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

De Nationale Voetbaldag bij Sporting Andijk

Veiling Cultura gaat pakketten verkopen ten behoeve van 
de sport- en culturele verenigingen in Andijk.
Wij hebben een vijftal pakketten met ieder hun eigen 
thema samengesteld. Deze pakketten kunt u bij ons be-
stellen.
De pakketten lopen op in waarde van 25 euro tot 100 
euro. U kunt dus zelf bepalen hoeveel u uit wilt geven om 

alle verenigingen te steunen, net zoals u zou doen op de 
veilingavond. De pakketten zullen we op zaterdag 12 juni 
persoonlijk bij u bezorgen.
 
Ga snel naar onze website: www.veilingcultura.nl.
U kunt uw pakket ook via whatsapp bestellen, geef door 
welk pakket u wilt bestellen, uw naam en uw adres en dan 

zorgen wij ervoor dat u het pakket op zaterdag 12 juni in 
huis hebt.
De nummers waarop u dat kunt doen zijn: 06-13 22 70 82, 
06-12 99 40 75. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze 
ook stellen via de bovengenoemde nummers. 
Zie voor de uitgebreide beschrijving van de pakketten:
veilingcultura.nl.

Alternatieve veiling Cultura, bestellen kan tot 4 juni!

Is er geen pakket van uw gading, 
maar wilt u ons wel financieel steunen dan 

kunt u dat doen op het 
volgende rekeningnummer:

Stichting gemeenschapsveiling Cultura: 

NL 29 RABO 0302 4058 60 

Uw bijdrage is van harte welkom.
 

Pakket 1: 
Prijs 50 euro

Pakket 4: 
Prijs 75 euro

Pakket 2: 
Prijs 50 euro

Pakket 5: 
Prijs 25 euro

Pakket 3: 
Prijs 100 euro

Verbinding
Vanuit de EK 2020 gedachte, 
waarbij meerdere Europese ste-
den als gastheer dienen voor de 
deelnemende landen is bij de 
KNVB het idee ontstaan om een 
Nationale Voetbaldag, vooraf-
gaand aan het grote EK toernooi, 
te organiseren. Voor even de 
spotlights op landelijke vereni-
gingen en hun belangrijke waar-
de als plek van ontmoeting en 
bron van verbinding in onze dor-
pen en steden. Leden delen na-
melijk veel meer dan een goeie 
pot voetbal. Ruim 2600 clubs 
werken vaak al decennialang op 
een positieve en natuurlijke ma-
nier aan een sterk sociaal net-
werk. Ze brengen generaties bij 
elkaar, verbinden mensen van 
verschillende komaf en zijn de 
motor voor activiteiten in de 
buurt.

Sporting Andijk Voetbal
Natuurlijk voldoen ook de afde-
ling Handbal en Korfbal van 
Sporting Andijk aan deze waar-
den, maar op 12 juni staat de 
Voetbal centraal. Er worden die 
dag allerlei activiteiten georgani-
seerd voor iedereen uit de buurt. 
Voor de jongere jeugd is er een 
voetbalparcours, waar je ver-
schillende spellen met een bal 
kan doen, maar er is ook een 
springkussen, voetbalschoen 
gooien en penalty schieten. Ver-
der is een professionele fotograaf 
aanwezig om een super coole in-
dividuele sportfoto te schieten, 
welke gratis wordt aangeboden. 
Dankzij de samenwerking tussen 
vele vrijwilligers en enthousiaste 
sponsoren wordt deze feestelijke 
dag opgeluisterd met heerlijke 
poffertjes en popcorn. Iedereen 
krijgt een eigen ludieke bidon, 

welke de hele dag door gratis kan 
worden bijgevuld met limonade.

Corona
Voor de oudere jeugd en de seni-
oren stond een aangepast par-
cours gepland, maar door de ver-
soepelende maatregelen zijn on-
derlinge wedstrijden per 5 juni 
toegestaan. Dat betekent dat er 
voor deze groep een mixtoernooi 
komt en voor de Walking voet-
ballers een aparte wedstrijd. Ook 

zij mogen op de foto en ontvan-
gen de ludieke bidon. Als versna-
pering worden deze deelnemers 
extra blij gemaakt met een aantal 
gratis drankjes en een lekkere 
snack. Dit zal volgens de gelden-
de maatregelen vanuit de kantine 
geregeld worden.

Leden en niet-leden zijn 
welkom!
Jongens, meisjes, mannen, vrou-
wen: Meedoen is natuurlijk het 

leukst, maar als begeleider ben je 
ook van waarde en kun je aanwe-
zig zijn, want publiek is niet toe-
gestaan! Tussen 9.00u en 14.45u 
start elke 75 minuten een nieuwe 
leeftijdsgroep met het parcours. 
Na afloop is het toegestaan om 
nog even te blijven en mee te 
doen aan de vrije activiteiten. 
Vanaf 14.45u start het walking 
voetbal en het mixtoernooi vanaf 
onder 17 jaar.
Opgave (ook als begeleider) o.v.v. 
naam en leeftijd: evenementen@
sportingandijk.nl
Tot ziens op het mooie sport-
complex van Sporting Andijk.
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
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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 6 juni 10.00 uur: 

Sacramentsdag. 

Woord-Communieviering 

door pastor A. Dekker;

met muzikale ondersteuning van 

het Gemengd koor.

Thema: “Mijn Lichaam”.

De collecte is voor bestrijding van 

alle kosten. Dank daarvoor.

Welkom in de viering.

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties en 
familieberichten: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl. 

Rouwberichten: 
tot dinsdag 8.30 uur: 

info@andijker.nl

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur: 
info@andijker.nl

Kerkdiensten, 
zondag 6 juni

Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De diensten zijn ook online te volgen via 

www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur ds. R. ten Hope te Leidschendam

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 

De Kapel, Middenweg 48, Andijk 

De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 

10.00 uur Voorganger: Gert Scholten Organist: Dhr. Andrew Orme

Baptistengemeente  

baptistenenkhuizen.nl

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

10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor 

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

Geen studie in de Kapel.

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Tom de Lange

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

Nieuws of tips? 

Mail naar 
info@andijker.nl

of bel: 59 36 05

Lieve mensen,
Bedankt voor jullie steun en medeleven, de vele kaarten, lieve 

woorden en mooie bloemen bij het afscheid van mijn lieve man,

Leo Weverink
Speciale dank aan onze buurtjes van de LaReinestraat, 

het was hart verwarmend.

Ina Weverink-Gorter

Amateurwielrenner Sjors Dekker 
(27) mag vanaf 1 september weer 
koersen. 
Na een schikking met de Doping-
autoriteit is zijn schorsing van 
vier jaar voor het gebruik van het 
astmamedicijn salbutamol sterk 
teruggebracht.

De wielrenner uit Andijk had na 
de Ronde van Limburg 2019 een 

te hoge waarde salbutamol in zijn 
urine. Dat middel gebruikte hij 
tegen astma. 

Dekker ging in beroep. In af-
wachting van die zaak heeft Dek-
ker met de Dopingautoriteit de 
overeenstemming over een 
schikking bereikt. Daardoor kan 
hij dit jaar weer een nummer op-
spelden.

Geschorste Sjors Dekker mag dit 
jaar weer wielrennen

Bij ons broed familie spreeuw in 
de vogelvide, dat is een soort goot 
waar gaten in zitten zodat vogels 
naar binnen kunnen om hun nest 
te maken.
Dit seizoen zitten er bij de huis-
mussen ook de spreeuwen. 
                                        
Toen een spreeuw met een grote 
regenworm de goot in vloog 

struikelde die en kwam weer te-
rug om deze als een pakketje mee 
te kunnen nemen.

Na twee pogingen om deze worm 
tot een prop te maken is het ge-
lukt om deze bij het nest te krij-
gen en zullen de jongen er een 
heerlijke feestmaal aan hebben 
gehad. Douwe Greydanus

Spreeuw met regenworm. Foto: Douwe Greydanus

Te lang

Zaterdagmiddag rond 13:00 uur 
rukten de hulpdiensten massaal 
uit naar de Piet Kistemakerstraat 
voor hul verlening. Brandweer 
Andijk, politie, ambulance en 
traumahelikopter kwam er aan te 
pas. De helikopter kon mooi op 
het Asonia terrein landen.

Beknelling
Na behandeling ter plekke door 
de hulpdiensten, is het slachtoffer 
per ambulance en met spoed 
naar het ziekenhuis vervoerd 
voor verdere behandeling. Hoe 
het ongeval kon gebeuren, is in 
onderzoek bij de politie.

Op het Asoniaterrein. Foto’s: Douwe Greydanus.

Traumahelikopter

Na circa 40 minuten vertrok de Traumahelikopter weer.
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IS HET BELANGRIJK OM NA EEN ONTBINDING 
VAN EEN RELATIE/SCHEIDING EEN TESTAMENT 

TE MAKEN OF AAN TE PASSEN?
Vorig jaar vonden er zo’n 60.000 scheidingen plaats. Hiertoe worden 
huwelijken en geregistreerde partnerschappen (via de gemeente) 
gerekend. Hier zijn dus nog niet de ontbindingen van een samenle-
vingsregeling via de notaris gerekend. Vaak blijkt dat men is vergeten 
dat er in het verleden een testament was gemaakt of men had nog 
geen testament.

Had u nog geen testament en is uw relatie geëindigd?
Dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Is dit wel uw wens? 
Heeft u kinderen? Dan kan het zijn dat bij uw overlijden en het over-
lijden van uw kind (tegelijkertijd of na u), uw ex-partner erfgenaam 
is. Wilt u dit uitsluiten, dan is een testament van belang.

Had u al een testament en is uw relatie geëindigd?
Staat in uw testament dat uw partner (één van) uw erfgenamen is? 
Nadat de scheiding rond is, vervalt dit, maar dat duurt vaak even. In 
de tussentijd erft uw aanstaande ex nog gewoon van u. Kijk daarom 
na of er in uw testament een ontsnappingsclausule is opgenomen of 
laat u hierover voorlichten door de notaris.

Extra informatie over zaken die u kunt regelen 
in een scheidingstestament:
- Regel uitdrukkelijk wie uw erfgenamen zijn. Heeft u kinderen, 
 regel dan ook wie uw erfgenamen zijn als u gelijktijdig met uw 
 kind of kinderen zou overlijden of als zij voor u zouden 
 overlijden. Waar wilt u dan uw vermogen terecht laten komen?
- Benoem een executeur en/of een afwikkelingsbewindvoerder. 
 Deze persoon is degene die de afwikkeling van uw 
 nalatenschap regelt. Dit mogen ook meerdere personen zijn.

Heeft u kinderen?
- Wilt u dat het erfdeel bij hen blijft en niet bij uw ex-partner 
 terecht kan komen? De notaris kan hiervoor een speciale regeling 
 opnemen in uw testament om dit te voorkomen.
- Vergeet dan niet de voogdij (zorg tot 18 jaar) en bewind (financieel 
 toezicht, vaak tot 24 jaar) vast te leggen in uw testament.
- Tot de 18-jarige leeftijd van uw kind heeft de ouder het wettelijk 
 vruchtgenot van het vermogen van het kind. Dit kan in het 
 testament worden uitgesloten.
- In uw testament kan worden bepaald dat het erfdeel voor uw 
 eigen kind is en niet voor een (toekomstige) partner van een kind. 

U kunt een afspraak maken voor een 
half uur gratis bespreking: 
Andijk 0228-592224 of Benningbroek: 
0229-591264 of via www.mantel-
voors.nl

George van Keulen

Geslotenheid
Het kabinet heeft de afgelopen 
jaren miljarden euro’s te weinig 
betaald voor de jeugdzorg. Dat 
wisten we al, maar er was een 
door de gemeenten aangespan-

nen arbitragezaak voor nodig om 
dat boven tafel te krijgen. Hoe 
dan ook, voor de gemeente Me-
demblik lijkt de redding nabij.

Binnenkort wordt de jeugdzorg 
opnieuw aanbesteed. Daartoe 

wordt een regionale visie ontwik-
keld - antwoorden vinden op 
vragen als: hoe komt het dat 

steeds meer jongeren thuis en op 
school ontsporen en wat kunnen 
we doen om hen er weer boven-
op te helpen? Het lijkt erop dat 
veel kinderen simpelweg aan-
dacht tekortkomen. Dat hangt 

samen met de maatschappij 
waarin we leven: gescheiden ou-
ders, tweeverdieners, geen indi-
viduele begeleiding op school en 
ondertussen steeds hogere eisen 
om aan te voldoen.Op het mo-

ment dat het faliekant fout loopt, 
ontbreekt een pasklare oplossing. 
Jongeren komen op een wacht-
lijst terecht en worden heen en 
weer geslingerd tussen hulpver-
lenende instanties. Jarenlang be-
schouwde men de ‘geslotenheid’ 
als de ultieme oplossing voor de 

zware gevallen: het tijdelijk 
plaatsen in een inrichting, met 
een hoog hek eromheen, zodat 

niemand wegloopt. Agressiviteit 
leidt er tot separatie (= achter 
slot en grendel zetten). Neder-
land staat 3e op de wereldrang-
lijst van landen die kinderen op-
sluiten (!) na de VS en Rusland.
Deskundigen beginnen nu alarm 
te slaan. Kinderen zijn geen da-
ders, maar slachtoffers. Zij heb-

ben behoefte aan verbondenheid, 
competentie en autonomie. En 
uitgerekend die basisbehoeften 
ontbreken in de geslotenheid. 
Logisch dus dat veel kinderen 
niet opknappen. De oplossing 
ligt dichter bij huis: in contact 
blijven met ouders, school en 

vrienden. Al is er dan, om escala-
tie te voorkomen, wel 24/7 pro-
fessionele hulp nodig. En daar 

hangt een prijskaartje aan.Zo te 
zien zijn we met de jeugdzorg op 

de goede weg. Maar laten we 
niet de illusie hebben dat we 

straks goedkoper uit zijn.

George van Keulen
Raadscommissielid 

GroenLinks Medemblik
george.vankeulen@
raadmedemblik.nl

Het eerste Sarto was een gebruikt houten gebouw welke als 
kleuterschool, buurthuis en bioscoop werd geplaatst. Sarto is 

de achternaam van Paus PIUS X welke van 1902-1914 Paus was.
Rechts naast Sarto stond het kruideniers winkeltje van Klaas 

Dol. De onderste foto is uit 2020.
Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Trek op zaterdag 5 juni je wan-
delschoenen aan of pomp de 
banden op van je fiets want dan is 
het tijd voor een Rondje met Pit!
In heel Nederland zijn de trofee-
winnaars van Kern met Pit 2020 
aan de slag gegaan om een gewel-
dig leuke route uit te stippelen 
waarin je al die bijzondere initia-
tieven zélf kunt bekijken. Het be-
looft een inspirerende dag te 
worden voor en door enthousi-
aste burgers met pit!

Hoe werkt het?
In elke provincie kun je terecht 
voor een mooie fiets- of wandel-
route langs de trofeewinnaars uit 
2020 van Kern met Pit en andere 
initiatieven. In Noord-Holland 
breng je een bezoek aan trofee-
winnaar Kick Mee Cultuurplein 
in Venhuizen. Via een prachtige 
fietsroute mét gids ontdek je de 
dorpen Venhuizen, Schellink-

hout, Wijdenes en Oosterleek. Bij 
het startpunt in Venhuizen krijg 
je een goodiebag mee met lekkere 
koekjes en drinken. Op verschil-
lende plekken in de route stap je 
af en vertelt de gids je mooie ver-
halen over de omgeving. Op het 
Cultuurplein in Venhuizen is er 
ook voor de kids van alles te 
doen, zoals levend Stratego en 
knutselen voor Vaderdag!

Op www.kernmetpit.nl/rond-
jemepit vind je meer informatie 
over de Rondjes met Pit en kun je 
je inschrijven op een provincie en 
een tijdstip (en je +1 ook!). Deze 
inschrijving is belangrijk om de 
rondjes coronaproof te houden. 
Uiterlijk donderdag 2 juni ont-
vang je de precieze route en meer 
informatie in je mail.

Ga snel naar www.kernmetpit.nl 
en schrijf je in. We zien je dan!

Rondje met Pit: 
wandel of fiets je mee?

Eline  heeft haar lange haren af laten knippen om te doneren aan 
Stichting Haarwensen. Foto aangeleverd

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

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

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

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

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

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

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps

Declareren

Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

Eenvoudig aanleveren documenten
via e-mail, drag & drop of de app
Alle documenten zijn eenvoudig aan te leveren via e-mail of 
door een foto te maken met de app. Simpel en snel.
Vraag naar onze klantgerichte werkwijze.

Wij doen wat wij afspreken
We zijn betaalbaar
Geen nare afrekeningen achteraf voor telefoontjes, mails en 
dergelijke. Gewoon een van te voren afgesproken bedrag.

Goede bereikbaarheid
Je hebt een vast aanspreekpunt
We zijn 5 dagen per week telefonisch bereikbaar.
Mochten we in gesprek zijn, spreek dan even je 
telefoonnummer in. We bellen je gegarandeerd terug.

Tarieven
Prijs vanaf      €67,50 per mnd
 Aan te vullen met 
 Facturatie    €18,50 per mnd
 Debiteurenbeheer  €12,50 per mnd

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

Voor kleine zzpers
Prijs vanaf    €35,00 per mnd
hieronder valt:    
• administratie
• kwartaalaangifte BTW

Extra uit te bereiden:
Inkomstenbelasting ondernemer    €45,00 
Inkomstenbelasting partner             €25,00 
Het opstellen van jaarrekening        €30,00 
Het opstellen van ondernemersplan        op aanvraag

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

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

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

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

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

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

Bent u ZZP’er en zoekt u een betaalbare 
ervaren boekhouder? Of bent u niet tevreden 
over u huidige boekhouder? 
Heeft u gigantische achterstanden of 
schoenendozen vol papierwerk?
Geen probleem, wij helpen u graag.

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

3: Inzicht
Goede boekhouders richten je boekhouding zo in, dat 
zowel de boekhouder als de klant tijd overhouden. 

Tijd die door je accountant besteed kan worden om 
jou proactief te laten zien hoe je omzet en je kosten 
zich ontwikkelen, om vervolgens samen te sparren 
over hoe je de omzet,  kosten en/of  marge zou kunnen 
verbeteren.

Online archief

Alle soorten documenten (facturen, contracten etc.) in 
de Cloud en 10 jaar veilig bewaard

Makkelijk aanleveren

Lever al je documenten aan via de e-mail, drag & drop, 
foto’s via mobiele apps
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

Groenten en bio boerenzuivel!
Openingstijden: Woensdag 9:00-18:00
 Donderdag 14:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

“Ruim twee jaar geleden zijn we 
begonnen met Dekker Tweewie-
lers in Andijk. In de huidige sa-
menleving waar alles snel, sneller, 
snelst moet, vinden wij het juist 
erg belangrijk om écht de tijd te 
nemen,” zo vertelt eigenaar Kees 
van Stek.
“We nemen graag ruim de tijd 
voor onze klanten om zo aan hun 
wensen te voldoen. De koffie 
staat altijd klaar bij ons en voor 
een babbeltje zijn we ook zeker 
in.” 

Duurzaam ondernemen
Of je nu een stadsfiets, e-bik of 
kinderfiets wil laten repareren of 
checken bij Dekker Tweewielers 
kun je goed terecht. “Duurzaam 
ondernemen  vinden we belang-
rijk. Daarom hergebruiken we 
soms losse onderdelen van fiet-
sen die niet meer op te knappen 
zijn. Op die manier krijgt het 
fietsonderdeel een tweede leven.”  

Tweedehands en nieuw: 
Voor de aanschaf van een nieuwe 
of tweedehands fiets bent u bij 
Dekker Tweewielers aan het juis-
te adres. “We kunnen veel mer-
ken leveren. We zijn o.a. dealer 
van Gazelle, Pegasus, Cortina en 
Union. Ook voor verhuur van 
zowel ‘gewone’ als elektrische 
fietsen kunt u bij ons terecht.”

Alle merken en vele accessoires
“Wij zijn er voor uw fietsplezier. 

We kunnen u helpen bij uw keuze 
als u een nieuwe fiets wilt aan-
schaffen. We kunnen fietsen van 
elk merk een onderhoudsbeurt 
geven of repareren. Daarnaast 
hebben we een uitgebreid assor-
timent van accessoires. We heb-

ben van alles: van fietstassen tot 
een stoere mand of krat voorop, 
van regenkleding tot sportkle-
ding of kinderzitjes. Uiteraard 
hebben we ook alles om veilig en 
goed zichtbaar te zijn, zoals lam-
pen, reflectoren en onderdelen 

zoals remmen. Zo kan iedereen, 
jong en oud genieten van een 
fietstocht op maat.”

Kom eens langs
U vindt ons aan de Middenweg 
54a, 1619 BN Andijk. Telefonisch 

zijn we bereikbaar op 0228- 745 
222. 

Heeft u al eens een kijkje geno-
men op onze website? Daar kunt 
u alvast inspiratie opdoen. Kijk 
op: www.dekker2wielers.nl/.

Van stadsfiets en e-bike tot kinderfiets

U bent van harte welkom bij Dekker Tweewielers aan de Middenweg 54a. Foto aangeleverd.

Verkoop 
van jong 

gebruikte 
auto’s.

Industrieweg 1, Andijk • info@profi jtauto.nl
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

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

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratie en boekhouding
Reentje Dienstverlening • info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening • info@e� administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

Tel: 06 41 37 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood & Banket
Bakker Koning • Middenweg 65a Andijk
0228 - 59 36 42 • www.bakkerkoning.nl

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

E-bike specialist
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

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

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

Glasbewassing & Schoonmaak
Stenekes Cleaning • Narcis 35 1619 BC Andijk

06 51 94 85 85 • www.stenekescleaning.nl

Groenten - Boerenzuivel
De Bosmantel • www.bosmantel.nl

Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

Manicure en (medisch) Pedicure
Salon Beautylounge • Industrieweg 1e • 1619 BZ Andijk 

06 12 50 53 52 • www.salonbeautylounge.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 06 37 34 02 71 • jan1406perton@gmail.com

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Mail naar: 
info@andijker.nl

Dealer van: 
Gazelle, Batavus, Sparta, Qwic, Pegasus en Cortina

Openingstijden
Maandag  Gesloten
Dinsdag  09:00 - 18:00
Woensdag  09:00 - 18:00
Donderdag  09:00 - 18:00
Vrijdag  09:00 - 18:00
Zaterdag  09:00 - 17:00
Zondag  Gesloten

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228-745222

www.dekker-tweewielers.nl

www.hetzilverhuys.com

Het ZilverHuys 

Voor al uw dierbare momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeau service

In Andijk gratis bezorgen!
code BEZORGENANDIJK

Heb je alles al geprobeerd, 
maar zit je nog steeds niet goed in je vel? 

Samen kunnen we hier iets aan doen! 
Amrita-Holistisch Centrum voor Natuurgeneeskunde
• Kruidengeneeskunde / Bloedtesten 
• Medicinale voedingstherapie (TCM)
• Energetische therapie
• Acupunctuur zonder naalden
• Ontspannings- & meditatietechnieken  

Bel voor een afspraak: 06-57 24 57 25

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Natalja Mantel / Middenweg 10 / 1619 BL Andijk
www.amrita.nu  

Plan zelf uw afspraak via www.salonbeautylounge.nl 
of neem contact met ons op.

Salon Beautylounge - Industrieweg 1e, 1619 BZ Andijk
06 12 50 53 52 - info@salonbeautylounge.nl

Medisch Pedicure 
(ook ambulant) 
Pedicure
Manicure en Gellak 
Acrylnagels

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur

 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.autoserviceandijk.nl
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Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

 Peuterspeelgroep
 Buitenschoolse opvang
 Gastouderopvang    

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

Pedicure salon pedilicious
Wij zijn weer open!

Ik ben Amber de Kroon, sinds 5 jaar beoefen 
ik met veel plezier het pedicurevak aan de 
Sorghvlietlaan 51.

Onze voeten verdienen meer aandacht dan 
ze krijgen. We blijven vaak te lang met pro-
blemen rondlopen zoals eelt, likdoorns en in-
groei. Onze voeten leggen vele kilometers af 
in het leven daarom verdienen ze een goede 
behandeling. 

Een volledige behandeling is er al vanaf  €27,00.
Actie: Duo behandeling €50,00!

Bel: 06 51 80 10 40 of kom langs in de salon aan de Sorghvlietlaan 51. 

Holland-Select B.V. is  
een veredelingsbedrijf dat 

groentezaden produceert voor de  
professionele markt en verwerkende industrie. 

Teelt en handel vinden op wereldwijde schaal plaats.

Als medewerker pakhuis en proeftuinen heb jij een zelfstandige 
 functie met afwisselende werkzaamheden. Je zorgt voor de ontvangst, 

schoning, behandeling, het verpakken en het verzenden van onze zaden aan klan-
ten over de hele wereld.  Dit doe je uiteraard niet alleen maar in een team van  
12 medewerkers. In de zomer verricht je buitenwerk op onze proefvelden.  

Wie zoeken wij? Je bent agrarisch geschoold, kunt nauwkeurig werken  
en je hebt een praktische, flexibele en positieve instelling. Ervaring in de zaadbranche 
of groenteteelt is een pre.

Wat bieden wij? Een afwisselende functie bij een agrarisch familiebedrijf, in een 
gedreven en enthousiast team met korte en informele lijnen. Goede primaire en  
secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Tuinzaadbedrijven. 

Spreekt de functie je aan en denk je dat jij de persoon bent die we zoeken? 
Stuur dan je schriftelijke sollicitatie naar:

Holland-Select B.V. • Horn 29  1619 BT ANDIJK • tel. 0228 591578 • info@holland-select.nl
 

MEDEWERKER PAKHUIS EN PROEFTUIN

Fulltim
e

We zoeken op korte termijn een 

Mee & de Wering -WonenPLus afdelin-
gen; Wognum, Abbekerk, stad- Medem-
blik, Andijk, Wervershoof en Onderdijk 
zijn op zoek naar sterke dorpsverhalen. 

Op 17 september is het de landelijke dag 
van het Luisteren, ‘ouder worden en verha-
len’. En verhalen zullen er zeker zijn onder 
u. Soms van uzelf of van uw ouders of zelfs 
uw voorouders. Hoe mooi is het om dit 
door te geven zodat het verhaal bewaard 
kan worden. 

Bewegen en ontmoeting staan hoog in het 
vaandel van onze organisatie en vanaf 17 
september tot ver in 2021 willen wij graag 
met sterke verhalen van West Friesland 
een fiets- loop route gaan maken. Deze 
route kunt u op een genoemd moment op-
halen bij de servicepunten van WonenPlus. 

Wij vragen aan de bewoners van West 
Friesland een sterk verhaal van de dorpen: 
Wognum, Stad- Medemblik, Abbekerk, 
Opperdoes, Wervershoof, Onderdijk en 

Andijk.  Deze willen wij dan op een mooi 
punt in het dorp / stad ophangen. Zodat er 
een route komt die u met mooi weer kunt 
gaan fietsen of wandelen. Met als rust 
punt; een sterk verhaal. ‘Een Leugenbank 
verhaal dus…’ de leugenbank daar waar 
dorpsbewoners bij elkaar komen om el-
kaar op de hoogte te houden van al het wel 
en wee en wat er gebeurt in het leven van 
elkaar. 

Wij zoeken daarom; sterke verhalen en in-
woners die de leugenbankjes controleert 
of de verhalen er nog wel zijn en wil aan-
vullen als de verhalen mee zijn genomen 
naar huis.

Weet u een verhaal of wilt u de “dorps/stad 
omroeper” zijn, die de leugenbankjes con-
troleert?  Wij horen graag van u, u kunt 
mailen naar: h.dijkstra@meewering.nl of 
b.visser@meewering.nl of bellen naar 088- 
0075 140 en vragen naar Hennie of Baukje.
Wij maken er een spannende zomer van, 
doet u mee?

Gezocht: Sterke Verhalen uit de dorpen! 

Op een veilige manier deelnemen aan 
het verkeer: dat is het voornaamste doel 
van het project ‘Doortrappen’. Een lan-
delijk initiatief waarin meer bewust-
wording wordt gecreëerd bij ouderen 
over veilig fietsen. 
De provincie Noord-Holland stelt sub-
sidie beschikbaar voor dit project. Bij 
circa twintig procent van de slachtoffer-
ongevallen in het verkeer in West-Fries-
land zijn fietsers ouder dan 50 jaar be-
trokken. Team Sportservice en de drie 
gemeenten Koggenland, Medemblik en 
Opmeer zagen dan ook meerwaarde in 
het project en vroegen subsidie aan.

Kwetsbare doelgroep
Veel senioren stappen regelmatig op de 
fiets. Fietsen is gezond, zorgt voor sociale 
contacten en vergroot de mobiliteit en 
zelfredzaamheid. De oudere doelgroep is 
echter ook kwetsbaar. Het aantal fietson-

gelukken onder senioren met ernstig letsel 
is sinds 2000 met 50 procent gestegen.

Inhoud project
Cindy Koopman, Programmacoördinator: 
‘Met Doortrappen wordt beoogd de ou-
dere fietser zo lang mogelijk veilig op de 
fiets te houden. Dit door bewustwording 
te creëren rondom de risico’s en het ver-
groten van de eigen veiligheid.’ Team 
Sportservice voert het project in Koggen-
land, Medemblik en Opmeer in samen-
werking met lokale partners uit.

Over Doortrappen
Het programma is een initiatief van het 
ministerie van Infrastructuur en Water-
staat en wordt uitgevoerd door Twijnstra 
Gudde, bureau Ideate en met medewer-
king van partners als VVN, VeiligheidNL, 
BOVAG, de Fietsersbond en provincie 
Noord-Holland. 

Bij circa twintig procent van de slachtofferongevallen in het verkeer in West-Friesland 
zijn fietsers ouder dan 50 jaar betrokken. Foto: Doortrappen.nl

Doortrappen in Koggenland, Medemblik en Opmeer

Op 1 juli 2021 treedt de WBTR ( Wet be-
stuur en toezicht rechtspersonen) in wer-
king. De WBTR is bedoeld om bestuur en 
toezicht van verenigingen en stichtingen 
te verbeteren. De overheid wil met de wet 
voorkomen dat wanbestuur, onverant-
woordelijk financieel beheer, zelfverrij-
king, misbruik van posities en andere on-
gewenste activiteiten verenigingen en 
stichtingen schaden.

Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de 
kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te 
komen dan velen denken. De wet gaat dat 
tegen door procedures en verantwoorde-
lijkheden met elkaar te bespreken en vast 
te leggen. Veel besturen zijn echter hier-
van nog niet op de hoogte. Door onvol-
doende informatie en zeker ook door de 
beperkingen van de coronatijd, is deze 
taak bij veel besturen blijven liggen. 

Het bestuur van de Schoof belegt daarom 
op donderdagavond 17 juni om 19.30 uur 

een informatieavond voor belangstellende 
verenigingen en stichtingen over dit on-
derwerp. In een kort tijdsbestek wordt 
verteld wat de WBTR inhoudt en deelt de 
Schoof haar ervaringen zodat uw vereni-
ging/ stichting zijn/haar voordeel hiermee 
kan doen. 

Op deze avond is ook notariskantoor 
Mantel & Voors vertegenwoordigd om in-
formatie te geven over de eventuele aan-
passingen van de statuten, vereist door de 
WBTR. Als u deze informatieavond wilt 
bijwonen, verzoeken we u dit voor 10 juni 
2021  door te geven. Het is raadzaam om 
in ieder geval 2 bestuursleden af te vaardi-
gen. Aanmelding kan via de mail: mi-
cheal@deschoof.nl Deze avond zal vol-
doen aan de dan geldende coronaregels. 
Hierbij wordt er geanticipeerd op geplan-
de versoepelingen. Mochten de beoogde 
versoepelingen uitblijven voor het moge-
lijk maken van deze avond, zullen we een 
nieuwe datum overleggen. 

Aan besturen van verenigingen/stichtingen in Andijk
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

JUNI
Zondag 6 juni
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Zaterdag 12 juni
• Voetbaldag bij Sporting Andijk

JULI
Zondag 4 juli   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur

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

Oud papier:  Zaterdag 12 en 26 juni, 10 en 24 juli,  7 en   
 21 augustus, 4 en 18 september,  2, 16 en 
 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 14 juni, 12 juli, 9 augustus, 7 september,  
 4 oktober, 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag  28 juni, 26 juli, 23 augustus,  20 sep-
 tember, 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 25 juni, 23 juli, 20 augus-

tus, 17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

Wij bezorgen in de hele regio en 
via Flora.nl in heel Nederland. 

0228 313 562

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

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

IJsselhof team ontvangt u graag.

Vanaf december moesten ze de deuren gedwongen 
gesloten houden vanwege de coronamaatregelen, 
maar sinds vorige week mochten de kinderen van 
‘Theater Academie Enkhuizen’ eindelijk weer naar 
binnen om hun musicallessen te volgen. ‘Gelukkig 
mogen we nu weer open en organiseren we weder-
om een Musical Summer School!’

In deze zevende editie van Musical Summer School 
gaan de kinderen aan de slag met de voorstelling: 
“Op Wereldreis”. Zo gaan ze leuke sketches spelen, 
mooie liedjes zingen en coole choreografieën dan-
sen van over de hele wereld. ‘Dit jaar is er ook weer 
veel ruimte voor je eigen creativiteit!’, vertelt Leem-
huis. ‘Wilde jij altijd nog dat éne nummer zingen, 
die éne dans doen , of kan jij heel goed op je kop 
staan of jongleren? Laat ons in je aanmelding weten 
wat jij graag zou willen doen en we gaan kijken of 
we het in de show kunnen stoppen!’ 

Musical Summer School is een initiatief van Thea-
ter Academie Enkhuizen en is bedoeld voor kinde-
ren die ook in de zomer graag iets cultureels doen. 
Toneel,-  of danservaring is niet vereist, dus ieder-
een kan meedoen. De kinderen krijgen niet alleen 
les in zang, toneel en dans maar ook decorbouw 
komt aan bod. Aan het einde van de week worden 
de aangeleerde kunsten opgevoerd in een voorstel-
ling voor de ouders, in een echte theaterzaal. 

Wat dit jaar nieuw is, is dat we meer capaciteit heb-
ben doordat we er een extra docent bij hebben dit 
komt de lessen alleen maar ten goede. Het is gewel-
dig om te zien hoeveel nieuw talent er elk jaar weer 
meedoet er komen kinderen van heinde en verre en 
dus niet alleen uit Enkhuizen en omgeving, som-
mige plakken er dan meteen een weekje vakantie 
aan vast en gaan dan lekker bij oma en opa logeren. 
Bovendien maken ze hier vrienden voor het leven 
want het belangrijkste van Musical Summer School 

is niet alleen het zingen, dansen en toneelspelen 
maar dat je dat samen met andere kinderen doet.’ 
Zo wordt deze zomervakantie er één waarin je niet 
alleen mooie ervaring op doet maar ook nieuwe 
vrienden maakt! 

De Musical Summer school vindt plaats op de vol-
gende data: 
Week 1: 12 juli tot en met 15 juli 2021
Week 2: 16 augustus tot en met 19 augustus 2021 

Er is maar beperkt plaats, dus wees snel met boe-
ken! Om je aan te melden of voor meer informatie 
kunt u een mailtje sturen naar: info@theateracade-
mieEnkhuizen.nl.

‘Eindelijk weer dansen zingen en acteren, 
de Musical Summer School gaat door!’

Heb jij een broer of zus die al heel 
lang ziek is of een beperking 
heeft zoals ADHD, autisme of 
een verstandelijke beperking. 
Dan ben jij een brusje.

Opgroeien in een gezin met een 
broer of zus met een beperking is 
soms lastig, je broer of zus heeft 
misschien meer zorg en aandacht 
nodig dan jij. Als brusje moet je 
soms een handje meehelpen of 
veel geduld hebben. Een leuk ui-
tje schiet er soms bij in en daar-
om organiseren wij een gezellige 
en zinvolle middag speciaal voor 
jou!

Voor wie: Kinderen van 7 tm 13 
jaar die brusje zijn en woonachtig 
in de gemeente Medemblik.
Wanneer: Woensdag 30 juni. In-
loop vanaf 15.15 uur. Start 15.30 
uur en afloop 19.00 uur.
Waar: De Schoof, Kerkelaantje 1, 
Wervershoof
Wat: Er zijn een aantal leuke 
workshops, tijd om te praten en 
een aansluitend diner.

Mogelijk gemaakt door Wijk-
team Oost Gemeente Medemblik
Opgeven bij Suzanne Helder, 
jongerenwerker Medemblik, via 
activiteiten@medemblik.nl

Epilepsie verstoort levens. Daar-
om gaan duizenden collectanten 
tijdens de collecteweek van Epi-
lepsieNL (7 t/m 12 juni) de deu-
ren langs om geld in te zamelen. 
Met de opbrengsten kan weten-
schappelijk onderzoek van start 
gaan. En jij kunt helpen! Word 
collectant. Ga naar epilepsie.nl/
collectant en sluit je aan. 

Ook meedoen?
De collecteweek is van 7 t/m 12 
juni, en we kunnen alle hulp in 
Andijk gebruiken. Meld jij je ook 
aan als collectant? Trommel je 
vrienden op, ga naar epilepsie.nl/
collectant en meld je aan. Met 
iedere deur die je langsgaat, 
breng je de oplossing voor epilep-
sie weer wat dichterbij.

Over epilepsie
Epilepsie verstoort levens. Van 
200.000 mensen in Nederland. 

Tijdens het boodschappen doen, 
klussen of onderweg naar je 
werk. Voor sommigen iedere dag, 
voor anderen eens per jaar. Maar 
altijd onverwacht. En het kan ons 
allemaal overkomen, in elke fase 
van het leven. Soms met een dui-
delijke oorzaak, zoals een onge-
luk of een hersenbloeding, vaker 
zonder duidelijke aanleiding. 
Daarom is EpilepsieNL er. 

Dit doet EpilepsieNL
De inkomsten uit de collecte-
week worden gebruikt voor het 
financieren van onderzoek, zodat 
er voor iedereen een behandeling 
komt en epilepsie in de toekomst 
te genezen is. Daarnaast zorgen 
we voor een beter leven met epi-
lepsie. Bijvoorbeeld door voor-
lichting te geven, lotgenoten sa-
men te brengen en op te komen 
voor mensen met epilepsie en 
hun naasten.

Collectanten gezocht

Eerste Brusjesmiddag in juni!

De weg, stoep en onder andere de plaats van het 
toegangshek rondom de parkeerplaats bij Lidl An-
dijk zijn gewijzigd. Daar is de weg afgelopen perio-
de voor afgesloten geweest. Inmiddels is de weg 
weer open voor doorgaand verkeer. 
Of de situatie er veiliger op geworden is? 
Wij hebben onze twijfels.

Gevaarlijk
Wij zien vooral gevaar op de plaats die is gereser-
veerd voor fietsers. De weg is smal, het stukje fiets-
strook nog smaller. De fietsstrook ligt tevens buiten 
de dertig kilometerzone, net voor/na een wegver-
smalling.  Misschien roepen we te snel, maar het 30 
kilometerbord verplaatsen zou in elk geval een idee 
zijn?

Ongeval
Een auto raakte vorige week vrijdag te water. Dit 
had niet te maken met de nieuwe verkeerssituatie.

Een automobiliste doorboorde een hek, reed dwars 
over de weg heen en belandde in een sloot.
De bestuurster stond met haar auto geparkeerd op 
het terrein van de LIDL. Vanwege onbekende oor-
zaak trapte zij het gaspedaal in. In volle vaart reed 
de auto de sloot in.

Het slachtoffer is door de brandweer uit haar wagen 
gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis 
overgebracht. Haar voertuig is uit het water geta-
keld en weggesleept. 

Het doorboorde hekje is ondertussen al gedeeltelijk 
gemaakt, maar moet wel vervangen worden.

Situatie rondom Lidl

De fietsstrook ligt buiten de 30km. zone.  
Foto: De Andijker

De hulpdiensten waren ter plaatse om de 
bestuurster en de auto uit het water te halen. 

Foto: De Andijker
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Carpaccio € 9,25/ Uiensoep €4,00 /  Salade gerookte Kip € 8,50 
     Gegratineerde champignons € 8,50 

Ossenhaas oa Indonesië € 19,75 / Var-
kenshaas gevuld met Brie € 16,50  / 
Spareribs € 15,50 / Big-

Sliptongetjes (3 st) € 19,50 / 
Tonijnsteak met een 

Dame Blanche € 4,00 / Coupe 
Andijk € 4,00 /  

Al onze gerechten worden geserveerd met  gebakken 
aardappeltjes of frites en rauwkost onze gerechten worden 

met diverse gegarneerd. Heeft u wensen, een dieet of wenst u 
vegetarisch, vraag onze medewerker . Ook voor grotere groepen kun-

nen wij u dit aanbieden. 
Reserveren: gezellig@dorpshuiscentrum.nl of via onze website: 

www.dorpshuiscentrum.nl 

Na een lange periode van voor-
bereiding hebben wij, Chris en 
Monique, een hele nieuwe win-
kel/werkplaats in elkaar ge-
schetst. Dit deden wij samen 
met Tigo. Vele kleuren en meu-
bels bekeken, alle mogelijke 
vloerenvoorbij zien komen. 
Natuurlijk hebben we samen 
met Karin en Jacintha alles 
weer verder besproken en uit-
gedacht.

Wat zijn we trots op het resultaat 
van onze verbouwing. Met heel 
veel plezier hebben we deze 
mooie stap gemaakt. Vooral ook 
met heel veel hulp van onze kin-
deren, medewerkers en hun part-
ners. Waar we dachten dat er een 
muur stond, bleek het een mooie 
plaat tegen een kast te zijn. Na 
een periode van afbreken, moet 
er weer opgebouwd worden. Een 
gat in de muur achter een kast! 
Oeps en maandag komen Bas en 
Don Groot schilderen en behan-
gen. Gelukkig is ook dit ‘pro-
bleem’ weer vakkundig opgelost. 

Stukje behang gevonden
Sommige klanten zullen vast 
thuis nog wel wat stukjes behang 
onder hun schoenen hebben ge-
vonden, want die ene dinsdag 
was het wel een gezellige rommel 
in de winkel. Eindelijk was het 
donderdag 15 april en daar kwam 
Rob (Karsten Woning en Project-
stoffering) het tapijt leggen. Bas 
Groot was het laatste muurtje 
nog aan het behangen. Halver-
wege de middag was het bijna 
klaar en  oh, wat is het mooi ge-
worden. Monique pinkte wel een 
paar traantjes weg, een droom 
die nog mooier is in werkelijk-
heid. Wat voelt het goed.

Goed gevoel
Vooral de mooie samenwerking 
met Bas en Don, die ook mee 
hebben gedacht en geadviseerd 
over de kleuren. Rob, die al zijn 
creativiteit kwijt kon in het tapijt 
met visgraat en dan ook nog met 
de gele kleur. Donderdag einde 
van de dag, alles ophalen bij 
Pronto en inrichten maar. Het 
was één groot feest.

Bijna klaar
De reacties van onze klanten zijn 
enorm positief. Fijn om dat te 
horen. Ook is het overweldigend 

om zoveel mooie complimenten 
te mogen ontvangen. Er is zelfs 
een klant weer naar buiten gelo-
pen, omdat hij echt dacht de ver-
keerde winkel in te zijn gestapt. 
Een vervoerder die de balie kwijt 
was. Een klant die er woensdag 
nog even was en vrijdag terug-
kwam en echt niets van snapt hoe 
snel wij dit gedaan hebben. Maar 
zoals meerdere van jullie al heb-
ben gezien, hebben we nog geen 
nieuwe tafels! De campingtafels 
van zolder gehaald en zo wachten 
we geduldig tot eind juni wan-
neer de nieuwe tafels en stoelen 

ook binnen zijn. Elke keer weer 
een stap verder. 

Heropening na 
kampeeravontuur
We kijken uit naar woensdag 1 
september! Dan kunnen we onze 
winkel (her)openen, met een 
nieuwe naam en uitstraling en 
vieren we 4 dagen lang oud en 
nieuw! Tot die tijd, mag je komen 
‘kamperen’ bij ons aan de cam-
pingtafel.

Chris en Monique, 
Karin, Jacintha

Kamperen bij Schouten Optiek

‘Kamperen’ aan de campingtafel in de winkel. Foto: PL/De Andijker

 
Wist u dat...

... een oudere dame bij de 

Dorcaswinkel een 

nieuwe printer heeft ingele-

verd in een oude doos, maar 

we weten niet wie de dame is.

... vele handen licht werk 

maken? 

... er afgelopen week voor 

het kunstwerk voor Cultura 

honderden ‘vlammen’ zijn 

gemaakt?

... Bets de Vries deze allemaal 

gaat bakken de komende 

weken?

... we uitzien naar de onthul-

ling tijdens het jubileumweek-

end op 2 en 3 oktober?

... er op de Dijkweg te hard 

gereden wordt en dat er ge-

controleerd gaat worden?

... de Kleingouw weer toegan-

kelijk is voor ons allen?

… er nog exemplaren van het 

jubileumnummer 100 jaar de 

Andijker bij ons kantoor voor 

u klaar liggen? 

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u 

deze berichten kan 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?
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