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Mantel & Voors notarissen en mediators
voor een goed geregeld leven

Denkt u aan het (ver)kopen van
een huis. Trouwen of samenwonen? U wilt een (levens)testament op laten opmaken of u
bent u erfgenaam. Sommige
dingen doe je niet heel vaak in
je leven. Er komen dan veel zaken op u af die goed geregeld
moeten worden. Maar wat dan
precies? Mantel & Voors notarissen en mediators is er voor u
en denkt mee.

Het notariskantoor is er voor
zowel particulieren met vragen
over bijvoorbeeld familierecht
en onroerend goed, als voor
ondernemers die vragen hebben over hun VOF of BV. “Wij
zetten onze deskundigheid
graag in op diverse rechtsgebieden. Voor zowel het bedrijfsleven als de particulier,
voor juridisch advies of estate
planning en al die andere belangrijke zaken die in het leven
goed geregeld moeten zijn.
Goed geregeld geeft rust.”

Mogen wij uw
woning ook
proefverkopen?
Bel ons.

0228-592253

ER IS
Mr. R.M. Mantel-Kooistra
GEEN INLOOP!

Mr. A.W.M. Overtoom

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

ke afspraken te komen om het
netjes met elkaar af te sluiten.
“Vooral ook als er kinderen bij
betrokken zijn is dit extreem belangrijk. Daar ligt een mooie rol
voor ons als mediator. Als beide
–inmiddels ex- partners later individueel bij het kantoor terug
komen om iets anders te laten regelen, weten wij dat we ons werk
goed gedaan hebben. Discreet,
onafhankelijk en onpartijdig.”

Rinske Mantel (rechts) en Sandra Voors (links) zetten hun vakkennis in voor zowel particulieren als voor
ondernemers. Tekst: OdB, foto: aangeleverd
Wie zijn wij?
Notarissen Rinske Mantel en
Sandra Voors werken samen met
een team van specialistische medewerkers. Aad Overtoom, de
voormalig notaris, maakt ook
nog steeds onderdeel uit van het
kantoor. Het kantoor is sinds
enige tijd notaris voor de Provincie Noord-Holland.
Rinske Mantel is voor velen een
bekend gezicht in Andijk. Ooit
begon zij -als student rechten- bij
het notariskantoor van oud-notaris mr. G.A. Dingemans. In

2009 heeft zij hem opgevolgd en
in de 2011 is ze de samenwerking
met Aad Overtoom aangegaan
en werd de naam van het kantoor
Mantel & Overtoom notarissen.
Nieuwe notaris
Sandra Voors was reeds meerdere jaren kandidaat-notaris bij
Mantel & Overtoom notarissen
voordat zij Aad Overtoom heeft
opgevolgd. Ze is dus al zeer bekend in Andijk en omstreken.
“Na mijn afstuderen heb ik eerst
15 jaar in Heemstede en daarna 2
jaar in Hoofddorp gewerkt. Toen

er een vacature vrijkwam bij dit
kantoor heb ik de overstap gemaakt. Hier tussen de Westfriezen voel ik me thuis. Momenteel
woon ik nog in Amsterdam, maar
een verhuizing richting deze
hoek sluit ik zeker niet uit!” vertelt Sandra die haar draai helemaal gevonden heeft.
Ook voor Mediation
Het werk van de notaris is zeer
afwisselend. Elke situatie is uniek
en vraagt om de juiste oplossing.
Als een huwelijk eindigt proberen
partners vaak om tot gezamenlij-

Agrarische vraagstukken
Mantel & Voors notarissen en
mediators is gespecialiseerd in
agrarisch recht, vaak zijn dit
complexe zaken. Voorbeelden
zijn de aankoop van een perceel,
de kavelruil of bedrijfsopvolging
die goed geregeld moeten worden. “Vergeet niet het erf- en
pachtrecht, productie- en toeslagrecht en alle bijkomende belastingregels. Een ingewikkelde
materie, maar ook een hele leuke
uitdaging om mensen juist bij
deze complexe zaken van het
juiste advies te voorzien.”
Hier vindt u ons
Mantel & Voors notarissen en
mediators vindt u aan de Dokter
d’Arnaudstraat 29, 1619 CW Andijk.
Te bereiken op 0228- 59 22 24 of
via infoandijk@mantelvoors.nl.
Op de website:
www.mantelvoors.nl vindt u
meer informatie.

Supermaan
boven Andijk

De Supermaan passeerde vorige week op ca. 5000
km onze planeet. Linksboven de Koopmanspolder
dinsdagavond 7 april, 2e vanaf Buurtjeshaven, 3 en
4e mast met windvaan. Links onder, vanaf de dijk
richting Middenweg, 2e kerk Middenweg, 3e de
Supermaan op woensdag 8 april om 04:28.
Douwe Greydanus maakte deze collage.

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties:

tot maandag 12.00 uur: info@andijker.nl.

Kopij en fotomateriaal:

tot maandag 12.00 uurinfo@andijker.nl

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur: info@andijker.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Beste mensen, bedankt!
Het is fijn dat er in mijn leven nog veel vrienden zijn.
Die je troost en warmte geven, zodat je niet alleen zult zijn.
Die niet altijd aan je vragen: gaat het er een beetje mee?
Maar die mij gewoon helpen zorgdragen voor rust en vree.
Dank aan al die fijne mensen voor hun liefde, trouw en raad.
Echte vriendschap kent geen grenzen, dat is het mooiste wat
bestaat.
			P. de Boer
			
Sorghvlietlaan 56, 1619 XC Andijk
			
Tel. 0228 59 1361

Zingen bij Sorghvliet 1

Vrijdag 10 april een optreden voor huize Sorghvliet door dit duo
(heb geen naam kunnen vragen). Goede muziek en zang van wege de
corona om de bewoners een hart onder de riem te steken geweldig dat
ze dat doen. Op www.andijker.nl vindt u ook een filmpje.
Foto Douwe Greydanus

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

Langs de weg...

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
We hopen dat u goede Paasdagen hebt gehad! Er waren geen
vieringen in onze kerk, maar gelukkig was er volop aanbod voor
de t.v.. Het feit van de Opstanding
blijft, als hoop en belofte voor
ons allemaal.
Binnen onze parochie is het ook
stil. Geen Vormselvoorbereidingen, geen uitvoering van Golgotha,
geen Kontaktblad. Wel blijft u
welkom op de dinsdagochtend
van 10-11 uur in onze kerk voor
een moment van bezinning. We
kunnen ook op andere manieren
aandacht geven aan de ander.
Even bellen, een kaartje, mogelijk
een kop koffie drinken, elk aan
een kant van de (tuin)tafel.
We moeten leren met onzekerheden om te gaan en elkaar door
deze tijd heen helpen.
Kijkt u ook eens op de site van de
regio: rkregiowh.nl parochie Andijk kunt u apart aanklikken.
Vooral gezondheid en alle goeds!
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Kerkdiensten, 19 april
Informatie over kerkdiensten
Zo goed als alle kerkdiensten gaan voorlopig niet door.
Kijkt u op de website van de betreffende kerk voor de meest
actuele informatie.
Gereformeerde Kerk
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
pg-andijkwervershoof.nl
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk				
Bangert 6, Andijk
andijk.rkregiowh.nl
De Bovenzaal
bovenzaal.eu
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Paasboodschap

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:
0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Jolien Harders
Olga de Boer
Ank van der Thiel
lay-out:
Karin Venekamp
foto’s:
Peter Ligthart,
Koos Dol, Douwe
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Olga de Boer
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2020 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

Lente
Een blauwe reiger bij de Vooroever. Foto: Premnath Gonesh

Sleutel gevonden
Omgeving Buttervin 28
Informatie: info@andijker.nl

info@andijker.nl

De wilde eenden eieren die bij
Mirjam de Boer in de tuin liggen.

Deze stoeptekening trof ik onderweg aan. Het geeft aan dat klein kinderen hun opa en oma gezien de corona virus toch niet vergeten zijn
en ze een hart onder de riem wilden steken op deze manier.
Foto: Douwe Greydanus
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Rechtbank Amsterdam 8-3-2020.
Hond behoort niet tot gezamenlijke inboedel.
In de samenlevingsovereenkomst van partijen staat dat de inboedel
gemeenschappelijk is en dat zij de helft van ieders goederen aan elkaar overdragen. De relatie eindigt en het stel twist over de eigendom van de hond. De vrouw meent dat deze tot de gezamenlijke
inboedel behoort. De voorzieningen rechter beoordeelt dat de
hond géén inboedelgoed is, maar eigendom van degene die hem
heeft verkregen.
Rechtbank Almelo 13-6-2012.
Gezelschapsdieren horen in beginsel tot de inboedel.
Soortgelijke zaak als hiervoor, andere uitspraak. Hier zegt de rechter
dat gezelschapsdieren die in huis worden gehouden, in beginsel onder de inboedel worden gerekend. De partners zijn dus samen eigenaar van de honden.
Wil je zekerheid wie eigenaar is van de hond of ander dier? Leg het dan duidelijk vast in een samenlevingsovereenkomst bij de
notaris. Mantel & Voors
Notarissen en Mediators.

Nieuws of tips?

Mail naar info@andijker.nl

Ingezonden/Open brief
Rouwadvertentie
Het Britse blad Focus publiceerde een Top 100 van de belangrijkste uitvindingen die de
mensheid vooruit hebben geholpen. Benieuwd?
Op 100 staat oploskoffie.
De wegwerpluier staat op nummer 95, en op 94 staat de paperclip. De schaar op nummer
72.
Het wiel staat op 5, het vuur op
4 en de drukpers op 3. De computer staat op 2.
En wat denkt u dat er op nummer 1 staat? De WC!
Hoewel de chinezen naar het
schijnt al 4000 jaar geleden een
primitief soort toilet kenden,
staat de uitvinding van het moderne spoeltoilet op naam van
Sir John Harington, gedaan in
1596. Ik ben hem er alle dagen
nog dankbaar voor...
Uitvinden zit mensen in het
bloed. Gemak dient de mens.
Maar één ding is de mensheid
niet gelukt. Een uitvinding
doen die ziek worden voorkomt. Wie zou zo’n pil – als die
er was – in deze cononatijden
niet willen slikken? Maar een

pil die ons beschermt tegen
ziekte en ouderdom, die ‘eeuwig leven’ schenkt, zie ik niet
komen.
Je moet er niet altijd bij stilstaan. Maar ooit staat ook uw
of mijn rouwadvertentie in de
Andijker. En dan? Is het dan
afgelopen met ons?
Een paar dagen terug was het
Pasen. Dat feest gaat over Jezus, die in een graf lag. Hij was
gestorven.
Wij zullen ook ooit sterven.
God redt geen mensen van de
dood. Ook Jezus niet.
Hij kan ons wel redden uit de
dood.
God liet Jezus niet in graf. Hij
wekte Hem op.
Als eerste, maar niet als enige.
Jezus is de eerste die uit de doden is opgewekt. Na Hem volgen ook wij! Als je dat leert geloven doe je misschien wel de
belangrijkste ‘uitvinding’ die je
in je leven kan doen!
Jezus leeft en wij met Hem!
Die woorden kun je met een
gerust hart boven je rouwadvertentie zetten.
				
ds. Koos Staat

Pagina 3

Stichting Gemeenschapsveiling Cultura

VAN WIE IS DE HOND?
Rechtbank Arnhem 30-7-2010. Van wie is de Berner Sennen?
Een vrouw komt na de verbreking van haar relatie spullen ophalen
uit de woning. Ze wil ook de hond meenemen. De man wil de hond
niet meegeven voordat er een omgangsregeling door hun advocaten
is vastgesteld. In de rechtszaak stelt de vrouw eigenaar te zijn van de
hond. Mocht de rechter anders besluiten, wil zij dat de hond aan
haar wordt toegewezen, omdat deze bij haar beter af is. De man stelt
dat ze samen eigenaar zijn van de hond, omdat deze samen is gekocht bij de kennel voor € 850. De vrouw zegt dat haar moeder de
hond heeft betaald – dit bevestigd de kenneleigenaar – en dat de
hond aan haar is geschonken. De rechter beslist dat de man niet
heeft bewezen dat de hond zijn eigendom is. De hond gaat naar de
vrouw. De vordering van de man om een omgangsregeling voor de
hond te treffen wordt afgewezen. De kosten van de rechtszaak moeten ze samen betalen.

info@andijker.nl

Zoals we al eerder hebben laten
weten is er geen veiling Cultura
op 18 april. Ook voor ons is het
vreemd om deze dagen geen
drukte en gezelligheid te hebben
rondom de organisatie van dit
evenement. Voor iedereen is het
een bijzondere tijd, met veel gemis, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en maken er met
zijn allen het beste van.

Silva Visser
De nieuwe verbinding.
Sinds kort vergadert de raad
digitaal. De wet moest nog
aangepast worden maar dat
is nu zover. Mooi. Besluitvorming kan doorgaan. Ook
zwaaien we en praten we
veel met elkaar via onze digitale schermen met onze familie. Onderwijs wordt aangeboden via digitale mogelijkheden. Therapieën gaan
via beeldbellen. Betalen
doen we contactloos.En ook
ik werk de hele dag achter
een scherm om met klanten
en collega’s in contact te
blijven en projecten in beweging te houden. De overheid introduceert een nieuwe app om te kunnen constateren of je in de buurt
bent geweest bij een “besmet” persoon. We kunnen
nog wel even doorgaan met
tal van voorbeelden maar 1
ding is zeker, we zijn nog
nooit zo digitaal geweest als
de laatste paar weken.
We kunnen niet meer zonder. De grote nieuwe verbinding van ons wezen en
bestaan. De nieuwe digitale
revolutie voor zover deze al
niet bestond. Internet.........
Als we al bang waren voor
alle data die verzameld
wordt, moeten we het nu zeker zijn. Maar tja, hoe anders hadden we deze maatschappij in de “lucht” gehouden?
We klappen voor onze harde werkers in het onderwijs,
zorg en alle andere vitale
functies. En terecht. Maar
klappen voor onze netwerkbeheerders doen we eigenlijk niet, we praten er amper
over. Maar als er nog 1 vitale functie is, is dat wel onze
technische infrastructuur.
Hoe haal je het dan in je
hoofd om broodnodige
zendmasten in de brand te
steken om deze vitale functie te onderbreken. Dan
snap je toch echt niet wat er
aan de hand is.
Applaus voor ALLE harde
werkers voor ALLE vitale
functies. En Boe voor de
stralings-activisten. Je zult
het maar nodig hebben.........
Silva Visser
Christenunie.medemblik@
gmail.com

De verenigingen die een bedrag
toegekend hebben gekregen op
de afgelopen jaarvergadering,
hebben hier al bericht van gehad
en hebben het in de meeste gevallen al ontvangen. Gelukkig
hebben we nog reserve in kas,
dus voor volgend jaar kunnen de
verenigingen evengoed hun aanvraag indienen.
Er zijn veel mensen die onze veiling een warm hart toedragen,
daar zijn we natuurlijk heel blij
mee. Misschien denkt u, ik zou

evengoed wel een gift willen
doen, ook al wordt er geen veiling
gehouden, dat is mogelijk en altijd welkom, maar voelt u zich
zeker niet verplicht. Wilt u van de
mogelijkheid gebruik maken, ons
banknummer is: NL29RABO0302405860 t.n.v Gemeenschapsveiling Cultura o.v.v gift
2020.
Heeft u nog vragen, u kunt contact met ons opnemen via secretariaat@veilingcultura.nl.
Wij wensen iedereen nog veel
sterkte voor de komende tijd, pas
goed op elkaar en blijf gezond.
We hopen iedereen weer te ontmoeten op de veiling in 2021.

Tiede Nauta Perkplanten

Zaterdag 18 april
zijn we weer open!
Gedeputeerde Laanweg 62, Andijk.
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag: 13.00-18.00 uur
Vrijdag: 13.00 - 20.30 uur
Zaterdag: 9.00-17.00 uur
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.

Langs de weg...

Een bezorger van de Andijker was vorige week getuige van een lieflijk
tafareel. 2 buurmeisjes, Marre en Pien voorzagen de ouderen in buurt
met een paasknutsel met paaseitjes. Zij legden de knutsel voor de
deur, belden aan en liepen netjes op afstand weg. Kanjers van meiden! Foto aangeleverd
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Nooit te oud om te leren!

Voordat zij samen met Chris
Vriesman de winkel in Wervershoof overnam (sept 2016), wist
Monique Sijmons van Schouten
Optiek en Juweliers al dat zij terug de schoolbanken in zou gaan.
“Samen een zaak runnen is verschrikkelijk leuk. Chris was echter de enige die de oogmetingen
mocht uitvoeren. Dat was best
kwetsbaar, want ook hij kan een
keer afwezig zijn door ziekte of
het volgen van een cursus of congres. Daarom wilde ik de opleiding tot opticien zelf ook volgen,”
vertelt Monique.

Chris natuurlijk naast me als zeer
ervaren specialist. Nu ik steeds
meer over het oog heb geleerd,
merk ik dat ik steeds nieuwsgieriger wordt.
Nieuwe kansen
Naast alles wat Monique moest
leren over de anatomie van het
oog en alle mogelijke afwijkingen
die kunnen voorkomen werd zij
ook uitgedaagd op een heel ander
vlak. “Ineens moest ik ook weer
lessen Nederlands, Engels en rekenen volgen. Ook loonbaan- en
burgerschapslessen waren onderdeel van de opleiding,” lacht
ze. Het volgen van de opleiding is
Monique goed bevallen. “Wie
weet zit er nog wel een vervolg
aan te komen, plak ik nog wel een
cursus of specialisatie aan vast.
Zeg nooit nooit!”

Inmiddels heeft zij de opleiding,
die ze startte in augustus 2016
met een positief resultaat mogen
afsluiten. “Dat ik geslaagd was,
wist ik al in januari van dit jaar.
Het papierwerk liet echter even
op zich wachten. De feestelijke
diploma uitreiking stond gepland
voor eind maart 2020,” aldus Monique. “Dat liep door de corona
uitbraak allemaal even anders.”

Monique Sijmons van Schouten optiek is geslaagd voor haar diploma
opticiën. Anja & Gerard Fotografie.
bij thuiskomst de feeststemming
er wel meteen was. De vlag hing
uit en ik kreeg een mooie bos
bloemen. Van vele vrienden en
bekenden mocht ik lieve kaartjes
met felicitaties ontvangen. Ook
de winkel was voor mij versierd.”
De opleiding
De opleiding tot opticien was
best pittig voor Monique. “Je

Diploma ophalen
In plaats van een groot feest met
alle geslaagde studenten, moest
Monique in haar eentje verschijnen bij de examencommissie om
het diploma in ontvangst te nemen. “Een rare gewaarwording,
daar had ik me uiteraard iets anders bij voorgesteld. Gelukkig dat

bent nooit te oud om te leren en
ik was erg gemotiveerd mijn doel
te halen. Echter was ik nu naast
student, ook nog partner, moeder
en hebben we de winkel. Er waren veel ballen hoog te houden en
dat viel op sommige momenten
heus niet mee.” Toch merkt Monique dat haar enthousiasme alleen maar is gegroeid. “Ik heb
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Winkel blijft open
Bij Schouten Optiek en Juweliers
kunt u ook in deze dagen gewoon
terecht. “Weliswaar hebben we
de regels een beetje aangepast en
houden we gepaste afstand van
elkaar, maar de verkoop van sieraden en horloges kan gewoon
doorgaan. Ook bij problemen
met de bril zoals een los pootje of
een missende neusvleugel staan
wij uiteraard voor u klaar. Alleen
het doen van oogmetingen ligt
momenteel stil. Het is bijna onmogelijk dit te doen en tevens de
geadviseerde anderhalve meter
afstand te houden. Daarom hebben we besloten, dat even uit te
stellen, tot na deze crisis. Uiteraard is dit met uitzonderingen
van noodgevallen, die we inmiddels voor een aantal klanten hebben kunnen oplossen (in overleg
met oog of huisarts) Wel jammer
natuurlijk, juist nu ik zelfstandig
aan de slag kan ligt het meetwerk
voor de opticiens even stil. Maar
we kunnen hopelijk snel al onze
werkzaamheden weer oppakken.”
Schouten Juwelier & Opticien,
De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof. Mail u vraag aan info@
schoutenoptiek.nl, of kijk op
www.schoutenoptiek.nl Nu ook
op instagram en facebook te vinden! Of bel naar 0228-581258.
schoutenoptiekwebshop.nl

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

PLV

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk
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band “Fruitmachine”
J. Panteloko

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

Aanvang 15.00 uur
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Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)
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Receptie afscheid van
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!

r info op
ep!
t
i
bs
e
w
e
o
fo
nKiĳekuvw
oor meer in

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

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

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

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

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

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
de adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
j, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijk
op
www.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
envereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

en kijkje op onze website. See you in Sarto!

l

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

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

Ondernemen in Andijk!
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Podologie

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

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

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

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

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

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

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

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

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

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

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

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

Accu’s

Groenten - Bloemen

Administratie

Hovenier

Auto's

Huidverbetering

Autoschade

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

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen

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

Juwelier / Optiek

Vishandel

!
W
U
NIE Kantoormeubelen

Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

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

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

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

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

Vishandel

Kindercoaching

Yoga

Nieuwe webshop met alles
Klusbedrijf
op
het
gebied van fietsen.
Westfriese Kluscentrale • 06 38 17 33 88
help@wfkc.nl • www.wfkc.nl
Aantrekkelijke
prijzen,
Massagepraktijk
snel
en gemakkelijk!
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

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

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

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

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

Fysiotherapie

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

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

Fotokopie - drukwerk

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

Therapie op maat

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

Hypnotherapie

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fysiotherapie

Schilder- Glas- en behangwerk

!

UW
NIE

Zonnepanelen

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering

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

FIETSWERELD
Natuurgeneeskunde

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

CADEAUBON

Oefentherapie
Nieuwe webshop met
alles op het gebied
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
van fietsen.
Aantrekkelijke prijzen,
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl
snel en gemakkelijk!

info@andijker.nl
of bel: 59 36 05

Verkoop van jong Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De
2wielerwacht
gebruikte auto’s. André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties
o.a. Nissan Qashqai Tekna
hand en automaat, 		
bouwjaar 2019
Auto’s met nog twee jaar garantie.

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.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!

20

Eén telefoontje of bericht
kan uw klus klaren
06 38 17 33 88 / help@wfkc.nl

André van Duin Tweewielers

Industrieweg 1, Andijk • info@profijtauto.nl

Kleingouw 17, 1619 CA Andijk
www.wfkc.nl

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

@westfriesekluscentrale

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.
Handelsweg 33G
06 13 41 62 40
Tel. 06. 2182 3000
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.
Advies, levering en installatie vanHandelsweg
zonnepanelen
31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
www.deenisdeanderniet.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
+31www.wieverhuistmij.nl
info@ solenergy.nl
www.solenergy.nl
(0) 228 59 72 72
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

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.nl
Advies,
levering
en installatie
van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl
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Zingen bij Sorghvliet 2 Wist u dat... AGENDA
... berichten van gevonden en
verloren voorwerpen gratis in
deze krant worden geplaatst?

… Peter Denkers zijn maaltijden gewoon blijft bezorgen?

Vorige week werd er voor een mevrouw gezongen die in Sorghvliet
woont. We hebben er allemaal van genoten!
Foto: José Breedveld Blijleven

… een vermelding van een
jarige ook gratis is?

… Tiede Nauta aan de Ged.
Laanweg a.s. zaterdag 18 april
weer planten gaat verkopen?
Vrijblijvende
taxatie van
schade

Vakkundig
schadeherstel

Afhandeling
met de
verzekering

Pagina 6

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

N.A.V. DE NIEUWE MAATREGELEN WAARBIJ
ALLE BIJEENKOMSTEN WORDEN VERBODEN
TOT 1 JUNI, OOK MET MINDER DAN 100 MENSEN, GAAT DE AGENDA VERDER VANAF JUNI
JUNI

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten, zie publicaties. Organisatie;
Breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag, Seniorenbond Andijk, Jeu de Boules, Sarto,
13.30 uur
Zaterdag 6 juni
• Club Jazz&Pop in Cultura
• Beachvolleybal bij Dorpshuis Centrum
Zaterdag 13 en 20 juni
• Sporting Andijk jeugdvoetbaltoernooi, GEANNULEERD!
Dinsdag 16 juni
• KVG Andijk Wandelen in Enkhuizen, Sarto, 19.00 (op eigen gelegenheid naar Enkhuizen)
Zondag 21 juni
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Vrijdag 26 juni
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Zondag 28 juni
• Zomerfestijn Wervershoof, GEANNULEERD!

... het Sporting Andijk jeugd-

Oud papier: Zaterdag 18-04, JULI
02 16 en 30-05, 13 en 27-06, 		
Zondag 19 juli11 en 25-07, 08 en 22-08, 05 en 19-09, 03,
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
17 en 31-10, 14 en 28-11, 12-12.
Wervershoof geannuleerd zijn?
Plastic:
Dinsdag 28-04,
26-05, 23-06, 21-07, 18-08, 		
AUGUSTUS
Donderdag 1315-09,
augustus
13-10, 10-11, 08-12.
• Restafval:
Seniorenbond
Andijk,12-05,
Kermis
Jeu de
Boules
Sarto, 13.30 uur
Dinsdag
09-06,
07-07,
04-08,
Zondag 23 augustus
01 en 29-09, 27-10, 24-11, 22-12.
• Gft:
Koppel biljarten
in ‘t dinsdagen,
Ankertje aanvang
uur
overige
let op: 14.00
i.p.v. dinsdag
5 mei, 		
Vrijdag 28 augustus
wordt het die week op zaterdag 2 mei opgehaald!
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
Op elk slotje past een sleuteltje,
op: Op
adressen
het plastic
in zakken
wordt
denLet
Bosch.
Tussen
19.00waar
en 20.00
uur innog
Dorpshuis
Centrum
en wij maken ze.
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 01-05, 26-06,
www.sleutelserviceandijk.nl
SEPTEMBER
24-07, 21-08, 18-09, 16-10,
13-11, 11-12. www.hvcgroep.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40
Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen, begin van competitie. Sarto,
13.30 uur
Lutjebroek
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 16 september
• Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty,
20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment,
de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
Het zijn bijzondere
spannende
tijdenaanvang
voor iedereen.
• Koppelen
biljarten
in ‘t Ankertje
14.00 uur Ons sociale
leven speelt •zich
Zo ook
Thevoornamelijk
New Hurricanes.thuis
Sartoaf.
Andijk,
15.00met
uur. Koningsdag,
Entree € 5.- dit
jaar geen viering
in25
het
Dorpshuis. De gevolgen van het Corona-viVrijdag
september
rus zijn voor •het
enorm
het wegvallen
eveOp Dorpshuis
de koffie bij ook
Andijker
CDAdoor
raadsleden
Piet Ligthartvan
en Els
van
nementen en de
sluiting.
denverplichte
Bosch. Tussen
19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto,
13.30 uur
toernooi en het Zomerfestijn in

r:
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ook tere
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m
ti
ld
tie van O
eedeRestaura
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Andijkertjes

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

Hortensia’s voor Omringlocatie Nicolaas

Steun het Dorpshuis
en haal de Koningsdag
feestbox in huis!
OKTOBER
Dinsdag 6 oktober

Cees en Wilma ‘Hortensia’ Veenbrink bieden een kar vol hortensia’s op stam aan voor
bewoners en personeel bij Omring locatie Nicolaas in Lutjebroek. Tekst en Foto: OdB
Bewoners en personeel van Omring locatie Nicolaas in Lutjebroek zijn op
donderdag 9 april verrast door Cees en
Wilma Veenbrink van bloemisterij ‘de
Hortensia’. Voor alle huiskamers was er
een prachtige hortensia op stam. “In
deze lastige tijd moet iedereen een
beetje extra naar elkaar omkijken,” aldus Cees. “Bloemen en planten fleuren
een dag snel op en van deze stamhortensia’s zullen de mensen nog heel lang
plezier hebben.”
Namens het personeel nam Petra Oudt de
hortensia’s vanaf gepaste afstand in ontvangst. “Een heel mooi gebaar, waar we
met elkaar heel lang van gaan genieten. het
is bijzonder dat een lokale kleine onderneming zoiets voor ons doet.” Mooie actie

voor iedereen Cees en Wilma laten weten
een mooie actie te hebben voor iedereen.
“Wij hebben een mooie aanbieding waarvan een deel van de opbrengst naar de
personeelspot van het Nicolaashuis gaat.
Komt u ook 5 hortensia’s halen en slechts 4
betalen? Daarmee steunt u ook de harde
werkers in de zorg.”

Hoe?? Met een pakket om de dag door te komen. De inhoud betreft
• KVG Andijk Spreker Maretty van den Mosselaar, Sarto, 20.00
in elk geval twee oranje tompouces om de dag goed te beginnen.
uur.
Voor later op de dag nog wat klein vertier en natuurlijk een alcohoDinsdag 13 oktober
lische versnapering en wat voor de kleine trek. Ook aan de day-af• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Leviaan met lezing.
ter is gedacht.

Woonlocatie Piet Kistemakerstraat. Dorpshuis, 19:45 uur
Woensdag 14 oktober
Het pakket is• bestemd
voor twee personen, kost 25 euro en is verSoos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto, 13.30 uur.
krijgbaar in deOrg.
variant
bier
of wijn. Daarnaast is er voor de frisdrinKBO
kers en/of de
kinderen
een
non-alcoholisch pakket. Deze kost 15
Zondag 18 oktober
euro.
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Dinsdag 20 oktober
Je ontvangt vóór
een tikkie
en19.45
het uur
tijdslot waarop je je
• KVGKoningsdag
Andijk, klaverjassen,
Sarto,
bestelling Corona-proof
kan
afhalen.
Thuis
bezorgen
in Andijk evt.
Woensdag 21 oktober
mogelijk voor• een
toeslag
van
2,50
euro.
Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wolff en haar Fantasie
Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Bestellingen Woensdag
graag vóór2824-04-2020
doorgeven aan:
oktober
gezellig@dorpshuiscentrum.nl
of
stuur
een
naar Sarto
06-12581255.
• Seniorenbond Andijk, Bingo en
Jeuapp
de Boules,
13.30 uur.
Vergeet niet Vrijdag
door te30geven
welk
pakket
je
wilt
afhalen
en of je de
oktober
variant bier, •wijn
of koffi
frisewilt
hebben.
Op de
bij Andijker
CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

Dus.. steun het Dorpshuis en haal Koningsdag
NOVEMBER
met deze feestbox,
in huis!

Dinsdag 10 november
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland
Dorpshuis, 19:45 uur.
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto, 20.00 uur

2020 - week 16

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

Pagina 7

Verrassing voor de peuters van Berend Botje in Andijk
gehoopt dat er open werd gedaan! Zowel
de kinderen als juf waren erg blij om elkaar
weer te zien.

Samen spelen,
leren & ontdekken

Kaarten voor bewoners Sorghvliet
Op de buitenschoolse opvang in basisschool De Piramide worden kinderen opgevangen van ouders met een vitaal beroep. Deze kinderen zijn onder andere
druk aan het kleuren en tekenen geslagen.
Zij hebben prachtige kaarten getekend die
vervolgens bij Woonzorgcomplex Sorghvliet werden bezorgd. Daar waren de bewoners vast blij mee!

op onze buitenschoolse opvang
in basisschool De Piramide
Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Verhip brengt raamtheater

Maretty als Clown Lela. Foto: OdB
Al ruim 15 jaar speelt Maretty van den
Mosselaar als Clown Lela vanuit haar bedrijf ‘Verhip’ met grote regelmaat in verschillende verpleeghuizen in West-Friesland. Zij is gespecialiseerd is in het aangaan van speels contact met iedereen
waarbij contact middels taal niet (meer) de
eerste weg is.
Zij gebruikt haar lichaamstaal, haar mimiek, kleur, ritme en muziek, op zoek naar
wérkelijk contact met haar publiek. Deze
benadering waarbij de clown op een speelse manier diepere emoties, reacties en
herinneringen weet op te roepen, spreekt
erg aan. Vier weken geleden hielden deze
bezoeken ineens op.
Bezoek stopt plotseling
Niet alleen de bezoeken van de clown,
voor de bewoners van het verpleeghuis
stopte alle bezoeken, geen familie, geen
artiesten, geen spontane uitjes. Afgelopen
week heeft Maretty samen met de locatiemanager Petra Oudt en teamleider Yvonne
van Houten gekeken hoe Lela wél kan spelen voor de mensen op de PG afdelingen
van omring locatie Nicolaas in Lutjebroek.
Voor het raam
Clown Lela ( Maretty) speelde vrijdag 10
april, voor het raam en op de balkons. Het
was een succes. Bewoners en verzorgenden

zaten al klaar voor het raam. Clown Lela
lapte ‘op theatrale wijze’ de ramen, dat
bracht veel vrolijke en speelse momenten
van contact. Vervolgens bestempelde ze het
pas gewassen raam met handen en kussen.
Aan de andere kant van het raam een bewoner die daar enthousiast in mee deed. Ze
speelde haar liedjes op haar minitrompet
en toen binnen het bovenlichtje open werd
gedraaid was het geluid ineens ook daar
hoorbaar Er werd meegezongen. De bewoners genoten, zwaaiden, zongen, lachten en
daar genoten ook de verzorgenden weer
van. Een heerlijk moment van ontspanning.
Binnenkomen
Deze vorm van clownsbezoek is jaren geleden ontwikkeld onder de naam “Mag ik
even binnenkomen” . Letterlijk binnenkomen in de huiskamer van de bewoners kan
nu niet, wel kon Lela als vanouds binnenkomen in de harten van de mensen.
Andere organisatie was nodig
Locatie Manager Petra Oudt: “Wij zijn
heel blij dat Maretty op deze manier heeft
kunnen spelen. Zoals zij 4 weken geleden
ineens zonder werk zat, zaten wij ineens
zonder vermaak. Activiteiten zijn gestopt
en ook alle artiesten afgebeld. Hoewel we
de dagbesteding nu op een andere manier
organiseren door de activiteitenbegeleiders op de afdeling te laten werken, missen
we toch af en toe die ‘speciale’ activiteit.
Toen Maretty met het voorstel kwam om
voor de ramen te spelen, besloten we het
een kans te geven. We waren benieuwd.”
Zou het lukken om écht in contact te komen met de bewoners via een dicht raam?
Die zorg bleek overbodig. “Bewoners werden met stoel of bed voor het raam gezet
en al snel was het alsof er helemaal geen
raam tussen zat. Bewoners hebben genoten,” aldus een verzorgende.

KERK DICHT – KERK OPEN
Alle inwoners van Andijk wensen we sterkte
in deze ontwrichtende tijden.
Onze premier roept ons op: Nederlanders, laten we om elkaar
heen staan. De Gereformeerde Kerk van Andijk
biedt daarom het volgende aan:

Juf komt langs. Foto’s aangeleverd
De peuters van peuterspeelgroep De Piramide komen vanwege de corona-maatregelen tijdelijk niet naar de peuterspeelgroep: wat worden ze gemist! Daarom
gingen de ‘juffen’ deze week langs de deuren met een leuke verrassing.
Knutseltasjes
Er werd namelijk bij de peuters een speciaal knutseltasje bezorgd. ‘Juffen’ Djoeliah
en Marleen brachten deze persoonlijk
langs. In deze tasjes zitten allerlei verrassingen waarmee de peuters de komende
tijd thuis aan de slag kunnen. Zo kunnen
de kinderen iets moois maken voor Pasen,
zit er een berenjacht-diploma in én een
persoonlijke kaart. De tasjes werden aan
de deur gehangen, er werd aangebeld en...

Trots op onze collega’s!
Voor sommigen lijkt het misschien dat er
bij Berend Botje niet zoveel te doen is,
maar er wordt toch echt heel hard gewerkt! Voor en achter de schermen, door
álle collega’s en gastouders. Wij zijn blij
dat we samen een steentje kunnen bijdragen door klaar te staan voor degenen die
de opvang zo hard nodig hebben. Wat zijn
we trots op onze collega’s! Meer weten
over de opvang of heb je een vraag? Ga
naar berendbotje.nl of bel naar 0882337000.

Tekeningen voor bewoners van Sorghvliet

Michael Nobbe Optiek
nog steeds open
De opticiens van Michael Nobbe Optiek staan ook nu voor u klaar en u bent in
goede handen, juist nu! “Zolang wij door de politiek niet gedwongen hoeven
te sluiten, blijven wij zorg verlenen aan diegene die het nodig hebben.”
“Wij werken volgens de aangegeven veilige manier. Alles wordt extra gedesinfecteerd en er staat voor de klanten een desinfectie pompje klaar. Brillen
die gepast zijn worden daar na direct weer gereinigd. Dat geldt ook voor
het pinapparaat en de refractie ruimte.” Michael Nobbe Optiek laat weten
gewoon open te zijn. Daarbij heeft Staatssecretaris Mona Keizer zelfs aangemoedigd gewoon bij de winkels die open zijn te blijven komen.
Oogmeting kan gewoon
“Bij de oogmetingen dragen wij mondkapjes en latex handschoenen. Wij
houden goed in de gaten, dat er niet teveel mensen in de winkel zijn. Wij
letten extra goed op en grijpen zo nodig in. Als plaatselijke opticien heb je
een vitale rol en dien je ervoor te zorgen dat iedereen met oogproblemen
of kijkproblematiek bij je terecht kan. Dat is een ﬂinke verantwoordelijkheid gezien ons grote aantal cliënten en die verantwoordelijkheid nemen
wij uiterst serieus.”
Bel voor een afspraak
Heeft u een nieuwe bril nodig, lenzen of zijn er oogklachten?
Bel voor een afspraak:
Zwaag 0229-714016 of Zwaagdijk 0229-714022.

• Elke zondagmorgen om 10.00 uur een internetkerkdienst via
www.gereformeerdekerkandijk.nl
• Het kerkgebouw staat elke werkdag (behalve woensdag)
van 11.00 – 12.00 uur voor u open voor een stiltemoment
• Elke werkdag (behalve woensdag) van 9.00 – 10.00 uur
houdt ds. Staat telefonisch spreekuur: 0228-75 60 96

Michael Nobbe

Dennis

Patrick
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MANTEL & VOORS NOTARISSEN EN MEDIATORS ORGANISEERT
DE MAAND VAN HET SLIMME TESTAMENT EN HET LEVENSTESTAMENT 2020
Normaal gesproken geven we in april en mei diverse lezingen in de regio over het belang van een goed testament en
een levenstestament. Helaas dwingt het corona-virus tot een zekere quarantaine, dus pakken wij het dit jaar anders
aan. Op maandag 20 april zenden wij een live webinar uit.
Dit werkt heel simpel. U kunt zich via www.mantelvoors.nl aanmelden. Dan krijgt u van ons een link waar u op kunt
klikken en dan kunt u vanaf thuis op de bank de lezing bijwonen. Makkelijker kunnen we het niet maken ☺
We helpen u graag om via een slim testament en een levenstestament toch wat belasting te besparen.

Heeft u net op
de verjaardag van
de buurman gehoord
hoe het allemaal zit?

Aad Overtoom

Ziet u door de bomen
het bos niet meer?

Rinske Mantel

Volg ons live webinar
op 20 april!

Sandra Voors

IN APRIL EN MEI 10% KORTING OP UW TESTAMENT OF UW LEVENSTESTAMENT
(De korting geldt op het ex btw. tarief van een nieuw testament of levenstestament en niet in combinatie met andere korting)

Aanmelden live webinar op maandag 20 april:
ga naar het aanmeldformulier op www.mantelvoors.nl.

Mocht u geen gelegenheid hebben om op 20 april deel te nemen aan het webinar, dan kunt u dit ook op een ander moment terug
kijken. Ook in dat geval is aanmelden van belang.

AANVRAAG GRATIS TELEFONISCHE
BESPREKING
In de maanden april en mei kunt u ook een
aanvraag doen voor een gratis telefonisch
gesprek (gewone telefoon of FaceTime). Voor
zover mogelijk kunt u ook op kantoor komen.
Bel ons even voor een afspraak.

In april en mei

10% korting

op uw
testament of
levenstestament
Op vertoon van deze
advertentie.

Andijk

Dokter d’Arnaudstraat 29,
1619 CW Andijk Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelvoors.nl

Benningbroek

Dokter De Vriesstraat 33,
1654 JT Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelvoors.nl

