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Wat hebben we allemaal zin om 
weer samen leuke dingen te doen 
en wij hebben goed nieuws.  
Na geen Huttendorp in 2020 en 
lange onzekerheid over de 2021 
editie gaan we dit jaar weer Hut-
tendorp Andijk organiseren in de 
laatste week van de zomervakan-
tie. Weer lekker samen bouwen 
en spelen. Toch zijn we nog niet 
100% zeker! We zijn, samen met 
de gemeente Medemblik en de 
veiligheidsregio, druk bezig met 
de vergunningaanvraag en de 
voorbereidingen.

Omdat we heel positief zijn dat 
Huttendorp Andijk dit jaar mo-
gelijk is hebben we besloten het 
aanmelden van de kinderen al-

vast mogelijk te maken.  Dus zit 
je nu in groep 3 t/m 8 en woon je 
in Andijk of zit je in Andijk op 
school, meld je dan aan via het 
online formulier op www.hutten-
dorpandijk.nl

Na jouw aanmelding en als we de 
vergunning van de gemeente 
hebben ontvangen gaan we zor-
gen dat je kan betalen. Na beta-
ling van € 22,50 per kind is de 
aanmelding definitief.

Huttendorp Andijk is niet moge-
lijk zonder vrijwilligers. We heb-
ben begeleiders nodig voor het 
timmeren en alle andere activi-
teiten die we organiseren. Aan-
melden om vrijwilliger te worden 

kan ook via onze website. Mee-
werken aan het de leukste activi-
teit deze zomer in Andijk!

Huttendorp Andijk organiseren 
kan ook niet zonder sponsors. 
Draagt u Huttendorp Andijk  een 
warm hart toe en wilt u de kinde-
ren uit Andijk helpen om weer 
een fantastische afsluiter van de 
zomervakantie te hebben? Op 
onze website vindt u de details en 
contactinformatie.

We zullen jullie blijven informe-
ren via onze website en onze so-
cial media kanalen. Voor nu kij-
ken we heel erg uit naar jullie 
komst, wij hebben er zin in!
Bestuur Huttendorp Andijk

Goed nieuws! 19, 20 & 21 augustus: Huttendorp Andijk 

Het bestuur van Huttendorp Andijk. Foto aangeleverd

Tijdens de Kunst en tuin Route 
reed onze ‘huisfotograaf’ Koos 
Dol altijd een rondje langs de 
vele kunstwerken die uitge-
stald stonden. Ook bij Cor Gor-
ter trof hij bijzondere kunst-
werken aan. Die foto van Cor 
en zijn berkenboomstammen 
objecten van een aantal jaren 
geleden kwamen we laatst weer 
eens tegen in het uitgebreide 
archief. Zou Cor dat nog steeds 
doen?

Onze nieuwsgierigheid was ge-
wekt en het telefoonnummer van 
Cor snel gevonden. “Dat met die 
berkenboomstammen ben ik 
mee gestopt,” zo laat hij de redac-
tie weten. “Maar ik knutsel nog 
steeds graag en jullie zijn van 
harte welkom!”

Berkenhout
In de voortuin staan een aantal 
prachtige berken. “Die moesten 
nodig gesnoeid en de takken die 
er af kwamen werden aan de kant 
gelegd. Je zou er eens iets mee 
moeten maken zei mijn vrouw 
Wil,” zo vertelt Cor. “Dat zag ik 
wel zitten en met een paar voor-

beeldjes die ik wel eens ergens 
gezien had begon ik met iets een-
voudigs. Dat ontwikkelde zich 
verder en werd steeds creatiever. 
Ik had er wel lol in. Vooral ook in 
de gekkigheid. Zo maakte ik van 
de berken in de voortuin mannen 
met hun mobieltjes (alles van 
berkenhout). Ze staan dicht bij 

elkaar maar hebben slechts aan-
dacht voor hun schermpjes.”

Hout vergaat
“Op een gegeven moment was ik 
er wel klaar mee. De nieuwigheid 
is er dan vanaf, je valt in herha-
ling. Ook merkte ik dat het hout 
snel verging, wat de kunstwerkjes 
niet ten goede kwam. Daarbij 
was mijn aandacht inmiddels al-
weer getrokken door iets nieuws. 
Op vakantie in Kroatië zag ik 
schilderijtjes van wat ‘afval’ bij 
elkaar gelijmd tot een waar 
kunstwerk. Dat inspireerde mij 
tot het maken van een selfie, 
maar dan wel zowel van voren als 
van achteren! Het haar is ge-
maakt van gespleten bamboe.”

Coronatijd
Cor vertelt: “De afgelopen perio-
de waren we veel in en om het 
huis aan het klussen. Door coro-
na mocht en kon je verder niet 

veel. Het hele huis heb ik rondom 
geschilderd. Ik had heel wat blik-
ken verf staan en gebruikte kwas-
ten. Zonde om weg te gooien 
toch? Ik maakte een schilderij 
met een kwastenventje die ik 
‘Wijze Nol’ noemde. Zijn verfblik 
Wijzenol werd ook onderdeel van 
het schilderij. Inmiddels heeft dit 
kunstwerkje een plek gekregen 
bij de fabriek van het verfmerk. 
Dat is leuk, dat niet alleen ik ge-
niet van het maken, maar dat an-
deren ook de humor van het 
kunstwerkje kunnen waarderen 
en het een plekje willen geven! 
Een mooi compliment.”

Taalgrapjes
Van een grote vierkante balk 
maakte hij een peer. “Daaronder 
moest een tekstje. Eerst werd dat 
‘k Peer hem en later koos ik toch 
voor Toffe Peer. Ook maakte ik 
een badmintonveldje met een 
vlakverdeling die erg aan de stijl 

van Piet Mondriaan deed den-
ken. Dat schilderij noemde ik als 
snel een Cordriaan! Het is ge-
woon ontzettend leuk om bezig 
te zijn met heel verschillende 
materialen en ze ook anders te 
gebruiken dan waar ze misschien 
in eerste instantie voor bedoelt 
waren. Een restje waterleiding 
kan zomaar de schilderijomlijs-
ting worden. Een restje bont en 
leer wordt verwerkt in een schil-
derij naar evenbeeld van onze 
poes. 

Waardeloos materiaal bestaat 
niet, kosteloos materiaal wel. Als 
je goed kijkt en een beetje buiten 
de vaste kaders durft te denken, 
dan is een nieuw projectje alweer 
geboren.”

Creatieve Cor Gorter maakt er iets leuks van

Van zeer verschillende materialen maakt Cor Gorter heel diverse 
kunstwerkjes. Tekst en foto: OdB

Koos Dol maakte deze foto tijdens een eerdere Kunst en tuinroute.
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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 20 juni 10.00 uur: 
Vaderdag. 
Woord-Communieviering door 
voorgangers van groep Andijk;
met muzikale ondersteuning van 
het Gemengd koor. Thema: “Waar 
was U God?”. De collecte is voor 
onze kerk. Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
*Overleden: Truus Tensen-Nieu-
weboer

Mededelingen:
*Alle vaders, een mooie en ver-
rassende zon-dag toegewenst! 
*M.i.v. zondag 4 juli beginnen de 
vieringen voortaan om 9.30 uur. 
Dat zal even wennen zijn. 
En zijn er geen zaterdagavond-
vieringen meer.  

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 20 juni

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

www.gereformeerdekerkandijk.nl
10.00 uur  Ds. C. Blokland-den Hertog te Geldermalsen

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
De diensten uit De Kapel zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl 
10.00 uur Voorganger: Ds. Burret Olde
 Organist: Dhr. Wim Broer

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
10.00 uur  Wo-Com. groep Andijk, 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 Jaap Oosterhuis

De diensten zijn ook 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

Telefoonnummer weggevallen
In het artikel over Masage Bovenjan is vorige 

week het telefoonnummer weggevallen. 

Masage Bovenjan is bereikbaar 
op tel.nr. 06 37 34 02 71 of 59 38 06.

Beste parochianen, zoals u weet 
zitten de parochies Andijk, Me-
demblik, Onderdijk, Wervers-
hoof en Zwaagdijk-Oost in een 
samenwerkingsverband, dat nu 
in een fase is gekomen waarin 
steeds nauwer samengewerkt 
wordt met het oog op de toe-
komst. Op grond daarvan heeft 
het Pastoresteam een nieuw li-
turgisch rooster opgemaakt voor 
het aankomende halfjaar 2021, 
waarin zij zo frequent mogelijk in 
alle kerken op zondag de vierin-
gen kunnen verzorgen. Dat in sa-
menspraak met de parochiële 
voorgangers. Zij worden door dat 
nieuwe rooster minder belast. 
Dat was ook hun wens.

Wijzigingen 
aanvangstijden vieringen:
Het meest opvallende aan het 
rooster is de wijziging van de 
aanvangstijden van de vieringen. 
In Andijk, Medemblik en Wer-
vershoof zullen de vieringen 
vanaf zondag 4 juli 2021 om 
09.30 uur beginnen in plaats van 
10 uur. In Onderdijk is de aan-
vangstijd gesteld op 11.oo uur in 
plaats van 10 uur. En in Zwaag-
dijk-Oost beginnen de vieringen 
op de tweede en laatste zondag 
van de maand om 11.00 uur. Dan 
is daar de eucharistieviering. En 
op de andere zondagen in de 
maand is daar in Zwaagdijk-Oost 
om 10.00 uur de woord- en com-

munieviering. De vieringen In 
het verzorgingshuis Sint Jozef te 
Wervershoof blijven ongewijzigd 
staan op vrijdagavond om 18.30 
uur.

Belangrijk is dat door het aanpas-
sen van de aanvangstijden er vol-
doende mogelijkheid is om op 
alle vijf de locaties zondagmor-
gen een eucharistieviering en een 
woord- en communieviering te 
houden, zonder een grotere druk 
te leggen op schouders van de 
parochiële voorgangers. Vooral 
omdat de zaterdagavondviering 
(in Andijk, Wervershoof, Zwaag-
dijk-Oost) en de donderdagmor-
gen viering (in Onderdijk) komen 
te vervallen.

De mogelijkheid tot koffiedrin-
ken na de viering blijft gehand-
haafd en wel op iedere 1e zondag 
van de maand. Voor de parochie 
in Onderdijk zal dat die zondag 
vooraf aan de viering zijn.
De nieuwe aanvangstijden in de 
kerken betekent uiteraard dat het 
even wennen is. Wij hebben er 
echter het volste vertrouwen in 
dat dit gaat lukken!

Het actuele overzicht van de vie-
ringen in de verschillende paro-
chies vindt u altijd op onze web-
site: www.rkregiowh.nl. Of op de 
websites van de verschillende pa-
rochies. 

Nieuw liturgisch rooster in 
alle parochies van de regio

 

Andijkertjes
Gevraagd: jongeman/meisje voor 
vaste/regelmatige tuinwerkzaam-
heden flexibele werktijden, gem. 

Enkhuizen. Goede beloning. 
Tel 06 515 73 778.

Bloemen bestellen? 
Bloem & Plant bellen! 

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

0228 313 562

Open Atelierbd, Talud 17, 
Wervershoof op 26 en 27 juni van 

11.00 tot 17.00 uur.

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

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

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 

Een prima plek om familie of
vrienden te laten overnachten als u 
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan ook al voor 1 nacht. Ook han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Schrijf je in: de zwemvierdaag-
se komt eraan!
Opbrengst voor “De Put”
Dit jaar is de zwemvierdaagse van 
aanstaande maandag 21 juni tot 
25 juni. Schrijf je in, maak er een 
leuke sportieve week van en pak 
die medaille! Of nog beter; laat je 
sponseren door je vrienden, bu-
ren, opa’s en oma’s. De opbrengst 
van het sponsorgeld van de deel-
nemers is dit jaar het herstel van 
de vandalismeschade aan “De 
Put”. Je kunt je inschrijven bij de 
kassa van De Weid waar je ook 
het formulier voor jouw sponso-
ren kunt meenemen. Alvast veel 
succes gewenst!

Noteer ‘m vast: Discozwem-
men op vrijdag 25 juni!
De zwemvierdaagse wordt afge-
sloten met een gezellige avond; 
vooral voor de jeugd, maar alle 
leeftijden zijn van harte welkom. 
Tijdens de discoavonden is er een 
dj aanwezig die zorgt voor de 
perfecte zwembeats. Kom gezel-
lig zwemmen; het kan eindelijk 
weer!

Ook vrijwilliger worden? 
info@deweid.nl

Zwembad de Weid

Na zoveel maanden niet mogen 
spelen met elkaar, konden de mu-
zikanten van Excelsior afgelopen 
donderdag 10 juni eindelijk de 
eerste repetitie van 2021 beleven. 
Na 2 online pub-quizzen en een 
digitale jaarvergadering elkaar 
weer live zien en spreken. De 
ventielen waren gesmeerd, nieu-
we muziek op de lessenaar, alles 

volgens het Covid-protocol en 
iedereen weer enthousiast. 
Of zoals een lid het mooi ver-
woordde: “Wat was het weer 
heerlijk om elkaar te zien en weer 
samen te spelen!”. 

En nu maar hopen dat we snel 
weer een concert voor u kunnen 
organiseren.  

Er wordt weer gerepeteerd. Foto aangeleverd

We kunnen weer! 
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18 JUNI - NATIONALE TESTAMENTEN-CHECK-DAG
Ons kantoor doet mee aan de nationale testamenten-check-dag. We 
doet veel aan voorlichting en deze dag sluit hier goed bij aan. Bel ons 
vrijdag 18 juni en maak uw afspraak voor een gratis check en 10% 
korting op uw testament tarief.

Waarom een testamentcheck?
Is het volgende herkenbaar? Ik was al heel lang van plan om er eens 
naar te laten kijken, maar schoof het telkens voor mij uit. U bent ja-
ren geleden getrouwd, toen is er wel iets opgemaakt, maar daar is 
nooit meer naar gekeken. Ooit is er wat voor de kinderen geregeld, 
maar hoe het precies zit weten we niet meer. We wonen samen, 
maar hebben eigenlijk nog nooit iets op papier gezet. Er zijn veel 
vragen, zoals: Wie zijn mijn erfgenamen en hoeveel belasting moeten 
zij betalen? Alles gaat toch naar de langstlevende, klopt het dat die al 
belasting moet betalen over de erfdelen van de kinderen, ook als zij 
nog niets krijgen? Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik zou overlij-
den? Kan ik ook wat regelen voor als ik wilsonbekwaam word? 

Gratis afspraak en 10% korting testament – 
bel ons vrijdag 18 juni. 
Tijdens uw half uur gratis afspraak bekijken we of uw testament nog 
bij uw situatie past en wat daarvan de fiscale consequenties zijn. 
Deze nationale dag is er omdat er de laatste jaren veel gewijzigd is 
het erfrecht en de successiewet. Heeft u kinderen is uw testament 
van voor 2013, dan is het sowieso zinnig om ernaar te laten kijken. 
U bent ook welkom als u geen testa-
ment heeft. Dan bekijken we of de 
wettelijke situatie voor u voldoende 
is, of dat het slim is om wel een testa-
ment op te stellen.
Mantel & Voors Notarissen 
en Mediators 
Andijk 0228-592224 en 
Benningbroek 0229-591264 

Andrea van Langen

Ontmoeten.

Nu ik zo af en toe weer naar 
het gemeentehuis mag merk 

ik pas echt hoeveel impact de 
coronacrisis heeft gehad. Een 
gesprek op het gemeentehuis 
voelt ineens als een uitje. Col-

lega’s die vanaf oktober in 
dienst zijn van de gemeente 
en nu pas voor het eerst fy-
siek in het gemeentehuis ko-
men en ervaren hoe de wet-
houder, die ze alleen van het 

scherm kennen, nu in het echt 
is. Gesprekken die vaak 

stroever verlopen doordat 
mensen in coronatijd een ge-
brek aan communicatie heb-
ben ervaren. Ook al doen we 
allemaal op onze eigen manier 

ons best om dat te voorko-
men. Overal zijn scheurtjes 

ontstaan, want communicatie 
met een scherm is toch écht 

anders dan van mens tot 
mens. 

Natuurlijk het is fantastisch 
dat blijkt dat we ons werk 

dankzij de digitale technolo-
gie ineens ook grotendeels 
voor een scherm kunnen 

doen. Ineens beseffen we hoe 
fijn het is dat we in een mooie 
rustige groene gemeente wo-
nen. Helaas realiseert de rest 
van Nederland zich dat in-
middels ook waardoor de 

vraag naar woningen (nog) 
groter is geworden. We zijn 
op dit moment bezig met een 
inhaalslag en willen bouwen 

in alle (17) kernen. Dat 
maakt dat de werkdruk op 

het gemeentehuis hoog is en 
blijft. Waardoor de communi-
catie ook zonder al dat wer-

ken achter beeldschermen on-
der druk staat. Tijd investe-

ren in een fysiek gesprek lijkt 
soms ingewikkeld maar kan 
achteraf zoveel kostbare tijd 

en frustratie voorkomen. Fijn 
dat de maatschappij langzaam 
weer van het slot gaat waar-
door dit nu weer mogelijk is.

Heerlijk dat we tijdens een 
fietstochtje weer spontaan 
kunnen neerploffen op een 

terras en dan spontaan men-
sen ontmoeten die we mede 

door corona een tijd niet heb-
ben gezien. Een zonnige zo-

mer met veel terrasweer. 
Even wat minder moeten en 
wat meer ontmoeten! Dat 
wens ik de horecaonderne-

mers in onze regio en alle le-
zers van deze column toe. 

Andrea van Langen, 
wethouder.

Een jaar lang wachten, maar nu 
gaat het EK voetbal door. Helaas 
gelden er nog wel beperkingen. 
Het grote oranje gedruis is er niet 
bij. “Wij -van Kuin Makelaardij- 
hadden tijdens het vorige WK 
een speelschema gemaakt en 
hebben dat dit jaar voor het EK 
ook gedaan. We krijgen hele leu-
ke reacties, maar zien dat het 
oranjegevoel nog moet komen.”
De eerste wedstrijd voor het Ne-
derlands elftal is gewonnen met 
3-2. Voorzichtig zien we meer 
straten oranje kleuren. Zal de 
oranje koorts gaan stijgen als ze 
doorgaan en verder komen?

Klein gezelschap
Wat meespeelt is, dat je niet met 
grote groepen kan kijken naar de 
wedstrijden. Anders kon je in het 
café gezellig samen kijken of 
vrienden en familie uitnodigen 
en lekker in je (nieuwe) huis sa-
men van de wedstrijden genieten. 
Door de beperkingen kijken we 
met een klein gezelschap thuis en 
dat is toch anders. 

(Reserve) bondscoach
“Met het EK speelschema hopen 
we, dat er thuis wat oranjegevoel 
komt en iedereen kan genieten 
van de gezelligheid. Of je nu voet-
balliefhebber bent, reserve 
bondscoach of het gewoon gezel-
lig vindt om samen te genieten. 

Ook leuk!
“We hebben aangegeven wat de 
waardestijging van woningen is. 
Heb je je woning gekocht in 2016, 
dan is de gemiddelde waardestij-
ging 60%. Dat kijkt toch even lek-
kerder naar het EK toch? Wie 
weet wat er over 4 jaar weer te 
zeggen valt? 

Speelschema ophalen 
“De schema’s die we hebben ge-
maakt hebben we bij Sporting 
Andijk uitgedeeld en we hebben 
ze op diverse plaatsen afgegeven 
en verspreid. Als u nog een pos-
ter wilt hebben, we hebben er 
nog een paar over dus kom gerust 
even langs voor een gratis EK 
speelschema op Visserspad 1.

Met Kuin Makelaardij genieten van het EK. Foto aangeleverd

Het EK voetbal is begonnen

De Oosterbegraafplaats in An-
dijk is aan groot onderhoud toe. 
De paden en beplanting zijn aan 
vernieuwing toe en er is wortel-
opdruk bij het parkeerterrein. 
Daarnaast is er behoefte aan een 
verstrooimonument op de be-
graafplaats.

Tijdens het groot onderhoud gaat 
de gemeente Medemblik daarom:
- Een drainage aanleggen;
- Nieuwe verharding aanbrengen;
- Nieuw groen plaatsen;
- Opsluitbanden rechtzetten;
- De parkeerplaats opknappen;
- Verstrooimonument plaatsen.
Na afloop oogt de begraafplaats 
niet alleen weer netjes en ver-
zorgd, maar is deze ook veiliger, 
meer toegankelijk en praktischer 
ingericht.

Planning (onder voorbehoud)
We zijn in mei 2021 begonnen 
met de voorbereidingen van dit 

groot onderhoud. Binnenkort 
vinden er onderzoeken plaats op 
de begraafplaats. 
De planning is nu dat we in het 
tweede kwartaal van 2022 starten 
met de uitvoering van de werk-
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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
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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
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   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

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

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

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

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

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Cornelis Kuinweg 22 - www.bosmantel.nl

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

7.00 tot 21.00 geopend

Corona is een heftig virus dat 
soms een lange nasleep kan 
hebben. Met de juiste lifestyle 
is volledig herstel vaak moge-
lijk. Praktijk Andijk kan vanuit 
de electro-acupunctuur en de 
fysiotherapie een mooi totaal-
pakket bieden. “Elke ziekte-
beeld is uniek, de persoonlijke 
klachten zijn voor ons het aan-

knopingspunt om te beginnen 
met de behandeling.”

Werner de Haan kan vanuit zijn 
werk als fysiotherapeut zorgen 
voor een programma op maat, 
Kelly Groot  kan vanuit haar werk 
als electro-acupuncturist zorgen 
dat de voorwaarden voor herstel 
geoptimaliseerd worden. “Verlies 

van kracht, de controle even 
kwijt zijn en vermoeidheid zijn 
veel gehoorde klachten, maar elk 
mens reageert anders en de be-
handeling kan dan ook verschil-
len.”

Nasleep
Werner vertelt: “Wat je veel ziet 
is dat mensen hun grens niet voe-

len. Elke keer gaan ze er weer 
overheen. Ze krijgen geen duide-
lijk signaaltje. Daarna komt ‘de 
klap’ en moeten ze weer dagen 
bijkomen. Ook kunnen mensen 
zich slecht focussen, hebben het 
over een zwaar en mistig hoofd.”

Fysiotherapie
Via een individueel revalidatie-
programma traint Werner men-
sen om weer in conditie te ko-
men. Hij heeft al veel mensen 
onder begeleiding, die nu een 
programma bij hem volgen. “De 
restverschijnselen kunnen per 
individu nogal variëren en maat-
werk is dan ook vereist. In de oe-
fenzaal ga ik met de mensen aan 
de slag met een individueel be-
wegingsprogramma op maat.”

Electro-acupunctuur
Na corona kunnen er nog virus-
resten in het lichaam aanwezig 
zijn. Via de Lifestyle-test meet 
Kelly u door. Als er nog virusres-
ten (viroden) aanwezig zijn of 
organen hebben een beschadi-
ging opgelopen door Corona, 
dan worden deze met homeopa-
tische druppels of voedingssup-
pletie hersteld. Bij de metingen 
wordt ook gekeken of er nog 
voedingsstoffen (vitaminen en 
mineralen) moeten worden aan-
gevuld.” Kelly licht toe: “Tijdens 
zo’n infectie is er enorme stress 
in het lichaam aanwezig. Het lijf 

staat in ‘overlevingsstand’ en dat 
vraagt nogal wat voedingsstoffen 
van het lichaam.”

Samenwerking
Fysiotherapie en electro-acu-
punctuur kunnen elkaar in deze 
heel goed aanvullen. “Als je li-
chaam te kort voedingsstoffen 
heeft wordt revalideren erg 
zwaar en blijf je maar moe. Als 
mensen de juiste balans van voe-
dingsstoffen opbouwen, pakt dit 
ook positief  uit voor de revalida-
tie.” 

Herstel kost tijd
“Hoewel de meeste mensen vol-
ledig herstellen na Covid-19, zien 
we ook heftige gevallen voorbij 
komen. Sommige mensen zijn zo 
ziek geweest, dat we moeten kij-
ken of volledig herstel wel moge-
lijk is. Samen bespreken we wat 
haalbaar is. Blijf niet lopen met 
klachten, u bent niet de enige en 
met hulp van Praktijk Andijk kan 
er snel een flinke verbetering op-
treden.”  Coronarevalidatie valt 
onder de basisverzekering.

Praktijk Andijk
Praktijk Andijk vindt u aan 
Landstraat 5, 1619 EX Andijk. 
Stuur een mail aan info@praktij-
kandijk.nl of bel 0228-591122.  
Op de website www.praktijkan-
dijk.nl kunt u nog veel meer in-
formatie vinden.

Herstellen na Corona bij Praktijk Andijk

Werner en Kelly helpen u graag bij het herstellen na corona infectie. Tekst en foto: OdB

Krokus 22, Andijk • 06 373 1414 8 
www.LNChuidverbetering.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 liefdevolle momenten 
een geschenk:
 De grootste collectie kinderbestekjes   
 en spaarpotjes
 Rammelaars, tandendoosjes,    
 fotolijsten en fotoalbums
 Gratis graveren van kindergeschenken
 Cadeauservice

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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Wist u dat...

... er eindelijk weer activitei-

ten in de agenda staan?

... u uw agenda onderwerpen 

kunt mailen naar 

info@andijker.nl?

… Jakob deze maand nog 

zijn eerste AOW krijgt 

bijgeschreven?

Met een helm op de e-bike?
Dat spreekt voor zich.

Een ervaren 
rijder kan
risico’s mijden

Het dragen van een fietshelm vermindert de 
kans op ernstig letsel bij een botsing of val.
Wij helpen je graag om zo lang mogelijk 
veilig te blijven fietsen.

Meer informatie en tips?
vvn.nl/ervarenrijder

Voorbereiding
Na een stuk of wat bijeenkomsten, heel 
veel app verkeer, publicaties in De Andij-
ker en geldelijke bijdrages van de sponso-
ren Aker Stoffering, Bouwbedrijf Hof, 
Club van 50 - Sporting Andijk, De Haan 
en Buis verzekeringen, Deen Supermark-
ten, Drukkerij Vijn, Funbal.nl, Gemeente 
Medemblik, KNVB, Jan Mulder Photo-
graphy, Ledschermbus.nl, Lidl Andijk, 
NH1816, Oranjefonds en Succesful Party, 
kwam het programma voor 12 juni tot 
stand. 

Tijdsloten
Elke leeftijdsgroep van mini ’s tot jongens 
en meisjes onder 16 had een tijdslot, 
waarin de spelletjes op het hoofdveld wer-
den gedaan met daarna extra activiteiten 
zoals het springkussen en het eten en drin-

ken van poffertjes, popcorn en slush pup-
py. De kinderen genoten o.a. in de panna-
kooi, tijdens het jeu de voetbal, maar ook 
van het dribbelen met water. Het was een 
feestje om te doen en ook om naar te kij-
ken! Dat was jammergenoeg alleen weg-
gelegd voor de begeleiders en de organisa-
tie, want publiek was niet toegestaan. Van 
alle deelnemers heeft Jan Mulder, veelal 
liggend in het gras, een prachtige actiefoto 
geschoten als aandenken aan deze geslaag-
de eerste voetbaldag. 

Mixtoernooi
Rond de klok van half 4 waren alle spellen 
en kraampjes opgeruimd om plaats te ma-
ken voor het mixtoernooi. Op 4 veldjes 
speelden jongens en meisjes vanaf 17 jr 
samen in een team met senioren. Het werd 
een sportieve strijd om de eer. De vetera-

nen en de walking voetballers speelden op 
het naastgelegen veld hun eigen partijtjes. 
Na afloop kwam iedereen samen in de 
kantine en op het terras voor een drankje 
en wat te eten. En natuurlijk gingen de ge-
sprekken over de gemiste kansen, de fabu-
leuze dribbels en het aankomende EK. 

Verbinding
Voetbal is fysieke strijd op het veld, strijd 
in woorden voor of na het spel, maar blijkt 
juist ook voor verbinding te zorgen. Dat 
was het doel vanuit de KNVB en is ook bij 
Sporting Andijk op deze zonnige zaterdag 
tot uiting gekomen. Organisatie en uit-
voerders, jongens en meisjes, senioren en 
junioren, bedrijven en medewerkers: sa-
men is er een mooie dag tot stand geko-
men. Misschien de start van een nieuwe 
traditie?

Verslag Nationale Voetbaldag bij Sporting Andijk

Wij openen de deuren 
weer op woensdag 16 
juni en vrijdag 18 juni.
Jongeren boven de 13 
jaar zijn verplicht mond-
kapje te dragen met uit-
zondering bij het zitten 
op een plek. 

 

Woensdag  16 juni

vrijdag 18 juni

19.00-21.00 uur

19.00-21.00 uur

Jongerencentrum

G-Soos

Op onze planning staat 
een bingo avond met 
super leuke prijzen! Eet 
thuis niet teveel want 
we hebben ook pizza 
en tosti’s om van te ge-
nieten. Geef je  nu op via 
0618845854 met naam, 
leeftijd en je telefoon-
nummer van je ouders

Kom je ook langs?

Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl

Op 10 juni besloot de gemeenteraad voor 
huishoudelijk afval het recycle-tarief in te 
voeren per 1 januari 2022. Beter afval 
scheiden en minder restafval overhouden 
is goed voor het milieu én je krijgt invloed 
op de hoogte van je afvalstoffenheffing. 
Dat is recycle-tarief. Het is een nieuwe 
manier van het berekenen van de afval-
stoffenheffing. Ben jij een goede afval-
scheider en heb je weinig restafval? Dan 
betaal je ook minder! 

Aanleiding
Gemeente Medemblik wil dat inwoners 
die zich inspannen om afval te scheiden, 
dit terug moeten zien in hun portemon-
nee. De gemeenteraad gaf opdracht om 
het recycle-tarief te onderzoeken. Dat be-
tekent minder restafval en een betere 
scheiding van grondstoffen zoals gft en 
etensresten, plastic, blik en drinkpakken 
en papier. Het is een nieuwe manier van 
het berekenen van de afvalstoffenheffing. 
Met het huidige systeem blijft de afvalstof-
fenheffing de komende jaren stijgen. Be-
langrijke oorzaken zijn de hoge verwer-
kingstarieven van restafval en de landelij-
ke verbrandingsbelasting op restafval.
Door het afval goed te scheiden, krijgt een 
inwoner met het recycle-tarief invloed op 
de hoogte van zijn afvalstoffenheffing.  

Uw besparing
De terugverdientijd voor de gemeente is 
twee jaar. Inwoners hebben het eerste jaar 
al invloed op de hoogte van hun afvalstof-
fenheffing. Als een huishouden de restaf-
valbak minder vaak aanbiedt of minder 
vaak een zak in de ondergrondse restafval-
container gooit, bespaart het op de afval-
stoffenheffing. Wanneer iemand een bak 
van 240 liter minder dan 8 keer per jaar 
aan de weg zet, betaalt hij of zij minder 

dan het bedrag voor 2021. Deze verhou-
ding is gebaseerd op ervaringen elders in 
het land. 

Ervaring
Ongeveer de helft van alle gemeenten in 
Nederland heeft een soortgelijk systeem. 
In die gemeenten wordt afval beter ge-
scheiden en is de afvalstoffenheffing ge-
middeld lager. Omdat we in Medemblik al 
heel goed bezig zijn, is recycle-tarief een 
goede manier om inwoners te belonen 
voor hun goede afvalscheidingsgedrag en 
tegelijkertijd daagt het anderen uit om hun 
afval beter te scheiden en zo hun afvalstof-
fenheffing te verlagen. 

Registratie
Bij de afvalinzameling worden adresgege-
vens verwerkt. De afvalbak is gekoppeld 
aan het woonadres. Deze bak is voorzien 
van een chip. De chip registreert het aantal 
keer dat de bak wordt aangeboden om ge-
leegd te worden en de dag en het tijdstip 
waarop dit gebeurt. De verwerking van 
deze gegevens gebeurt in overeenstem-
ming met de privacyregelgeving.  

Hoe verder?
Afvalverwerker HVC gaat samen met de 
gemeente bewoners uitgebreid voorlich-
ten. Binnenkort ontvangen alle inwoners 
een brief met uitgebreide informatie over 
wat de volgende stap is. Op https://www.
medemblik.nl/aanvragen-en-regelen/re-
cycle-tarief vindt u alle basisinformatie. 
Ook de website www.hvcgroep.nl vindt u 
veel informatie.  Het college van B&W 
heeft op 18 mei 2021 het Recycle-plan 
goedgekeurd. In het coalitieakkoord was 
afgesproken om met afvalverwerker HVC 
in te zetten op lagere tarieven voor de af-
valstoffenheffing.  

 Gemeente Medemblik voert recycle-tarief in
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• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

JUNI
Zaterdag 26 en zondag 27 juni
• Open Atelierbd, Talus 17 Werevershoof. 11.00 - 17.00 uur

JULI
Zondag 4 juli   
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 7 juli 
• Vrouwen van Nu Andijk West, 14.30 - 16.00 uur informeel bij 

elkaar komen om een koppie.
Zondag 18 juli 
• Koppelbiljarten Aanvang 14.00 uur. Eetcafé SELS, Dijkweg 338

AUGUSTUS
Donderdag 12 augustus   
• 50ste Andijker jaarmarkt

SEPTEMBER
Woensdag 15 september 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de � ets naar Australië. 20.00 uur Cultura

OKTOBER
Woensdag 20 oktober 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. entree € 5,-

NOVEMBER
Woensdag 17 november 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura

DECEMBER
Woensdag 15 december 
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met muzikale omlijs-

ting. 20.00 uur Cultura

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

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

Oud papier:  Zaterdag 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 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

We willen u de komende maan-
den informeren over diverse aan-
doeningen aan de hand van pati-
entvoorbeelden  en wat we daar 
aan kunnen doen. Deze week:
Fysiotherapie bij voorste kruis-
bandreconstructie

Het is half augustus 2020 als een 
16-jarige voetballer zich meldt in 
de praktijk met een nieuwe voor-
ste kruisband. Ondanks de coro-
nasituatie worden er gelukkig nog 
voorste kruisband reconstructies 
uitgevoerd. Bij een voorste kruis-
bandreconstructie wordt de ge-
scheurde kruisband opgeruimd 
en wordt er een ‘nieuwe’ gecre-
eerd d.m.v. een pees van de ham-
string of de bovenbeenspier. 

De 16 jarige jongen heeft een 
nieuwe kruisband in de linker-
knie welke is gemaakt van de 
hamstring pees. Hij is een voet-
baller van de plaatselijke trots 
V.V.W. Tijdens ons eerste gesprek 
vertelt hij mij dat hij 1,5 jaar te-
rug tijdens een voetbalwedstrijd 
een rare beweging maakte met de 
knie. Pas een tijd later kreeg hij 
last van de knie en na een door-
verwijzing van de huisarts kwam 
aan het licht dat zijn voorste 
kruisband in de linkerknie niet 
meer intact was. Hierdoor er-
vaarde de jongen instabiliteit en 
pijn tijdens het sporten. ‘Het 
voelde alsof ik geen controle 
meer had over mijn eigen knie, 

een heel vreemd gevoel!’

Vervolgens is hij op 17 augustus 
geopereerd en start de revalida-
tie. Ik geef aan dat een revalidatie 
negen maanden gaat duren. Dit is 
best een lange periode, maar de 
jongen tegenover me had zich al 
een beetje ingelezen op het inter-
net. Vervolgens verklaar ik waar-
om het zo lang duurt: ‘De nieuwe 
kruisband moet vast groeien aan 
het boven- en onderbeen, waar 
hij is ingeboord. Voordat dit goed 
en stevig aan elkaar gehecht is 
gaat daar gemiddeld genomen 
een periode van ongeveer 6 
maanden overheen. Vanaf dan is 
het verantwoord om de knie weer 
op te gaan trainen naar een sport 
specifiek.’ Hij geeft aan dat hij het 
begrijpt en snapt dat hij geduld 
moet hebben. Zijn doelstelling is 
uiteindelijk om weer te kunnen 
voetballen met een krachtige en 
betrouwbare knie. 

Na het uitspreken van deze moti-
verende doelstelling zijn we aan 
de slag gegaan. In de eerste fase 
na de operatie is het belangrijk 
om ervoor te zorgen dat de knie 
zover mogelijk kan buigen en 
strekken. Je wilt dat de knie zo 
snel mogelijk wordt blootgesteld 
aan de taken die je in de toekomst 
van het gewricht verlangt. Want 
hoe eerder je daarmee start, hoe 
makkelijker het wordt opgepakt 
door het lichaam. Uiteraard altijd 

rekening houdend met het gene-
zingsproces. Daarnaast wordt de 
patiënt aangeleerd om overweg 
te kunnen met de krukken. Zodra 
de knie het toelaat wordt gestart 
met lichte krachtoefeningen, zo-
als de knie strekken tegen weer-
stand in, of het opstaan en weer 
gaan zitten in de stoel. Een soort 
van veredelde squat. 

Vanaf week 6 mogen de krukken 
aan de kant en wordt de kracht en 
stabiliteit training uitgebouwd. 
Daarbij wordt de focus gelegd op 
de bovenbenen, billen en core 
stability. De fysiotherapeut pro-
beert een zo breed mogelijk as-
sortiment aan oefeningen aan te 
bieden om de patiënt uit de da-
gen en om de training zo aantrek-
kelijk mogelijk te maken. Wan-
neer de patiënt vier maanden 
postoperatief erop heeft zitten 
mogen er ook sprong vormpjes 
worden toegevoegd. Hierdoor 
wordt al een fundament gebouwd 
voor de sportspecifieke revalida-
tie. 

Vanaf zes maanden start de laat-
ste fase; het klaarstomen van de 
sporter om weer te kunnen parti-
ciperen in zijn/haar sport. Inmid-
dels zit de hierboven genoemde 
jongeman op acht maanden post-
operatief en gaat hij als een ‘trein’. 
De knie functioneert naar beho-
ren en we hebben nog één maand 
om de puntjes op de ‘i’ te zetten. 

Fysio-WFO helpt u bij klachten of problemen bij bewegen

Jaap van de Gruiter. Foto aangeleverd

In het kader van het 70 jarig jubi-
leum van Cultura laten wij Tom 
Pé Blom en Mieke Prenen de ko-
mende afleveringen de echte 
Cultura-gangers aan het woord.

Vandaag in  deze eerste afleve-
ring Jaap van de Gruiter.

Op een zonnige middag in juni, 
stappen wij de tuin van de inmid-
dels 83-jarige Jaap van de Gruiter
binnen.
Jaap is een Cultura-bezoeker van 
het eerste uur. Hij nam deel aan 
de gymuitvoeringen, was toneel-
knecht, medeoprichter van de 
Veiling en kolft nog steeds elke 
woensdagavond met veel plezier.
Op onze vraag wat Cultura voor 
hem betekent, antwoordt  hij dat 
Cultura voor hem gelijk staat aan 
gezelligheid, elkaar ontmoeten. 
“Mijn sociale leven vindt daar 
grotendeels plaats.”

De ontstaansgeschiedenis
Jaap is goede verteller en steekt 
van wal met de vraag of wij wel 
weten dat er in 1929 al een com-
missie was samengesteld om café 
de Krimper te verbouwen en aan 
te passen.
Jaap:  “Door de crisis ging dit niet 
door. Eind jaren 40 van de vorige 
eeuw begonnen de bouwplannen   
opnieuw vorm te krijgen omdat 
de katholieke kerk de Krimper 

wilde kopen. Later werd dat ge-
bouw ook daadwerkelijk een kerk 
en dus moesten de verenigingen 
en de kolfbaan ergens anders on-
der dak zien te komen.
Nou dat werd Cultura!”

Zijn eerste herinnering aan Cul-
tura is  aan de bouw.  Hij zag als 
12 jarige jongen de schuiten van 
de tuinders het zand van de Mo-
lenhoek naar Cultura aan de 
Kleingouw varen. Toen werd al-
les met de schep en de kruiwagen 
gedaan.  Dit zand was nodig voor 
de fundering. Lang leve de vrij-
willigers.

Om het benodigde geld bijeen te 
krijgen werd er een loterij geor-
ganiseerd met als hoofdprijs een 
Volkswagen Kever. Een chauffeur 
met een aantal lieftallige dames 
verkochten loten ver over de 
grenzen van Andijk. Zelfs de Af-
sluitdijk gingen ze over.”

Zelfs de liefde vond hij in 
Cultura
Jaap bezocht zijn hele leven vele 
uitvoeringen van de diverse ver-
enigingen. Uiteraard altijd met 
bal na. In die tijd ging iedereen 
uit in het eigen dorp en gaven 
ook hele gezinnen acte de pré-

sence. Veel namen van jonge da-
mes uit die tijd komen voorbij 
(o.a. Loes Blokker). Jaap koestert 
die schat aan herinneringen en 
anekdotes.
Jaap ontmoette zijn vrouw Sijtie 
tijdens de Floralia (bloembollen-
tentoonstelling) in Cultura. Sijtie 
kwam uit Brabant maar logeerde 
bij haar zus Leny in Andijk. De 
pachter van Cultura uit die tijd 
was
Jan Lof. Hij wilde er iets bij  orga-
niseren en dat werd een heus 
wijnfeest. Nu dronken de Andij-
kers de wijn als water dus dat 
werd een gezellig boel.
Jammer genoeg kon hij zijn 
25-jarig  huwelijksfeest niet in 
Cultura vieren wegens kolfkam-
pioenschappen. Dus moesten 
Jaap en Sijtie met  pijn in het hart 
uitwijken naar een ander etablis-
sement in het dorp.

De Veiling
Jaap is medeoprichter van de Vei-
ling en heeft 38 jaar in het be-
stuur gezeten. De Veiling ont-
stond
omdat muziekvereniging Excel-
sior dringend nieuwe uniformen 
nodig had. De vraag was:  Hoe 
kom je aan zoveel geld?
Jaap vertelt: “In de regio beston-
den al kerkenveilingen en daar 
deed de CNB (bloembollenvei-
ling) heel veel voor. Thomas 

Blom was daar directeur en hij 
vond dat ze dat ook voor Cultura 
in gang konden zetten. Zo ging 
het balletje rollen. In de beginja-
ren verzorgde de CNB de folders, 
catalogi en leverde ook de afsla-
gers. De eerste veiling in 1965 le-
verde het gigantische bedrag op 
van 21.000 gulden. In de verkoop 
gingen taarten, worsten, bollen 
maar ook levende have zoals kip-
pen en geiten. Het was voor het 
goede doel dus  naar de prijs 
werd niet gekeken. Elke transac-
tie werd met de hand genoteerd 
door één man op het balkon. De 
opbrengst werd verdeeld onder 
de verenigingen. En dat gebeurt 
nog steeds zo.”
Een geweldig initiatief dat we 
volgens de spreker echt in leven 
moeten houden.

De toekomst
Jaap geeft aan dat de ontstaans-
geschiedenis van Cultura hem 
het meest aan het hart ligt. Zo-
veel vrijwilligers   en die enorme 
saamhorigheid hebben geleid tot 
een geweldig verenigingsgebouw.
Voor de toekomst van zijn gelief-
de Cultura hoopt hij dat ook de 
nieuwe bewoners van Andijk hun 
weg naar Cultura zullen vinden.

Een eerste kennismaking zou zo-
maar het jubileumweekend op 2 
en 3 oktober kunnen zijn.

Cultura betekent voor mij…….

Ik heb er dan ook alle vertrouwen 
in dat dit hele dikke vette punten 
op symbolische letter worden.

Heeft  u naar aanleiding van dit 
artikel vragen, kunt u contact 
opnemen met Fysio-WFO:
0228-582270
groepspraktijken.wfo@planet.nl    
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ook hiero
  bezorgt

Deze actie geldt alleen in gebieden in Noord-Holland waar Jumbo bezorgt. Kijk voor meer informatie op Jumbo.com/hiero

Nú de eerste 4 keer gratis bezorgd
Van Amsterdam tot Alkmaar, van Haarlem tot Den Helder… in heel Noord-Holland kun je jouw 
boodschappen door ons laten bezorgen. Dat scheelt je een hoop gesjouw en alles komt keurig 
op tijd. We bezorgen graag bij je thuis of de zakelijke boodschappen op het werk, altijd 
zijn we bij jou in de buurt. Nú de eerste vier keer gratis bezorgd. Uitproberen? Dat doe je op 

Jumbo.com/hiero

Nú de eerste 4 keer gratis bezorgd
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