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2016 kon u het verhaal lezen 
over de jonge Andijker tiener 
Sara Dol (toen 16 jaar), die met 
een musical.ly account in en-
kele weken bekend werd en al 
snel meer dan 100.000 volgers 
kreeg. In het interview vertelde 
zij over haar plotselinge ‘be-
kendheid’ en haar toekomst-
plannen.

De voorpagina van deze krant uit 
maart 2016 stond ook in de Jubi-
leum Andijker, ter ere van het 
100-jarig bestaan van de Andij-
ker. Toen was dit groot nieuws uit 
ons kleine dorp. Hoe is het in-
middels met Sara? Tijd voor een 
update!

Druk schema
Sara reageert meteen heel en-
thousiast op ons verzoek voor 
een nieuw interview. Een gaatje 
in haar druk bezette agenda vin-
den is nog even een praktisch 
probleem, dat we moeten tacke-
len. Gelukkig zijn ondergeteken-
de en Sara beiden vroege vogels 
en zo komt het dat wij elkaar om 
half negen ’s morgens al aan de 
lijn hebben. 
Sara timmert flink aan de weg en 
is altijd lekker druk bezig. “Er zijn 
periodes dat het veel drukker is 
dan de andere keer. Het gaat al-
tijd in vlagen, maar ik houd mij-
zelf altijd bezig! Er is altijd ge-
noeg te doen!”

Gewijzigde plannen
In het interview van 2016 vertel-
de ze dat ze bezig was met haar 
eindexamen op het Martinuscol-
lege in Grootebroek en daarna 
graag naar de Mediaschool of 
Kleinkunst Academie zou willen. 

Lachend vertelt Sara: “Dat is een 
beetje anders gelopen! Mijn eind-
examen heb ik pas een jaar later 
gehaald en daarna heb ik nooit 
meer een school bezocht. Dat is 
dus ‘niet volgens plan’ gegaan, 
maar ik heb nog geen dag spijt 
van die beslissing gehad.”

Eigen bedrijf
De opleiding die Sara eventueel 
wel wilde gaan volgen was in de 
richting van Media Vormgever. 
“Daar vertelde ze me, dat ze me 
o.a. de eerste stappen gingen le-
ren richting een eigen bedrijf,” 
vertelt Sara. “Mijn eigen bedrijf 

draaide toen al meerdere jaren en 
het draaide zelfs beter dan ver-
wacht. Dat wilde ik dus niet gaan 
doen als opleiding. Ik wilde juist 
verder groeien en meer werken. 
Een gesprek met de leerplicht-
ambtenaar volgde en ook zij was 
ook overtuigd. Ik mocht mijn ei-
gen weg gaan.”

Keuzes en leren
Sara heeft gekozen om haar acti-
viteiten op TikTok (zoals Musi-
cal.ly nu heet) en YouTube verder 
uit te breiden en niet zonder suc-
ces. “Toch kan ik nog veel leren 
en gaan er ook wel dingen mis.” 

Vele nieuwe contacten met inte-
ressante mensen -die zich heb-
ben gespecialiseerd in alles wat te 
maken heeft met social media, 
film en tv- brengen steeds weer 
nieuwe dingen op Sara haar pad. 

“Het is hard werken, maar vrese-
lijk leuk. Zolang ik er plezier in 
heb, vind ik hard werken geen 
enkel probleem. Als je iets wilt 
bereiken, moet je geloven in wat 
je doet. Dan moet je er voor gaan 
en bij tegenslag niet stoppen, 
maar harder je best doen.” Sara 
vervolgt: “Ik vind het heel erg 
belangrijk dat iedereen zijn eigen 
pad bewandeld. Maakt niet uit 
welke kant je op gaat, maar je 

moet altijd je dromen proberen 
waar te maken! Mijn pad is niet 
het pad dat jij moet kiezen. Maar 
voor mijzelf was dit dé weg, daar 
ben ik van overtuigd.”

Nieuwe projecten
Op TikTok en YouTube is Sara 
zeer actief. Daarnaast lopen er 
allerlei projecten waarover ze nu 
nog niets mag verklappen. 

“Volg me op social media en je 
blijft op de hoogte. Er komt nog 
van allerlei leuks en nieuws aan, 
dus zeker de moeite waard!”

Het drukke leven van Sara Dol

Sara Dol. Tekst Olga de Boer, foto aangeleverd door Sara.

Heeft u soms het gevoel dat uw kind (of uzelf ) 
moeite heeft met lezen, op afstand kijken of dubbel 
zicht en wilt u dit graag laten onderzoeken? 
Denk hierbij ook aan hoe wordt er gelezen (evt. 
dyslexie) fixatie disperatie, scheel zien, hoofdpijn, 
branderige ogen, knijpen of veel knipperen met de 
ogen, wazig zien bij het lezen, onstabiel beeld, 
moeite met concenteren, snel vermoeid en zo kun-
nen er nog meer signalen zijn die o.a. leesproble-
men kunnen veroorzaken. 

Nieuw bij ons is de Eyeviz-300. Een innovatief in-
strument waarmee we voor uw kind spelenderwijs 
eenvoudig het zicht van uw kind (of uzelf ) in kaart 
kunnen brengen. En indien nodig kunnen wij u 
doorverwijzen naar onze orthoptiste Yvonne. 
De hele maand augustus is het kermis bij ons, voor 
alle kids/tieners tot 18 jaar! Zij betalen alleen het 

montuur! Maak vrijblijvend een afspraak en ga met 
een heldere blik het nieuwe schooljaar tegemoet. 

Back to School actie bij Schouten optiek

Zaterdag 14 augustus van 13-17 
uur wordt het weer super gezel-
lig in Expositieruimte ‘De Man-
tel’! Op deze middag komt  Ma-
rius van Dokkum voor een 
Meet & Greet en het signeren 
van zijn boeken. Ter opluiste-
ring komt het enthousiaste Duo 
DiJon uit Ugchelen optreden. 
Dit zijn twee zeer ervaren mu-
zikanten die al ruim 17 jaar met 
veel plezier samen door het 
land optreden.

Graag maken ze, o.a. met ver-
zoekjes, spontaan contact met 
het publiek!

Expositieruimte ‘De Mantel’
Hornpad 19 Andijk
Tel. 0228-591425
Entree is € 5,00 (Kinderen t/m 
12 jaar gratis). Gratis koffie/
thee
expositieruimtedemantel.nl
(De expositie duurt nog t/m 4 
september) 

Zaterdag 14 augustus: 
Meet & Greet Marius van Dokkum

Het is stil op de Middenweg, al enige tijd staat de klok op vijf voor 
zeven en ook het Carillon hoor je niet meer. Foto: de Andijker

Langs 
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

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 15 augustus 9.30 uur:  
Maria Tenhemelopneming.
Woord-Communieviering met 
liederen; voorgangers van groep 
Andijk; Thema: “Opgenomen in 
liefde”. De collecte is voor bestrij-
ding van alle kosten. Dank daar-
voor. Welkom in de viering.

Mededelingen:
*De volgende viering is: zondag 
22 augustus om 9.30 uur.
Het is een eucharistieviering door 
pastor J. van Dril m.m.v. Ge-
mengd koor. Welkom.
*Herinnering: woensdag 18 au-
gustus: kopij inleveren Kontakt.
*Voor allen, die er naar uitzien: 
gezellige kermisdagen met mooi 
weer toegewenst.

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 15 augustus
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

De dienst is ook online te volgen via 
www.gereformeerdekerkandijk.nl

10.00 uur Piet Walstra

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. Chris Kooiman

In de maanden juli en augustus is er op de woensdagochtend 
geen inloop. 

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Wo-Com. groep Andijk

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 Bönker

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

• Dorpshuis Centr. Woensdag: midweekbreak, vrijdag: weekafsluiters

• Huiskamer, Sportlaan 1, open op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 10 tot 12 uur.

 
Woensdag 30 juni t/m zaterdag 4 september
• Expositie Marius van Dokkum. Thema: LACHEN IS GEZOND! 

Woe. t/m zat., 13-17 uur. Expositieruimtedemantel, Hornpad 19.

AUGUSTUS
Zaterdag 14 augustus 
• Meet & Greet Marius van Dokkum, 13.00 - 17.00 uur, 

Expositieruimte de Mantel, Hornpad 19 Andijk
Zondag 15 augustus
• loodsverkoop met van alles en nog wat, Industrieweg 1D 

(bij Roman Tweewielers) Andijk. Let op de borden !!
• Dinsdag 17 augustus
• Verkoop speelgoed en kleding. Industrieweg 1D 

(bij Roman Tweewielers) Andijk. Let op de borden !!
Woensdag 18 augustus
• Verkoop speelgoed en kleding. Industrieweg 1D 

(bij Roman Tweewielers) Andijk. Let op de borden !!
Zondag 22 augustus 
• Koppelbiljarten, 14.00 uur. Eetcafé Sels, Dijkweg 338
Zaterdag 28 augustus
• Beachvolleybaltoernooi, Dorpshuis Andijk. Vol=vol!

SEPTEMBER
Woensdag 1 september
• KBO/SBA, klaverjassen en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
 Zondag 5 september 
• het verhaal van Loes Hamel bij Cultura Plus
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Woensdag 8 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules   in Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 15 september
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. We gaan vanavond om een “bak-

kie” naar Melbourne. Op de fi ets naar Australië. 20.00 uur Cultura
Vrijdag 17 september
• Jaarvergadering KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur
Zaterdag 18 september
• Cantabile boekenbeurs Cultura.
Woensdag 22 september
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

OKTOBER
Zaterdag 2 oktober
• feest 70jarig jubileum Cultura
Zondag 3 oktober
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: “Billie, Aretha, 

Norah, Amy…….Karin”
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 13 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wolff  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. Entree € 5,-
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA,  klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
Woensdag 17 november 
• KBO/SBA Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Sint spel door het bestuur. 

20.00 uur Cultura
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen en  jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Vrijdag 11 december 
• Kerstmiddag KBO/SBA in Sarto. 14.00 uur 
Woensdag 15 december 
• Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Kerstdiner met 

muzikale omlijsting. 20.00 uur Cultura

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 21 augustus, 4 en 18 september, 2, 16 en  
 30 oktober, 13 en 27 november, 11 december
Plastic:  Maandag 7 september, 4 oktober, 
 1 en 29 november, 27 december.
Restafval:  Maandag 23 augustus, 20 september, 
 18 oktober, 15 november, 13 december.
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 20 augustus, 
17 september, 15 oktober, 12 november, 10 december

Sportaanbieders gemeenten 
Medemblik, Koggenland en 
Opmeer opgelet: Inschrijving 
geopend  JouwSportPas. Een 
uitstekende manier om leden te 
werven.  

Na de herfstvakantie start een 
nieuwe ronde van de JouwSport-
Pas (JSP). Met JSP kunnen inwo-
ners van de gemeenten Medem-
blik, Koggenland en Opmeer 
voordelig kennismaken met een 
(nieuwe) sport. Zij hoeven niet 
direct lid te worden van een club, 
maar maken op een laagdrempe-
lige en toegankelijke manier ken-
nis met (een) sport. Sportaanbie-
ders uit de genoemde gemeenten, 
kunnen hun aanbod tot en met 
30 augustus aanmelden. 

Hoe doet jouw vereniging mee? 
Het plaatsen van sportaanbod 
kan op het platform www.noord-
hollandactief.nl 

Werkwijze 
Ga naar  www.noordhollandac-
tief.nl. Maak een account aan, 
door rechts boven op ‘registreren 
aanbieder’ te klikken.  Volg alle 
stappen, zodat je daarna jullie 
aanbod op de website kunt plaat-
sen.  Mocht je vorige keer al een 
account hebben gemaakt, dan is 
dit  niet meer nodig.  Log in dat 
geval direct in.  
 
Sportaanbod op de 
website plaatsen:  
Klik bovenaan in het venster 
op ‘toevoegen’.  Kies de gemeen-
te waarin je het sportaanbod wilt 
verzorgen en selecteer 
JouwSportPas bij Project.  

Vul vervolgens alle velden in die 

voor  jouw  activiteit of aanbod 
van belang zijn.  
Let op: Plan je les(sen) in tussen 25 
oktober en 3 december 2021.   

Richtlijnen aantal lessen en 
inschrijfgeld 
De richtlijn voor het aantal aan te 
bieden lessen is  vier. De deelne-
mende verenigingen zijn vrij 
om  het inschrijfgeld te bepalen. 
Om zoveel mogelijk (potentiële) 
deelnemers te bereiken, advise-
ren wij om de lessen gratis aan te 
bieden. Is dit voor jouw vereni-
ging niet mogelijk? Dan advise-
ren wij om het bedrag zo laag 
mogelijk te houden.  Voor iedere 
transactie wordt € 0,50 admini-
stratiekoten berekend. 

Meer aanbod  
Mocht je verschillende lessen 
willen aanbieden, zet deze dan 
apart op de website. Zet in de titel 
duidelijk het verschil neer, bij-
voorbeeld: leeftijdsgroep of de 
dag. Je hoeft hiervoor niet elke 
keer opnieuw alles in te vullen. Je 
kunt hiervoor gebruik maken van 
de kopieerfunctie.
  
Promotie door Team 
Sportservice 
Vanaf   20 september  promoot 
Team Sportservice het  aanbod 
door middel van flyers op basis-
scholen, persberichten en  so-
cial  media. Alle aanbieders die 
zich hebben aangemeld voor 30 
augustus worden meegenomen 
in de promotie. 
 
Meer info?  
Voor vragen of meer informatie 
kun je contact opnemen 
met  Team Sportservice:  west-
friesland@teamsportservice.nl.  

Foto: aangeleverd

Inschrijving JouwSportPas 
geopend!

Is er in Andijk ook een geboortegolf op komst na de coronaperiode? 
Afgelopen week aan de Knokkel. Foto: Leen Nijdam

Geboortegolf op komst?
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Van wie is de heg tussen onze percelen en hoe zit het 
met overhangende takken?

Soms krijgen we als notaris vragen over de eigendom van de heg 
tussen percelen of overhangende takken van bomen van de buur-
man. Voor antwoorden moeten we gaan kijken in het Burgerlijk 
Wetboek, meer bepaald het burenrecht.

Wanneer de heg precies op de erfgrens tussen beide percelen staat, 
bepaalt de wet dat die heg eigendom is van beide buren. De wet 
heeft het over ‘mandeligheid’; een oud-Nederlands woord voor ge-
meenschappelijke eigendom.
Wie de heg ooit geplaatst heeft of wie de kosten van de heg betaald 
heeft, is niet van belang. Beide buren dienen dan ook de heg aan ie-
ders kant te onderhouden.
Het is een heel ander verhaal wanneer de heg geheel op jouw per-
ceel staat. Dan is de heg jouw eigendom.

Een veel voorkomende ergernis is, dat takken van de boom van de 
buurman overhangen op mijn perceel. Mag ik die takken gewoon af-
zagen?
Ook hier biedt het Burgerlijk Wetboek de oplossing.
Je moet eerst de buurman aanmanen de takken zelf weg te halen. Ik 
zou daar een bepaalde termijn voor stellen, zoals bijvoorbeeld bin-
nen 2 weken. Heeft de buurman na die 2 weken nog steeds niet de 
takken zelf weggehaald, dan mag je de overhangende takken zelf 
wegsnijden.

Wanneer van die boom vruchten 
in je eigen tuin vallen, bijvoorbeeld 
appels, dan zijn die appels van jou. 
Hangen de appels nog aan de over-
hangende takken, dan mag je deze 
niet plukken.

Mr. Jef Augustin

Andrea van Langen

Verbeter de wereld, begin!

Er zijn allerlei manieren om 
de wereld te verbeteren. Eén 
ervan is om politiek actief te 
worden. Zo zet ik me in voor 
een inhaalslag in de woning-

bouw. Mocht je interesse heb-
ben:  alle partijen van klein 

tot groot zoeken nieuwe 
(raads)leden.

Uit eigen ervaring weet ik dat 
de stap om politiek actief te 

worden best groot  is. Om als 
inwoner betrokken te zijn bij 
de dingen die in je omgeving 
gebeuren hoef je uiteraard 

geen raadslid te worden, maar 
als raadslid kun je wel  écht 

iets doen voor de mensen om 
je heen. Raadslid word je niet 
zomaar, je moet gekozen wor-
den. Om gekozen te kunnen 
worden is het belangrijk dat 
je (liefst voor 1 september ) 
de eerste stap zet  door lid te 
worden van een partij, zodat 
je een plek kunt krijgen op de 

kieslijst.
Voor iedereen die dit interes-
sant lijkt, maar meer wil we-
ten over de lokale politiek of 
nog niet weet welke partij bij 
ze past of wil weten of ze  wel 
de juiste capaciteiten hebben 
of genoeg levenservaring of  

een indruk willen krijgen hoe-
veel  tijd dit kost, is er de cur-
sus politiek actief. De cursus 

start op 31 augustus in het ge-
meentehuis in Wognum. 

Meer weten? Neem contact 
op met secretariaat@medem-

blik.nl 
Raadslid worden is niet zo-
maar iets, er gaat veel tijd in 
zitten, politiek is stroperig, 
het speelt zich meestal af in 

de avonduren naast je gewone 
werk. Aan de andere kant 

leer je er enorm veel van, zie 
je welke problemen er spelen 
in een gemeente als de onze 
en vooral wat je eraan kunt 
doen. Hierbij wil ik vooral 

jongeren, vrouwen en onder-
nemers oproepen om deze 

stap te zetten want het is be-
langrijk dat deze groepen in 

onze gemeenteraad voldoende 
vertegenwoordigd zijn én blij-
ven. Wie weet tot ziens bij de 
cursus of bij een vergadering 
van de VVD: je bent van har-

te welkom!

Andrea van Langen, 
wethouder.

Wij feliciteren De Andijker en 
bedanken ze hartelijk voor deze 
mogelijkheid om ons koor te pro-
moten. Niet alleen De Andijker 
en Cultura vieren een jubileum, 
ook A.G.K. heeft weer een jubi-
leum voor de boeg en daar wordt 
al volop aan gewerkt.
Februari 2023 bestaat het koor 
namelijk 75 jaar en het spreekt 
vanzelf dat we er ook deze keer 
iets bijzonders van gaan maken in 
Cultura. Er is al repertoire uitge-
zocht. 

Ons koor kan natuurlijk altijd 
nieuwe leden gebruiken, maar 
speciaal i.v.m. het jubileum is er 
de mogelijkheid om als project-
koorlid mee te doen. Je kunt dan 
voor de periode september 2021 
t/m 10 februari 2023 deelnemen 
aan de repetities op maandag-
avond van 20.00 uur tot 22.00 uur 
in Cultura en aan het concert op 
9-2-2023. Uiteraard doen pro-
jectzangers ook mee met de fees-
telijkheden die we gaan organise-
ren voor de koorleden.
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www.expositieruimtedemantel.nl 

Het Andijks Gemengd Koor bestaat bijna 75 jaar. Foto: Pieter Prins
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Voedselbos. Foto: Saskia Bon

Excursie: Eten uit de natuur
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Kleine Karekiet. Foto: Douwe Greydanus

Koopmanspolder
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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: 
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Met ieder 15 jaar ervaring en geen duur kantoorpand 
maar gewoon een kantoor aan huis kunnen wij u zeer 
aantrekkelijke tarieven aanbieden.
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• Ervaring Zowel voor particulieren als    
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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 9:00-20:00
 Vrijdag 9:00-18:00
 Zaterdag 9:00-18:00
Bloemenpluktuin maandag t/m zaterdag 

7.00 tot 21.00 geopend

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

Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende

toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorfi ets • Tractor • Camper 

Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

Michel Haak en Max Kramer leerden el-
kaar kennen ‘uiteraard’ bij de voetbal. “Dat 
is een liefhebberij die we delen. Je raakt 
met elkaar aan de praat en ervaart een 
klik. Voor je het weet gaat het gesprek over 
veel meer dan alleen over voetbal en uit-
eindelijk heeft dat geresulteerd in deze sa-
menwerking.”

Een ondernemer wil ondernemen. Een 
goed overzicht van de financiën is daarbij 
niet alleen een verplichting, maar ook 
noodzakelijk.” De administratie uit han-
den geven aan  ‘In de Haak’ is een goede 
keus geweest!” aldus Max.

In de Haak
Michel heeft een administratiebedrijf. Hij 
doet voor vele ondernemers de bedrijfsad-
ministratie. “Gewoon een beetje cijfertjes 
optellen,” grapt hij. Dan vervolgt hij seri-
eus: “Het is een ingewikkelde materie en 
voor elke onderneming gelden weer ande-
re regels en verplichtingen.  Zeker als er 
buitenlandse verkoop bij komt kijken, ko-
men er nog veel meer regels bij. Maar uit-
eindelijk gaat het erom dat de cijfers en 
getallen kloppen en dat die een duidelijk 
inzicht geven. Zodat een ondernemer rust 
ervaart en weet wat zijn volgende stap kan 
zijn, omdat hij weet hoe de onderneming 
er voor staat.”

Ingewikkeld
“Zoals dat voor zoveel zaken geldt: voor 
wie het snapt is het simpel. Toch kan er 
een hoop mis gaan met de ‘cijfers’. Dan 
wordt de administratie ‘een molensteen’ 
om de nek van de ondernemer. Die veel 

liever zijn tijd en energie wil  steken in het 
product of de dienst die hij verkoopt en 
waar hij wél verstand van heeft! “ Dat is 
waar precies waar Michel het bedrijf 
Knap’man kon helpen en bijstaan.

Knap’man
Max runt het bedrijf samen met zijn 
vrouw Monique. Guido Vriend is zijn 
‘rechterhand’. Vanaf 2010 werd gestart met 
compressiekleding en dan vooral de shirts. 
Vanuit voetbalclub NEC kwam al snel de 
vraag of de gebruikte techniek en materia-
len ook in een slidingbroekje toegepast 
konden worden. “Men zag daar kansen om 
lies- en hamstringblessures te voorkomen. 
Het bedrijf is daarna explosief gegroeid, 

eerst in Europa en nu over de gehele we-
reld. Hoe mooi is het, dat als je de Europa-
League voetbal finale op TV zit te kijken, 
je spelers langs ziet komen die jouw com-
pressiekleding gebruiken?” Max vertelt 
verder: “Daarmee werd de administratie 
opeens ook een stuk ingewikkelder. Het 
hoort erbij maar dat is niet waar onze ken-
nis en kunde ligt. Dus werd de administra-
tie uitbesteed.”

Vertrouwen en controle
Enkele minder goede ervaringen met gro-
te en kleinere accountants-/administratie-
kantoren volgden. Max en Monique gin-
gen enkele jaren geleden daarom op zoek 
naar een nieuwe deskundige op het gebied 

van administratieve zaken. “Daarbij lag de 
focus op iemand -die net als wij- met beide 
benen in de klei staat. Iemand die met 
nuchtere kijk, de ingewikkelde dingen kan 
aanpakken en oplossen.“ Michel gaf Max 
aan dat hij  er best eens ‘in wilde duiken’. 
“Michel snapt dat ik er bovenop zit. Hij 
kent de verhalen van hoe het eerder is ver-
lopen en hij neemt ons echt een zorg uit 
handen. Met deze samenwerking zit het 
goed, dat voel ik.”

Knap’man naar de Olympische Spelen
Nu de administratieve rompslomp weer 
naar de achtergrond kan verdwijnen, om-
dat ze weten dat het goed zit en kunnen 
zich weer volop richten op hun bedrijf 
Knap’man.  Op de verkoop en ontwikke-
ling van compressiekleding en het nog 
steeds groeiende netwerk van sporters. 
“Het Nationale Dames Voetbalelftal heeft 
laatst nog lange broeken bij ons besteld, 
zodat ze tijdens de reis naar Tokyo de kans 
op trombose verminderen en zorgen dat 
ze met fittere benen de Olympische spelen 
kunnen beginnen. Zo is Knap’man ook 
deel van de Olympische Spelen. “

Bedrijfsgegevens
Administratie ‘In de Haak’ van Michel 
Haak vindt u aan de Sterappel 28, 1619 KA  
Andijk. Hij is bereikbaar op 06 – 53 92 18 
85 of michel@indehaak.nl. Kijk voor meer 
info ook eens op www.indehaak.nl. 

Meer weten over de compressiekleding 
van Knap’man? Adres: Handelsweg 18g. 
1619 BJ Andijk. Bel met 0228-593359 of 
mail aan info@knapman.nl.

Doen waar je goed in bent

Samenwerken waarbij iedereen doet waar hij goed in is! V.l.n.r. Michel Haak,  
Max Kramer en Guido Vriend. Tekst en foto: De Andijker/OdB
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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.fj 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@efj administratie.nl

Autobedrijf
Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk 

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

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

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

Computerhulp
PCHulpje • Kees Veerstraat 9 Andijk

Tel. 06 181 283 15 • www.pchulpje.nl

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

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

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

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

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fietsenwinkel
Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk

0228 - 74 52 22 • 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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In het kader van het 70 jarig 
jubileum van Cultura gaan Tom 
Pé Blom en Mieke Prenen op 
zoek naar de echte Cultura-
gangers. Vandaag in deze derde 
aflevering bezoekt het duo de 
oud pachters Jan en Gré Jonker 
en Corine (en Koos in memori-
am) Groot.

Op een druilerige zomermiddag 
zijn wij te gast bij Jan (86 jaar) en 
Gré Jonker (80 jaar) in Enkhui-
zen.
Op onze vraag wat Cultura voor 
hen betekende, reageert Jan 
adrem:” Ik had niks met Cultura. 
We zouden het één jaar overne-
men maar dat jaar kostte tien jaar 
van ons leven. Het is het enige 
jaar van mijn leven waarin ik niks 
heb verdiend”.
Dit antwoord vraagt natuurlijk 
om enige uitleg. Jan had net zijn 
kroeg Double J in Enkhuizen ver-
kocht en had daar aan de bar ook 
veel klanten uit Andijk. Omdat 
de Stichting op dat moment 
enorm omhoog zat, kwam de 
toenmalige voorzitter van de 
Stichting, Jan Smit, diverse ma-
len vragen of Jan en Gré Jonker 
Cultura niet voor één jaar uit de 
brand wilden helpen.
Uiteindelijk zei het echtpaar ‘ja’ 
maar het moment dat zij er in 
stapten was meteen de start van 

een enorme verbouwing van het 
gebouw. En nog wel in de strenge 
winter van 1978 – 1979 van de 
vorige eeuw. De kolfbaan werd 
aangepast, net als de keuken plus 
de voorzaal. En dat allemaal min 
of meer tegelijk terwijl alle ver-
enigingen en de uitvoeringen ge-
woon door moesten gaan. Omdat 
het woonhuis leeg stond konden 
de slaapkamers worden gebruikt 
als vergaderzaaltjes en de woon-
kamer als keuken. 

We zullen doorgaan…..
Een verenigingsgebouw runnen 
is al geen sinecure, maar tijdens 
een verbouwing is het helemaal 
heftig. Tijdens deze grote opera-
tie was alleen de grote zaal er nog 
met een mobiele bar.
Gré:” Net als je het niet kunt ge-
bruiken gaat er vervolgens een 
pot verf over de rode tegels. En 
elke dag lag overal weer stof en 
gruis. Zo kwamen we na het 
nachtbal ’s morgens in Cultura 
om op te ruimen, bleek de hele 
bierkelder bevroren door een ge-
sprongen waterleiding. Terwijl 
alle biervaten en de flessen daar 
stonden.” Op een foto die ze laat 
zien, is dochter Marianne bezig 
met een trekker de biervaten 
naar een andere plek te rijden. 
Gré:” Terwijl de kelder leegge-
pompt werd, konden wij even 

naar de nieuwjaarsbijeenkomst 
bij de voetbal en later in de mid-
dag gingen we gewoon weer 
open.”

Grote namen als De Bintangs en 
Herman Brood kwamen optre-
den maar stelden wel eisen aan 
de drankvoorraad die voor hen 
klaar moest staan in de kelder. De 
bands die kwamen spelen, had-
den ook steeds meer stroom no-
dig en dat gaf nog wel eens pro-
blemen. Jan: ”Maar dan konden 
we Piet Lichie bellen die altijd 
wel een oplossing had maar stee-
vast vroeg of de muziek soms ook 
op de Molenweg te horen moest 
zijn.”

Bijzondere klanten
Gré:” Er waren mensen die tij-
dens de uitvoeringen hun jas uit 
zuinigheid op schoot hielden en
er waren mensen die in de pauze 
thuis thee gingen drinken! Zo 
was er ook een echtpaar waarvan 
de man weigerde het drankje van 
zijn vrouw af te rekenen.”

Tijdens het Nederlands kampi-
oenschap kolven waren er deel-
nemers die een uitsmijter wilden.
Dat was een hele toer vanwege de 
verbouwing maar lukte toch. Jan 
kwam met twee uitsmijters met 
wit brood aanzetten. Maar plots 
wilden zij bruin brood. Jan: 
”Toen dacht ik, dan krijg je hele-
maal niks. Ik zette het ene bord 
op de grond voor onze hond Anja 
en de andere uitsmijter at ik zelf 
op!”

Gré: ”Wij kijken terug op een 
heftig jaar met veel reuring.” Jan: 
”Het werd echt gezellig toen we 
de wat oudere Andijkers leerden 
kennen, de jongelui kenden wij al 
uit onze tijd in Enkhuizen. Ook 
na de voetbal kwamen de jongens 
altijd aan de bar zitten. We heb-
ben ook een hoop gekkigheid be-
leefd bijvoorbeeld tijdens de ker-
mis dat ’s nachts zo maar de Holly 
Holly weer aan ging.”

De tijd met Koos en Corine
Corine:” Het pachten van Cultu-
ra waren 19 hele mooie jaren van 
ons leven en we hadden graag de 
25 jaar vol gemaakt dan zouden 
we immers Jan Lof overtroffen 
hebben.” In 1994 kwam zij met 
Koos en twee jonge kinderen 
Niels en Malissa in Cultura te-
recht. Koos wilde al jaren graag 
een café overnemen maar aan-
vankelijk voelde Corine daar 
niets voor. Volgens haar gaf dat te 
weinig reuring.
Nou die reuring kwam er! En an-
ders zorgde Koos daar wel voor. 
Zij waren 7 dagen per week 24 
uur open. Corine: ”Want ook als 
je dicht was, wisten ze je te vin-
den. Het was met het oog op de 
kinderen fijn dat we er bij woon-
den. De kinderen zijn groot ge-
worden in Cultura en mede daar-
door echte aanpakkers gewor-
den. 

Ik heb die tijd ook nooit als zwaar 
ervaren. Het was natuurlijk werk 
maar eigenlijk voelde het als een 
hobby. Ook tijdens het ziektepro-
ces van Koos draaide alles ge-
woon door dankzij een geweldig 
team.” 

Nazitten en nieuwe activiteiten
In de tijd dat zij Cultura pachtten, 
werden de uitvoeringen niet 
meer zo goed bezocht als vroeger 
en bleven de mensen niet zo lang 
meer nazitten. Corine: ”Koos zei 
een keer gekscherend dat we de 
deuren na afloop dicht moesten 
doen.” 
Om het tij te keren, initieerde 
Koos Club 5 en kwamen er aller-
lei nieuwe activiteiten Cultura 
binnen: De Dijkawards, de Kol-
dercup, Smartlappenfestival en 
meezingavonden, het Volkoren-
festival, maar daarnaast ook 
houseparty’s, beachvolleybal, 
Kermizz en geen kermizz, 

Nieuwjaarsbal, Zwarte Pietenbal 
en het Tattoo festival.

Koos was een creatieve duizend-
poot, muzikant, goochelaar, 
scheidsrechter, organisator, bar-
keeper en gastheer. 
Corine: ”In onze tijd was niets te 
gek, en als iedereen zei dat het 
niet kon, zorgde Koos ervoor dat 
het wel kon.”
Legendarisch waren ook de prijs-
uitreikingen bij de autocross en 
de biljarttoernooien. Koos maak-
te er een hele act van. Kwam op 
als Kerstman of als Osama Bin 
Laden of helemaal met een spalk 
en verband. Op die dagen stond 
Cultura strak vol vanwege deze 
acts. Corine: ”Het laatste jaar 
wilde hij zelf de prijsuitreiking 
doen, dat was erg emotioneel, je 
kon een speld horen vallen.” 

De toekomst
Corine draagt Cultura nog steeds 
een warm hart toe en hoopt dat 
iedereen Cultura blijft vinden.
Ook Jan en Gré wensen Cultura 
een goede toekomst toe en vooral 
dat de jongere generatie weer te-
rug komt, maar om dat te be-
werkstelligen is een hele kunst.

Op zaterdag 2 oktober en zondag 
3 oktober vindt de viering van het 
70 jarig jubileum plaats.
Houd de Andijker in de gaten.

Koos en Corine Groot

Gré en Jan Jonker. Foto’s aangeleverd

Marianne met de biervaten in de strenge winter

Cultura betekent voor mij……hele mooie jaren van ons leven
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Zo te zien staat deze auto zonder kenteken met een half open garagedeur in een gara-
gebox aan de Keizerskroon al enige tijd op deze plek.  

Volgens de informatie zou dit een huurbox moeten zijn. Foto aangeleverd.
Foto op zaterdag 7 augustus gemaakt ter hoogte van Theetuin de Libel door Janny 

Veldman.

Familieportret, gemaakt op het Buurtje door Koos Dol.

Vol stuifmeel. Foto: Ank de Boer Buurtjeskerk. Foto: Koos Dol

Langs de weg...
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Meer info: berendbotje.nl

Wij hebben 
plekjes vrij!

Samen spelen,  
leren & ontdekken
op onze buitenschoolse opvang 
in basisschool De Piramide

Juwel

Lady Dawn�
Helvetica Neue E

De Hoek 1

 1693 AA

 Wervershoof

Tel. 0228-581258 

OPTICIËN • OPTOMETRIE • CONTACTLENS SPECIALIST

Back to school actie

We zijn kermisdinsdag en woensdag gesloten.

Alle kids (tot 18 jaar) betalen in de maand 
augustus alleen het montuur, dus GRATIS glazen! 

Nieuw bij Schouten Optiek is de 
Eyeviz-300. Een innovatief instrument 
waarmee we voor uw kind spelenderwijs 
eenvoudig het zicht van uw kind 
(of uzelf) in kaart kunnen brengen.

Nieuw!

Het was vijftien jaar geleden op een koude 
winterdag in Andijk dat ik nog even met 
een plughengel erop uit trok om nog wat 
snoeken te vangen. Ik mocht graag in de 
sloten rond de oude boerderij van Jan 
Schuurman vissen. Jan was een oudere 
koeienboer en veehouder die zijn bedrijf 
praktisch alleen runde. In de stal naast de 
boerderij stonden zo’n dertig koeien die 
melk gaven aan de Campina. Hoewel het 
boerenbedrijf al oud was en een beetje in 
verval raakte was Jan goed voor zijn koei-
en en werden de beesten goed verzorgd. 

Schaap in het water
Het was op die koude winterdag dat ik op 
Jan zijn land stond te vissen toen ik zag dat 
er een schaap in het ijskoude water lag. 
Het beest kon door de dikke vacht, die 
volgezogen was met water, niet meer op de 
kant komen en dreigde te verdrinken. 
Toen ik heb mijn jas uitgetrokken en ben 
de ondiepe sloot ingestapt en heb het 
schaap een kontje gegeven om weer op de 
kant te komen. Inmiddels was Jan aan ko-
men lopen en zei, “Zo vriend, dat heb je 
knap gedaan want dat scheelt mij weer 300 
gulden, anders was het beest verzopen”. 
Een boer kijkt toch altijd wat anders naar 
zijn vee als een Amsterdammer en stads-
mens! Het schaap werd afgedroogd met 
hooi en in de warme koeienstal gezet en ik 
had droge kleren in de auto liggen en heb 
die aangetrokken. 

Met permissie
Vanaf dat moment zijn Jan en ik min of 
meer bevriend geraakt en ik vroeg hem of 

ik op zijn land mocht komen om op snoek 
en graskarper te vissen. Hij vertelde mij 
dat hij geen mensen op zijn land wilde 
hebben omdat hij alleen was en iedereen 
als een indringer beschouwde. Daar kan ik 
mij als Amsterdammer wel wat bij voor-
stellen. Tot mijn verbazing zei hij verder, 
“Maar jij bent o.k. en je mag altijd op mijn 
land komen en vissen”. Wauw, dat bete-
kende dat ik in het vervolg een visstek voor 
mijzelf had. Ik bedankte Jan hartelijk. 

De melkschuur
Later heb ik samen met de dochter van Jan 
nog geholpen om de melkschuur te ver-
bouwen, dat was een eis van de Campina. 
De jaren verstreken en Jan kreeg gezond-
heidsklachten. Op het laatst besloot hij 
zijn koeien weg en het wat rustiger aan te 
doen. Vaak hebben wij nog met elkaar ge-
sproken. Ik nam dan een suikerbrood mee 
en we dronken een bakkie koffie. 

Het einde van de melkveehouderij 
in Andijk
Tot het moment dat ik hoorde en later las 
in het Andijker nieuws dat Jan met zijn 
tractor een tuin van een woonhuis was 
binnen gereden en aan een hartstilstand 
was overleden. Dat was een grote schok 
voor mij. De boerderij en het land werden 
verkocht en zo kwam er een einde aan de 
laatste veehouder van Andijk. Ik wens de 
nabestaanden dan ook alle sterkte toe. De 
boerderij werd gesloopt en platgegooid en 
daarmee verdween er een stukje nostalgie 
en de laatste koeienboerderij van An-
dijk.  Thomas Lont.  

De laatste veehouder van Andijk

De boerderij van Jan Schuurman. Foto’s aangeleverd

Het vierkant.

Doortrappen fietstips
Doortrappen fietstip: 
gebruik een fietstas
Een tas aan je stuur is gevaarlijk. Doe een 
tas achterop onder de snelbinders, ge-
bruik een fietstas of rugzak.

Digitale tip: Omkijken en afslaan. 
Veilig blijven fietsen: hoe opletten bij om-
kijken en afslaan. Het programma Door-
trappen brengt je verder. En zorgt ervoor 
dat je langer veilig kunt blijven fietsen. 

Nieuws of tips?
Mail naar:info@andijker.nl

of bel: 59 36 05
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