Café
kijkje op onze website. See you in Sarto!
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
Amrita-Holistisch Centrum Volg ons ook
www.sarto-andijk.nl info@sarto-andijk.nl Bangert 4 1619 GJ Andijk 0228-59 16 13
op facebook!
voor Natuurgeneeskunde
AmritaHolistischCentrum

www.sarto-andijk.nl

Zonwering

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Van €2,95 nu voor €2,00

onze nieuwe we

Startvermogen op maat!

Zonnepanelen

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

()'(7!94/2/3)%

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto
Dorpshuis
&
Café
het
vertrouwde
adres
voor
al
uw
en partijen
mail:feesten
info@sarto-andijk.nl
of
Bel voor een afspraak: 06-57245725
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft
u
een
locatie
nodig
voor
uw
partij,
personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
Natalja Mantel
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
Middenweg 10 vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

Volg ons ook
op facebook!

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Suikerbrood
Van €2,50 nu voor €1,50

0228-59 16 13

Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!
t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk
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Rooie griezel

Tijdens het uit hozen van een
polyesterbootje kwam deze
Rode Amerikaanserivierkreeft
bij mij in beeld. Gelijk dreigen
maar toen de lens dichterbijkwam bedaarde deze. Deze rivierkreeften consumeren waterplanten, graven holen om
jongen en zichzelf te beschermen. Hierdoor kunnen wallen
en dijken instabiel worden.
Doorhun
foerageergedrag
woelt het sediment op wat algbloei kan opwekken en de
lichtdoorlatendheid belemmerd wat belangrijk is voor de
waterplanten, deze zullen dan
verdwijnen. Het gehele ecosysteem raakt daardoor ontregeld, lust u ze?
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Vrouwen van Nu afd. Andijk-Oost

Op 12 november was Paul Glaser onze
gast. Voor een bomvolle zaal (Andijk-West
was uitgenodigd) vertelde hij over zijn
boek “Tante Roosje”. Hij heeft dit boek geschreven vanwege het “familie-geheim”
hoe dit tijdens de Tweede Wereldoorlog
een rol speelde. Hij kwam veel later achter
dit “geheim” (hun Joodse familie afkomst).
Hij groeide n.l. op als katholiek jongetje in
Limburg.

Foto: Douwe Greydanus

Revalideren hoeft niet saai te zijn
Bent u aan het revalideren of moet u gaan revalideren? Vaak zijn revalidatie trajecten lang en saai. Aan de lengte van revalidatie is vaak
niks te veranderen, maar aan hoe het proces verloopt wel!
Door veel meer afwisseling en speelse elementen aan de revalidatie
toe te voegen, wordt het revalideren niet alleen leuker maar ook efficiënter en effectiever!
Tijdens revalidatie worden een aantal oefeningen vaak eindeloos herhaald. Bijvoorbeeld: alweer 2 km op de loopband, of alweer legpress
enz... Maar spiergroepen die bij de revalidatie versterkt moeten worden kunnen juist op verschillende manieren worden uitgedaagd. Dit
maakt het uitvoeren van eenzelfde oefening of taak niet alleen leuker
maar draagt ook enorm bij aan
uw leerproces.
Krijgt u bijvoorbeeld binnenkort
een nieuwe kruisband of gaat de
schouder onder het mes? Of is er
al iets gebeurd en bent u nog
steeds niet goed ‘op de been’ of
heeft u twijfels of het wel de
goede kant op gaat? Kom dan
eens langs en laat u vrijblijvend
informeren en ervaar waarom
revalidatie leuker en effectiever
kan worden.

Tante Roosje was de zus van Paul’s vader
en een ondernemende jonge vrouw. Ze
hield van fotograferen, filmen en dansen,
niet erg gebruikelijk in die tijd. Op 19 jarige leeftijd ontmoette ze haar liefde, Wim.
Hij was een avontuurlijke co-piloot en op
z’n vrije dagen vlogen ze naar diverse steden om te dansen, demonstraties en lessen. Wim’s vliegtuig stortte echter neer en
Wim was dood.Roosje was erg verdrietig
maar werd al gauw getroost door dansleraar Leo. Er volgde een huwelijk en ze
startten een dansschool. Ze woonden in
bij Marinus, de broer van Leo. Marinus
was een NSB aanhanger en doordat Leo
steeds meer de ideeen van z’n broer overnam, ontstonden er problemen. Roosje
zocht haar toevlucht bij Kees en begon een
affaire. Toen Leo hier achter kwamsloeg
hij Roosje en zij vluchtte naar Kees. Kees
bedroog haar echter en Roosje vluchtte
weer. De Duitsers hadden inmiddels diverse maatregelen getroffen, maar Roosje
weigerde een David-ster te dragen en vervalste haar persoonsbewijs. Omdat ze toch
in haar levensonderhoud moest voorzien
begon ze een dansschool, hoewel ze dat als
Jodin niet mocht. Maar ze had succes, verdiende goed, kocht een auto, maar een
man ontbrak. Dus toen een van haar leerlingen Ernst avances maakte, verloofden
ze zich. Ernst was maar tijdelijk in Nederland en vertrok naar Oostenrijk, met de
afspraak dat Roosje zou volgen. Zover

kwam het niet, want Roosje werd verraden
door ex-man Leo en moest vluchten. In
Den Bosch begon ze illegaal opnieuw een
dansschoolen werd verraden aan de burgemeester, nu door Marinus. Roosje verhuisde en werd ditmaal door Kees aan de
Duitsers verraden. Ze werd opgepakt en
naar diverse kampen o.a. Auschwitz afgevoerd. Door haar sterke overlevingsdrang
lukte het haar deze kampen te overleven.
Ze bracht dans en cabaret in deze kampen,
zelfs voor de SS-soldaten om zodoende
niet depressief te worden, maar mens te
blijven. Het Zweedse Rode Kruis bevrijdde
de mensen in Auschwitz en bracht ze naar
een opvanghuis in Zweden. Roosje zorgde
ook daarvoor dans en cabaret. Toen ze
door bemoeienis van de Ambassade naar
Nederland terug kon, wilde ze dat niet (er
was teveel verraadgepleegd, zei ze) en
bleef in Zweden waar ze later met een
Zweed trouwde.
En hoe kwam Paul Glaser hier allemaal
achter? Hij was op conferentie in de Poolse
stad Krakau en collega’s haalden hem over
om een excursie naar Auschwitz te maken.
Daar zag hij in een vitrine een koffer met
de naam Glaser erop. Hij is toen gaan uitzoeken hoe en wat. Via brieven die hij
vond kwam hij terecht bij Tante Roosje. En
hoewel zij hem eerst niet wilde ontmoeten, haalde hij haar toch over om met hem
te praten. Op die manier kwam het verhaal
met foto’s en filmpjes tevoorschijn en werd
het “familiegeheim” onthuld. Paul besloot
om eenboek hierover te schrijven. Het
boek is in veel landen uitgebracht en ook
zijn er toneelstukken van gemaakt.Paul
Glaser wist dit alles op zo’n geweldige manier te vertellen, met af en toe een kwinkslag, zodat we niet de hele avond met een
knoopin onze maag, maar wel muisstil zaten te luisteren. GDD

Samen spelen,
leren & ontdekken

Kijk voor meer informatie op
www.koopmanoefentherapie.
nl of maak vrijblijvend een
afspraak: 06 25 11 69 16.
Afspraken worden vergoed
vanuit de aanvullende beurs!

info@andijker.nl

op onze peuterspeelgroep in
basisschool De Piramide
Foto: Susan Dijkhuijsen

Koopman Oefentherapie
Gedeputeerde Laanweg 43 Andijk • www.koopmanoefentherapie.nl

n

Wij hebbe
plekjes
vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Zaterdag 23 november “Mell & Vintage Future” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Mell & Vintage Future zijn inmiddels een kleine drie jaar samen aan het werk.
Na het schrijven van een berg
liedjes in hun eigen studio’s heeft
de band eind vorig jaar, tijdens
een geslaagde try-out tour langs
muziekcafé’s, haar unieke live
vorm gevonden.

Zaterdag in Cultura: Mell & Vintage Future. Foto aangeleverd

De eerste single ‘Call My Name’
werd enthousiast ontvangen en al
snel gedraaid op Radio 2. Het trio
weet in elk nummer hun gedeelde liefde voor soulmuziek over te
brengen.

‘High On Love’, ‘Central Station’
en ‘Alright’ zijn hier uitstekende
voorbeelden van.
Mell & Vintage Future tourde in
de Nederlandse zalen en speelde
zelfs op North Sea Jazz Festival.
Dit jaar kwam het gelijknamige
album uit en tourt de band ook
weer volop door Nederland.
De grote kers boven op de taart
van 2019 voor Mell & Vintage
Future: spelen op South by South-West (SXSW) festival in Austin, Texas.
Naast zangeres/gitariste Mell be-

staat Vintage Future uit drummer
Ton Dijkman en Hammond organist Nico Brandsen. Twee muzikanten die al jarenlang samenwerken aan songs, beats en
sounds. Hun samenwerking
kwam in een stroomversnelling
toen zangeres Mell zich bij het
duo aansloot en niet zonder resultaat want ze zijn HOT op dit
moment. Dus kom op tijd.
Zaterdag 23 november dus bij
Club Jazz&Pop in Cultura Andijk
Aanvang: 21.00 uur; Entree € 10/
Donateurs € 5.
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NAJAARSAKTIES
nieuwe collectie
Wist u dat...

Koken met Jorian

Ruim 20 jaar heb ik meegewerkt
in de groente- en fruitzaak van
mijn man, die diverse markten
vertegenwoordigde in Noord Holland. Jaar in en uit omringd door
groenten en fruit. Al deze veruren
in velene kle
schillende soorten fruit
groenten kunnen een walhalla zijn als je
weet wat je er allemaal mee kunt
doen. Ik kreeg bij de kraam ook
regelmatig de vraag: “wat is er op
dit moment lekker en wat zal ik
vanavond eten?”

AGENDA

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

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

diverse showmodellen
met kortingen
tot
MT
UFVJ50%
3FMBYGBV
OHDPNQMFFU
….. veiligverkeer afdeling

Andijk afgelopen week 200
snelheidsmetingen gedaan
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ö 

vanaf NOVEMBER
Woensdag 20 november

 2
2,5+
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#B

al
klenur
kleeure
inevel
Leverbaar in vel

• Vrouwen van Nu Andijk-West, ????? door onze leden?????, 20.00
uur, Cultura
30 km zones en dat 95% te
Donderdag 21 november
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
hard heeft gereden?
Vrijdag 22 november
• LSBO en Zonnebloem, Winterbijeenkomst met de Retrozangers
en het Accordeonkwartet uit Schagen. Dorpshuis 14.30 uur.
... er heel veel vliegtuigen over
Zaterdag 23 november
• “Mell Vintage & Future” bij Club Jazz&Pop in Cultura
In de loop der jaren heb ik een
Andijk gaan en dat dit vol• Contrast, Show door Op en Top Vrouw. Geref kerk, 20.00 uur
mooie verzameling van allerlei
gend jaar nog eens verdubbeld
Zondag 24 november
recepten opgebouwd. Ik krijg nog
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
steeds de vraag van (vroegere)
wordt?
• The Cats in the House, de Klamp, 16.00 uur, zaal open 15.00 uur
klanten naar mijn recepten. En
set vlak
Woensdag 27 november
Jorian.
Foto
aangeleverd
dit heeft mij doen besluiten om
• in
KBO,
en
Jeu de Boules,
Leverbaar
vele
kleuren
al vanaf
in vele kleuren
vanaf
in Bingo
vele
kleuren
140x200
v.a. Sarto 13.30 uur.
een aantal recepten te bundelen heel veel lekkere maaltijden kunt
... kaarten voor de voorstelling
Vrijdag 29 november
in dit kookboek.
maken, die echt niet moeilijk zijn.
• Op de koffieEbij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
van Op en Top Vrouw ook aan
Veel succes en raak voorlopig
den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Met dit boek wil ik laten zien dat vooral niet uitgekookt.
de deur worden verkocht?
DECEMBER
je met goede en pure producten www.kokenmetjorian.nl
Dinsdag 3 december
• KVG, klaverjassen, 19.45 uur in Sarto. €3,met fijne koudschuim zit
… de redactie altijd op zoek
Vrijdag 6 december
leverbaar in vele kleuren
is naar mensen met een leuke
•
Klaverjassen
in
Dorpshuis
Centrum
Woonruimte te huur
Villavakantiepark IJsselhof
(ook als 3+2 zits)
Zondag 8 december
Andijk
Voor 1 persoon,
NUprima
hobby en een bijzonder
elektrisch
v.a. E
aarEen
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ureure
evelkle
OVWB
in vel
n. erb
plek om familie of
• Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
direct
teinaanvaarden.
e kle
aar
leverb
Nu
met
liefst als1.300,jubileumkorting!
vrienden
te
laten
overnachten
u
Meer
informatie
06
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95
Dinsdag 10 december
verhaal of een leuk talent?
Nu
met
liefst
1.300,jubileumkorting!
zelf niet genoeg
ruimte
heeft. Het
Dijkweg 339 Andijk
• Kerstavond,
voor
leden, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Een echte
boxspring,
het aangename
gevoel vandoor
een en
diepe
vering.
kan ookEen
al voor
1
nacht.
Ookhet
hanechte boxspring,
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• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
Zondag 8 maart
• Barrelhoude bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart
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Eerste mijlpaal voor nieuw zorgcentrum in centrum Andijk

ling zorgen. Op dak komen 306
pv-panelen.
Sloop oude zorglocatie
Sorghvliet laat nog even op
zich wachten
Wanneer het centrum klaar is,
verhuizen de bewoners van zorglocatie Sorghvliet naar hun
nieuwe onderkomen. Daarna
vormt Sorghvliet een tijdelijk onderkomen voor ouderen uit het
Gezinspaviljoen in Bovenkarspel,
waar ook nieuwbouw op de planning staat. Sorghvliet blijft daarom de komende jaren nog staan
en het restaurant zal daar nog
dienst doen.

Aanstaande vrijdag vindt een steenlegging plaats aan het nieuwe zorgcentrum. Impressie aangeleverd
Op vrijdag 22 november om
14.30 uur vindt een steenlegging plaats aan het nieuwe
zorgcentrum aan de Sorghvlietlaan, waarvan de bouw
deze zomer gestart is. Twee
bewoners van zorglocatie Sorghvliet krijgen de eer een officiële steen in de gevel te plaatsen.
Bewoners en familie, medewerkers van Omring, relaties van
Het Grootslag en andere belangstellenden zullen getuigen
zijn van deze handeling. De
nieuwbouw wordt uitgevoerd
in opdracht van woningstich-

ting Het Grootslag in samenwerking met Omring.
Modern zorgcentrum voor
ouderen met zware zorgvraag
Het zorgcentrum is zo ingericht
dat er aan de bewoners optimale
zorg kan worden verleend en dat
zij comfortabel kunnen wonen.
Het gebouw bestaat uit twee appartementenvleugels,
opgebouwd uit twee bouwlagen. In
totaal komen er 32 individuele
appartementen, verdeeld over
vier woonetages. Iedere etage
heeft een buurt- en ontmoetings-

kamer met terras of groot balkon.
Elke bewoner beschikt straks
over een woonkamer met pantry,

Twe e w i e l e r s
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een ruime slaapkamer en een
rolstoeltoegankelijke badkamer.
Duurzaam gebouw
Het gebouw wordt gasloos en
zeer duurzaam in gebruik van
energie. Een warmtepomp zal
zowel voor verwarming en koe-

Gezamenlijke opgave
Woningcorporaties, zorg- en
welzijnsorganisaties en gemeenten staan voor de gezamenlijke
opgave om kwetsbare groepen
mensen in de wijk een thuis te
geven. Die opgave gaat verder
dan alleen aantallen woningen,
maar gaat ook om woonvormen
die aansluiten op de behoeften
van kwetsbare bewoners zelf én
om de woonomgeving.

Opruiming van
modellen 2019
korting van
10 tot 40%

Kom langs en profiteer!
De winter komt aan, nu de actie:
2 nieuwe buiten- en binnenbanden
incl. montage voor € 69,95
2 nieuwe buiten- en binnenbanden incl. montage
voor de elektrische fietsen € 79,95

