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Voor wie ze nog niet herkent 
heeft op de foto’s: dit maal zijn 
wij -van de Andijker- op bezoek 
bij Ger Atsma en Jan Akkerman. 
De twee muzikanten kennen el-
kaar al vele jaren en het gesprek 
gaat dan ook niet alleen over mu-
ziek. “Boven alles zijn we vrien-
den.”

Het wordt een middag van herin-
neringen ophalen en grappen 
maken, van koffie drinken met 
een taartje erbij. “Laten we het 
niet te serieus maken,” zegt Jan al 
snel. “Laten we onszelf en elkaar 
niet te serieus nemen.” Natuurlijk 
wordt er afgesloten met muzikale 
noten. Een huiskamerconcert 
speciaal voor mij!

Vroeger
Ger en Jan kennen elkaar al vanaf 
hun tienertijd. “Twee Amster-
damse straatschoffies,” zoals Jan 
dat beschrijft. Beiden speelden 
toen knopaccordeon. Ze kwa-
men bij elkaar over de vloer en 
zagen elkaar op de camping in 
Bakkum. Ze kenden elkaars ou-
ders en hielpen wel eens een 
handje mee in het bedrijf van de 
ouders om een centje extra te 
verdienen. De anekdotes worden 
enthousiast vertelt. “Een jaar of 
18 zal ik geweest zijn,” vertelt 
Ger. “Bij Jaap Marees in het café 
werd ik gevraagd om te komen 
spelen. Jantje (toen een jaar of 14) 
kwam kijken. Jans vader, ome Ja-
kob voor Ger, haalde Jans gitaar 
op en Jan speelde met Ger mee. 
Tot groot plezier van het aanwe-
zige publiek.

Niet in de zaak
Ger Atsma is de zoon van een 
boekbinder. “Mijn vader zag 
graag dat ik de zaak zou voortzet-
ten, maar ik koos voor het arties-
tenbestaan.” Jan Akkermans va-
der had een bedrijf met oud ijzer. 

“Natuurlijk zag mijn vader dat 
ook wel voor zich, maar hij zag 
ook dat het niks voor mij was.” 
Het artiestenbestaan was en is 
nog steeds een onzeker bestaan. 
Begrijpelijk dat de ouders van de 
beide jongens daar wel wat be-
denkingen bij gehad zullen heb-
ben. “Onze ouders hebben ons 
gesteund, waren kritisch, maar 
ook zagen ze dat dit was wie we 
waren. Muziek maken, vanaf de 
accordeonconcoursen in onze 
jeugd, later de (inter)nationale 
optredens en alles eromheen. 
Zeker in je jongste jaren moet je 
dan wel ouders hebben die achter 
je staan!”

Keuzes maken
Jan spreekt een beetje cryptisch 
en zegt: “Het leven heeft een 
blauwdruk en telkens kom je 
voor keuzes te staan. Of je dan de 
juiste keus maakt en wat of wie 
dat weer op je pad brengt lijkt 
misschien te sturen, maar soms 
leeft het leven jou. Je moet het 

allemaal niet te serieus nemen en 
vooral jezelf niet.” Ger lacht en 
snapt precies op wat en wie Jan 
doelt. “Het gaat soms anders en 
toch is dat goed.”

Over Ger Atsma 
Ger speelde als accordeonist 
vaak in Nederland, maar ging 
ook regelmatig naar landen als 
Duitsland, Spanje, België en 
Zwitserland. Ger Atsma werd 
bekend als lid van het trio The 
Oldtimers en het duo The Fla-
mingo’s. Naast musicus is hij ac-
teur. Hij werkte mee aan diverse 
TV programma’s zoals De Henk 
Elsink Show, Zeg ‘ns Aaa, Bluf-
how van Hans Kazan, Peppi en 
Kokki en speelde mee in recla-
mes. Ger speelde ook de rol van 
Bertus Steekvlam in de door hem 
zelf bedachte hilarische brand-
weerjeugdshows. Met de beken-
de brandweer-tandem de ‘Ste-
geracer’ en de mini brandweer-
auto zijn die shows door héél het 
land te zien geweest. Ger doet 

het de laatste jaren wat rustiger 
aan en geniet met zijn vrouw van 
de (klein)kinderen.  “Mijn han-
den werken niet meer helemaal 
mee en ik ben al meermaals ge-
opereerd,” vertelt Ger. “Inmiddels 
heb ik 80 jaar op de teller staan, 
dus het ‘moet’ ook allemaal niet 
meer. Maar ik blijf het heerlijk 
vinden en zal blijven spelen zo-
lang ik kan.”

Over Jan Akkerman
Google Jan Akkerman en je vindt 
al snel van alles. Zo is Jan al in 
1973 uitgeroepen tot de beste gi-
tarist ter wereld door de lezers 
van het (Engelse) muziektijd-
schrift Melody. Hij speelde in 
bands als Focus, Brainbox, John-
ny and his Cellar Rockers, Solu-
tion en  Normaal, maar werkte 
ook samen met artiesten als An-
dré Hazes Senior, BB King, Her-
man Brood en The Cats. Ook al 
laat Jan zich niet graag in een 
hokje duwen, de meeste muziek 
kun je scharen onder rock, blues 

en jazz. Akkerman trad op in the-
aters en podia in Europa en ver 
daar buiten. Jan speelde o.a  in 
Amerika, Rusland, Syrië, Austra-
lië en Japan. In 2005 kreeg de gi-
tarist een Gouden Harp voor zijn 
gehele oeuvre. Met ondertussen 
ruim 70 jaar ervaring speelt Jan 
nog zeer regelmatig de zalen plat. 
“Zolang ik het kan, zal ik blijven 
spelen!”

Plezier maken
“Plezier maken is het allerbelang-
rijkste,” herhaalt Jan meermaals. 
Ger knikt instemmend. “Als je 
muziek maakt omdat je het leuk 
vindt, dan straalt dat op de men-
sen af. Dat is prachtig om te zien. 
Maar je kunt het niet iedereen 
naar het zin maken. Dus wie het 
niks vindt, moet wat anders gaan 
doen.” Ger en Jan maken heel 
andere muziek. Toch kunnen ze 
elkaar ook op heel veel momen-
ten vinden, in juist dezelfde num-
mers en melodieën. “Er zijn meer 
overeenkomsten en paralellen in 
ons leven dan verschillen,” zegt 
Ger.

De studio in
Jan wil graag nog even ‘naar de 
zon’ dit najaar en Ger ondergaat 
binnenkort een operatie. Daarna 
treffen ze elkaar in de studio bij 
Jan aan huis. “We moesten maar 
weer eens samen wat muziek ma-
ken!” Ze kunnen het niet laten, 
als ze de instrumenten voor de 
foto te voorschijn halen, klinken 
al snel de eerste noten. De vin-
gers van Ger zoeken naar de 
knoppen. Jans vingers strijken 
langs de snaren. Van poseren 
komt het niet. De muziek vult de 
ruimte. Dit is zoals het moet zijn. 
Plezier voorop! En de rest zoeken 
mensen op internet maar op!

Ger en Jan vormen een geweldig span

Ger (l) en Jan zijn boven alles vrienden. Tekst en foto: OdB/De Andijker
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 In het hart van deze Andijker 
een Jubileumkrant: 

70 jaar Cultura!
Namens de 100-jarige Andijker

van harte gefeliciteerd!
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In het kader van het 70 jarig jubileum 

van Cultura hebben wij, Tom Pé Blom 

en Mieke Prenen, diverse mensen geïn-

terviewd die vertelden wat Cultura in 

hun leven heeft betekend.

In deze Jubileumkrant komen nu Peter 

en Mirjam, de huidige beheerders van 

Cultura aan het woord. 

Terwijl Peter een groepje kolvers op 

deze zaterdagmiddag nog snel voorziet 

van een drankje, schuiven wij aan bij 

de ronde tafel in het voorcafé.

Op de zin die boven dit artikel staat 

antwoorden beiden bijna in koor: ”Cul-

tura is ons leven!”

Mirjam: ”Het is ook ons werk maar ze-

ker ook ons leven. Sanne en Yara,twee 

van onze kinderen werken hier ook. 

Vanaf het begin in 2014 is het heel dui-

delijk voor de kinderen wat wij hier 

doen. Ze zijn er dus alle drie (ook zoon 

Rens) in meegegroeid.”

Peter: ”Dit jaar is wel heel heftig ge-

weest. Een scenario dat niemand had 

kunnen voorzien. De agenda voor 2020 

zat strak vol en het beloofde een ge-

weldig jaar te worden. Eerst werd alles 

uitgesteld, maar uiteindelijk kwam-

geen van de opdrachten terug in de 

agenda.”

Peter vervolgt: ”Die zondagavond de 

15e maart 2020 was bizar. We moesten 

om 18.00 uur dicht terwijl er nog een 

aantal jongens aan de bar zat te eten 

en de BOA’s binnen kwamen. Het 

nieuws was sinds 17.30 uur bekend die 

avond. Wij hebben ze wel uit laten 

eten, de deur ging dicht en het licht 

uit. Dankzij steun van de Stichting en 

diverse regelingen van de overheid zijn 

we overeind gebleven.”

De overstap naar een nieuwe baan, 

naar Cultura

De beweegreden om in Cultura te stap-

pen was onder andere dat Peter heel 

graag iets voor zichzelf wilde begin-

nen. Hij had al eens zijn oog op Cultura 

laten vallen. Of zoals hij zegt: ”Een 

 Jubileumkrant

Cultura betekent voor mij…….
Peter en Mirjam Venema. 

Foto aangeleverd

mooi pand, ziet er goed uit, wordt druk bezocht en dicht bij huis.”

Na een tip van buurvrouw Liesbeth Vijn, die wist te vertellen dat ze in Cultura 

een nieuwe beheerder nodig hadden, trok Peter de stoute schoenen aan. Hij 

meldde zich bij het Stichtings Bestuur.

Voor Mirjam stond als een paal boven water dat zij haar baan na 23 jaar in de 

kraamverzorging voor Cultura op zou geven.

Mirjam: ”Dit vak kun je niet alleen. Ik heb in mijn jeugd horeca ervaring opge-

daan in het Buitenmuseum onder leiding van Joop Hammer. Ook hij is geen onbe-

kende naam voor Cultura.”

Peter en Mirjam hadden een bedrijfsplan geschreven, de financiën rond en met 

zoveel horeca ervaring viel de keus op hen. Eind 2013 vonden de overdrachts 

gesprekken plaats met de vorige beheerders Koos en Corine.

Aan ‘het schriftje van Corine’ hebben zij veel gehad. Er waren feestjes die jaar-

lijks plaats vonden volgens een vast patroon en dat had Corine goed vastgelegd.

Heeft het beheren van Cultura aan jullie verwachtingen voldaan?

Peter: ”Dat is wisselend. De eerste jaren groeide de omzet nog wel. Maar de 

maatschappij verandert, het verenigingsleven in het algemeen neemt af, de le-

den vergrijzen en er is weinig jonge aanwas. Het saamhorigheidsgevoel is niet 

meer zo groot als in de jaren 50/60.

In Cultura valt het op zich nog mee want er zijn acht actieve verenigingen. Wel 

zijn deze verenigingen erg op zich zelf. Ik heb er voor gezorgd dat de spullen die 

in het gebouw zijn, door iedereen gebruikt mogen worden. Wat meer onderlinge 

samenwerking zou mooi zijn en ik zou graag de uitvoeringen van de koren en de 

muziek in eigen huis houden.                      
                    (vervolg op pagina 2)
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Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van Cultura.

Redactie: Mieke Prenen en Tom Pé Blom 

Foto’s:  Aangeleverd/archief/collectie Hessel de Greeuw

Opmaak:  Karin Venekamp/De Andijker

Deze Jubileumkrant is mede tot stand gekomen dankzij een bijdrage van Veiling Cultura.

De bouw van Cultura (boven).

Het gebouw na de oplevering (onder).

PROGRAMMA

Cultura 70 jaar jubileumweekend.

 
Zaterdag 2 oktober:

15.00 – 16.30 uur  Bijeenkomst voor genodigden.

16.30 – 17.30 uur  Receptie voor leden van de verenigingen 

 
en belangstellenden.

 
Zondag 3 oktober:

15.00 – 17.00 uur  Optreden Karin Bloemen 

 
(Aanmelden via de site verplicht).

 
Zaterdag 12 maart 2022: 

Feest ter afsluiting van het jubileumjaar.

 
Attentie: 

Voor toegang in Cultura is een Corona toegangsbewijs + ID verplicht.
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Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer, 
 Maud de Boer
 
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
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bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.
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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 26 september 9.30 uur: 
afsluiting Vredesweek. 
Eucharistieviering door pastor 
J.A. Correa met Vriendenkring.
Thema: “Om het goede…”.                        
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering.
11.30 uur: Dopen.

*Overleden: Peter Ootes.
*Dit weekend wordt de Vredes-
week afgesloten. We moeten er 
aan blijven werken.
Want vrede is niet de afwezigheid 
van oorlog, maar de aanwezig-
heid van liefde, harmonie en een-
heid. 

Kerkdiensten, zondag 26 september
Gereformeerde Kerk Middenweg 4, Andijk

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

10.00 uur ds. D. Hellinga te Urk

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

Elke woensdag inloop van 10.00 tot 12.00 uur

Baptistengemeente  
baptistenenkhuizen.nl

R.K. Kerk Bangert 6, Andijk rkregiowh.nl
09.30 uur Euch. pastor J.A. Correa, Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Cees Hanemaayer

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg    Avondmaal

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

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

Op donderdag 23 september or-
ganiseert basisschool de Pirami-
de een peuterinloop. Tijdens de 
peuterinloop, die van 9.00 - 
10.00  is, zijn ouders van peuters 
welkom om de school te bekij-
ken. Ouders krijgen een rondlei-

ding door de school terwijl op 
hetzelfde moment de peuters ge-
zellig bij de kleuters aan het spe-
len zijn.  Heeft u interesse? Dan 
bent u van harte welkom! Basis-
school De Piramide, Flamin-
golaan 35, Andijk.  

Peuterinloop op basisschool 
de Piramide!  

Zijn plaats is leeg
maar de herinneringen zullen altijd blijven.

Langs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor de kaarten, 
brieven en de persoonlijke condoleances die wij mochten 

ontvangen na het overlijden van mijn lieve man,  
onze vader en opa

Adriaan de Blank
Adri

Het is fijn om te weten dat veel  
mensen goede herinneringen aan Adri hebben.

Deze belangstelling heeft ons veel steun gegeven.

Corrie de Blank-van Holland
Kinderen en kleinkinderen

Andijk, september 2021

Step ligt in de 
tuin van Sterappel 7. 

Wie is hem kwijt?

Portemonnee, 

af te halen op 

Buurtje 30.

Sleutels gevonden 
bij de fietsenstalling 
kruising Dijkgraaf 
Grootweg/ Industrie-
weg. 

Meer informatie: 
info@andijker.nl

1961        27 september        2021

Henk en Gre Schoemaker 60 jaar getrouwd
Dankbaar dat we onze trouwdag mogen vieren. 

We houden receptie op 2 oktober van 16-18 uur 
in het Dorpshuis. U bent van harte welkom. 

Wij houden ons aan de Coronaregels, 
bij binnenkomst dient u QR-code te tonen.

  t.b.v. Diabetes Fonds, K.W.F. 
 en onderzoek naar hart- en vaat ziekten.

Sorghvlietlaan 124, 1619 XZ Andijk

Na een jaar uitstel vanwege de 
corona kunnen we dit concert 
aankondigen: Op Israel zondag 3 
oktober komt de zanger Christi-
an Verwoerd naar Andijk om ons 
via beeld en muziek mee te ne-
men naar Israel. 
Een avond die we in samenwer-
king met de taakgroep Jeugd & 

Jongeren organiseren. Nodig 
vrienden uit en komt 3 oktober 
naar dit concert. Een echte aan-
rader !!! Zaal open 18.300 uur, 
aanvang 19.00. Na afloop koffie/
thee. Toegang gratis
Namens de werkgroep Kerk & 
Israël, Gereformeerde Kerk An-
dijk, Marleen den Boer

Christian Verwoerd in Gereformeerde Kerk

GEVONDEN
Zaterdag 18 september is er vanuit 
Jongeren van West-Friesland en 
Lief Plekje Grond weer een hoop 
afval verzameld. Met 15 mensen, 
van jong tot oud is er twee uur lang 
geraapt en hebben we 12 vuilnis-
zakken vol gevonden.
Anoek Harder, initiatiefnemer 
vertelt dat het een groot succes 
was. ‘Jong geleerd, is oud gedaan. 

Met elkaar laten we de buurt zien 
dat we het belangrijk vinden dat 
afval in de prullenbak wordt ge-
gooid en niet in de natuur hoort.’ 
Alle helpers kregen wat te drin-
ken met een lekkere koek, ver-
zorgd door Bakker Koning. ‘En 
achteraf als beloning mochten we 
een heerlijk softijsje halen bij 
Mariska’s Corner. Zo leuk!’ 

12 vuilniszakken vol afval werd opgeruimd. Foto aangeleverd

Flinke groep Andijkers heeft afval 
opgeruimd met Clean Up Day

Bijna nieuwe Gazelle Comfort, 8 versnellingen. 
Gevonden op het Industrieterrein. Informatie: 59 33 36.
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ALS ONDERNEMER KUN JE NIET (TIJDELIJK) UIT 
DE RUNNING ZIJN

Het komt natuurlijk nooit uit, wanneer je als ondernemer even uit 
de running bent. Een paar dagen ziek kan eigenlijk niet, laat staan dat 
je iets overkomt waardoor je langere tijd niet (volledig) in je bedrijf 
kunt functioneren. Daarom is het te adviseren om voor dergelijke 
voorvallen iets geregeld te hebben.

Hoe bewaak je de continuïteit van je uw bedrijf?
Door het opstellen van een (ondernemers)levenstestament kan je 
niet alleen zaken privé-, maar ook zakelijke belangen regelen. Wie is 
er bevoegd op het moment dat je gedurende een bepaalde periode, 
niet zelf je bedrijf zou kunnen aansturen? In een levenstestament 
bepaal je wie dan verantwoordelijk is. Denk alleen al aan het over-
boeken van salarissen, andere betalingen en het tekenen van jaarstuk-
ken. Het maken van een levenstestament is meteen een goed mo-
ment om je bedrijfsprocessen weer eens onder de loep te nemen. 

Privé
Vaak denkt men dat voor de privézaken een partner/echtgeno(o)
t(e) automatisch bevoegd is. Dat is niet zo. Denk bijvoorbeeld aan je 
huis, bankzaken, verzekering en belastingzaken. Voor alles met be-
trekking hiertoe kan je in een levenstestament bepalen, wie voor 
beslissingen mag regelen, als je dat zelf (tijdelijk) niet kan. Het is ook 
mogelijk om meerdere perso-
nen te benoemen of één of 
meer reserve gevolmachtigden.

Mantel & Voors Notaris-
sen en Mediators. Gratis 
half uur bespreking: An-
dijk 0228-592224 / Ben-
ningbroek 0229-591364. 

Ria Manshanden

Schaalvergroting?
 

 “Wetenschappers massaal 
op de bres voor redding van 

de aarde”, een kop boven 
een artikel in het NHD 

deze zomer. En verder, ik 
citeer:”Veertienduizend weten-

schappers concluderen op 
basis van onderzoek naar de 
toestand van de aarde dat het 
nu echt tijd is om in actie te 

komen”. Volgens hen gebeurt 
er te weinig. Van nature ben 
ik geen doemdenker, wel een 
optimist, zeker ook door wat 
ik om mij heen zie gebeuren. 

Overal verschijnen zonnepane-
len op daken,van particulieren, 
agrariërs, van ondernemers op 
bedrijventerreinen en elektri-

sche auto’s worden steeds meer 
gebruikt. Ook ons gemeen-
tehuis te Wognum heeft een 
zonneweide, laadpalen voor 
elektrische auto’s en scheidt 
het afval. Daarnaast heeft de 

gemeente beleid op het gebied 
van biodiversiteit en  stimu-

leert het ondernemers, organi-
saties en burgers tot het nemen 
van klimaatneutrale maatrege-
len. Kortom de gemeente doet 
veel. Toch zullen we met z’n 
allen moeten blijven werken 
om de klimaatdoelstellingen 
te halen. Deze groep weten-
schappers heeft daarvoor 6 

hoofd doelstellingen opgesteld, 
waarbij vooral de laatste “De 
wereld zou moeten afstappen 
van het streven naar econo-
mische schaalvergroting” mij 
opviel. Nooit heb ik het prin-

cipe van economische groei om 
de groei begrepen. Waarom 

niet gewoon de economie van 
het genoeg ? Dit leidt tenslotte 

alleen maar tot uitbuiting 
van de aarde. Waarom moe-
ten  bedrijven in de polder zo 
enorm groeien dat ze afhanke-
lijk worden van buitenlandse 

werknemers en moeten cruise-
schepen en vakantieparken 

steeds groter worden? “Om te 
kunnen voldoen aan een inter-
nationale vraag”, kreeg ik vaak 
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Kolibrievlinder.  Foto: Douwe Greydanus

Nachtvlinder

€ 3.751,03. voor KWF Kankerbestrijding. 
Het was een mooie collecteweek. 
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Zaterdag 2 okt. Verkoopdag  
hobbymaterialen Verjaardagszaal 

Dorpshuis centr. 10-16 uur
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Klik & tik in de bibliotheek. Foto aangeleverd

Nieuw: computercursus Klik & tik in Andijk!
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Wervershoof. Dit hebben we 
weer gedaan met onze brillen-
spray actie en onze (gratis) ser-
vice. Jan de Beer had ons uitgeno-
digd om een kijkje te nemen bij 
dit prachtige monument en de 
rondleiding heeft ons team aan-
genaam verrast. Wij zeggen tegen 
iedereen ga echt kijken en vooral 
naar binnen bij deze molen en 
laat je meer dan aangenaam ver-
rassen.

Voor Jan de Beer was het geldbe-
drag een mooie verrassing, hij 
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Schouten/Briljant spaarde 
voor Molen de Hoop
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Gedigitaliseerd en met de nieuwste software krijgen 
wij óók in 2021 uw � nanciën weer op orde:

•  Inrichting boekhouding

•  Advies en koppelen software, 
 voor maximale automatisering

•  Jaarrekeningen opstellen

•  Belastingaangiftes particulier en zakelijk

•  BTW – inkomstenbelasting – vennootschapsbelasting

•  Controle op- of het bijhouden van- uw boekhouding

Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op 

Wie wij zijn?Waarom kiezen 
voor ons?

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

Ook op zoek 
naar een 

boekhouder?

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

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

Online archief

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

Makkelijk aanleveren

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

Declareren

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

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

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

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

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

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

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

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

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

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

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

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

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

• Laagdrempelig
• Veel ervaring
• Vakkundig
• Accuraat
• Betrouwbaar
• Ervaring Zowel voor particulieren als    
 ondernemingen
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Declareer direct: maak een foto van je bonnetje via de 
mobiele app

Wij maken het u gemakkelijk

'

8

!

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

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

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

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

Het opstellen van ondernemersplan  tarief op aanvraag

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

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

Al onze prijzen zijn incl. BTW.

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

Irene Koen
0637132410

info@reentje.nl

EFJ Administratieve Dienstverlening
Angelique Dantuma

0623918633
info@efjadministratie.nl

een samenwerking tussen: 

&

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

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

Garage All Round in Wervershoof  is een 
echte allround garage waar service, kwali-
teit en klantgerichtheid voorop staan. Ga-
rage All Round is al ruim 50 jaar een be-
grip in Wervershoof en omgeving. Rob 
Lakeman is sinds 2020 eigenaar. Samen 
met zijn team staat Rob 6 dagen in de week 
klaar om voor uw auto te zorgen.

Rob: “Wij zijn een erkend BOVAG-bedrijf. 
Dit betekent dat onze klanten verzekerd 
zijn van uitstekende service. Het BOVAG-
keurmerk staat voor betrouwbaarheid, 
kwaliteit en garantie. Wij moeten aan 
strenge eisen voldoen om lid te zijn. Onze 
monteurs worden regelmatig getraind en 
bijgeschoold. In onze modern ingerichte 
werkplaats kunnen wij vrijwel alle merken 
auto’s, nieuw of klassiek, onderhouden.”

Door goede voorbereiding en regelmatige 
trainingen van de monteurs kan Garage 
All Round de gewenste service en kwaliteit 
blijven leveren. Hier legt Rob de link met 
topsport: ”Onze regio kent diverse top-
sport-talenten. Eén van hen is schaatser 
Joep Kalverdijk uit Andijk”. Joep heeft de 
afgelopen jaren zijn schaatscarrière ge-
combineerd met een HBO-studie aan de 
Johan Cruijff University. Joep bekostigd 
zijn sport voornamelijk met eigen midde-
len en is inmiddels opgenomen in het ta-
lententeam van het Gewest Fryslan en 
traint nu dagelijks in Thialf (Heerenveen). 
Topsport op nationaal niveau betekent 
veel trainen en reizen. Om dit mogelijk te 
maken is Garage All Round het komend 
schaatsseizoen de mobiliteitssponsor van 
Joep. Joep: ”Door Covid zijn vorig seizoen 
vrijwel alle ijstrainingen en wedstrijden 

geannuleerd. Dit seizoen zijn de trainin-
gen op het snelle ijs van Thialf in ieder ge-
val weer hervat. Daarnaast maak ik met 
mijn team de nodige trainingsuren op de 
fiets, op skeelers en in het krachthonk van 
Thialf. Ik hoop dit seizoen al mijn wed-
strijden te mogen rijden en me te kunnen 
plaatsen voor deelname aan het NK Sprint 
en het NK Afstanden. Binnenkort staat 
een internationaal trainingskamp op de 

agenda en zijn er wedstrijden in Inzell ge-
pland. Dankzij Rob en zijn team kan ik in 
ieder geval rekenen op een veilige en be-
trouwbare auto.”  

“Joep is een langebaan schaatser en rijdt 
op nationaal niveau sprintafstanden. 
Naast sprintafstanden kent de schaats-
sport ook allround-afstanden. De link tus-
sen All Round, de naam van ons garagebe-

drijf, en de sprintdisciplines waar Joep in is 
gespecialiseerd, brengen we met deze sa-
menwerking onder de aandacht van een 
breed publiek”, vervolgt Rob. “Op onze 
website (www.garageallround.nl) vindt u, 
naast een overzicht van ons aanbod, ook 
regelmatig updates en leuke, sportieve ac-
ties. Wilt u meer weten over Joep en over 
de sponsormogelijkheden, kijk dan op de 
website van Joep: www.joepkalverdijk.nl.”

Garagebedrijf All Round steunt schaatser Joep Kalverdijk

Rob Lakeman (l) zorgt voor  een veilige en betrouwbare auto voor Joep Kalverdijk. Foto aangeleverd
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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

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 • info@dekker2wielers.nl • dekker2wielers.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
Briljant Optiek & Sieraden • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@briljant-optiek.nl

Kantoormeubelen - Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.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

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

Zondag en 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

Tweewielers

ANDIJK

              M iddenweg 54a

1619BN Andi jk

w w w.dek ker-tweewielers.n l

Middenweg 54a
1619 BN Andijk 

0228-745222 

info@dekker2wielers.nl
www.dekker2wielers.nl

Ook voor service, reparatie en onderhoud 
aan uw (elektrische) fi ets.

Maak nu een afspraak! 
(Gratis halen en brengen)

Openingstijden:

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 
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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Ter hoogte van waar voorheen de Meiboom stond, stond voor de stormramp van 1916 het huis van  Willem Schenk en Brechtje 
Prins in de Broekoord. Het moest plaats maken voor een nieuwe weg, dus werden de muren gesloopt en de pannen gingen er af. 

Met handlieren werd het huis op een paar schuiten getrokken. 
Via het water ging het naar Kleingouw waar het nog staat als nr. 26. Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
 
Wist u dat...

... Marnix en Ellen de Kroon-

Bax afgelopen maandag 

25 jaar getrouwd waren? 

... zondag 3 oktober

Karin Bloemen &

Old School Band

optreden bij Cultura Plus

en reserveren verplicht is

op www.cultura-andijk-70.nl?

… berichten van gevonden en 

verloren voorwerpen gratis 

worden geplaatst, en dat u deze 

berichten kan mailen naar 

info@andijker.nl?

… u de Andijker ook kunt 

volgen op Facebook?

Ieder jaar op 4  oktober vieren we 
dierendag. Die dag is niet zomaar 
gekozen.  In Wenen werd  in 1929  
een grote vergadering georgani-
seerd voor dierenbeschermers 
van over de hele wereld. Tijdens 
deze vergadering bespraken ze 
hoe dierenmishandeling kon wor-
den gestopt. Daarom staan we elk 
jaar op 4 oktober  stil bij de rech-
ten en het welzijn van de dieren.
 
Kom jij ook naar Het Herten-
kamp Enkhuizen om samen die-
rendag te vieren? Ontmoet de 

helden van de dierenambulance, 
knuffel een geit, ezel of een ko-
nijn, laat je verrassen door die-
renmanieren en tot slot schuif je 
aan om de grote dierenbingo te 
spelen en een leuke prijs te win-
nen.
We beginnen om 11:00 uur en tot 
16:00 kun je van alles doen en 
beleven. Je koopt een stempel-
kaart € 7.50 en je kunt gratis aan 
alle activiteiten deelnemen.  Wil 
je van een plaats verzekerd zijn 
dan moet je je aanmelden! 
Opgave: reservering@herten-

kampenkhuizen.nl en vermeld 
het aantal en de leeftijd van de 
kinderen of telefonisch: tel 0228-
320310. Het adres is: Wilhelmi-
naplantsoen 2 te Enkhuizen

Foto aangeleverd

Zondag 3 oktober dierendag 
in Hertenkamp Enkhuizen

De diagnose van een levensbe-
dreigende ziekte is vaak de start 
van een nieuw, maar onzeker le-
ven en daar zijn we niet altijd op 
voorbereid? Als naasten sta je er 
niet alleen voor, maar zo voelt het 
vaak wel. De aandacht gaat uit 
naar de zieke en van de naaste/
mantelzorger wordt verwacht 
‘dat die het wel redt’. Veel van hen 
accepteren vanzelfsprekend hun 
nieuwe rol, maar ervaren ook een 
stuk onmacht. ‘Hoe dan?’ 

De diagnose van een levensbe-
dreigende ziekte heeft effect op 
eenieder uit de omgeving van de 
patiënt. Dit kan leiden tot over-
matige bezorgdheid, maar ook 
tot negeren, of er voor weglopen. 
Wat mag er van je verwacht wor-
den. Hoe creëer je als naasten/
mantelzorger tijd en ruimte voor 
jezelf, en belangrijk tijd voor ont-
spanning. Hoe kun je een net-
werk en hulptroepen mobilise-
ren?

Een goed begin is het halve werk 
en hulp vragen is niet verkeerd. 
Om als naasten ook goed voor 
jezelf te zorgen, is het aangaan 
van een gesprek met alle betrok-
kenen dan ook een goede start. 

Welkom in de wereld van naasten 
en mantelzorgers. Inloophuis 
Medemblik helpt jullie graag op 
weg. Je ontmoet andere naasten/ 
mantelzorgers en leert weer van 
elkaar. Er is veel informatie aan-
wezig die je op weg kan helpen. 
En niet te vergeten tijd voor ont-

spanning en ‘er even tussenuit 
onder het genot van een kopje 
koffie of thee’. 

Op de ochtenden bespreken we 
over hoe je kunt handhaven, wel-
ke valkuilen er zijn. Hoe houd je 
jezelf staande en bewaak je je 
grenzen., ‘En niet onbelangrijk, 
waar kan ik hulp zoeken en/of 
hulp vragen’, ‘wat kan ik vertellen, 
wanneer en aan wie en hoe?’ 

Belangrijk is ook, wat kan de ge-
meente (WMO), zorgorganisa-
ties, buurtzorg en vrijwilligers en 
artsen voor je betekenen. En 
welke hulp kun je daarvan ver-
wachten (vaak meer dan je 
denkt). Als inloophuis bieden we 
een vangnet, en als steuntje in de 
rug. 

Onze vrijwilligers staan klaar om 
je te ontvangen. Je bent van harte 
welkom!  Wanneer? Elke 2e  en 
4e  woensdagmorgen van de 
maand start de naasten/mantel-
zorger bijeenkomsten van 10:30 
uur tot 12:30 uur. Eén 
keer  per  maand behandelen we 
een thema en de volgende keer 
staat open voor wat de groep 
graag wil. Uiteraard is er altijd 
ruimte voor vragen. 

Inloophuis Medemblik is voor de 
bewoners West-Friesland en 
Hollands Kroon.
Oosterhaven 11 Medemblik
info@inloophuismedemblik.nl  
Tijdens kantooruren: 
06 10 22 74 88. 

Op woensdagochtend 15 september 2021 om 10.30 
uur opende wethouder Dirk Kuipers van Gemeente 
Medemblik, samen met cliënten en vrijwilligers die 
gefotografeerd zijn, de foto-expositie “Bijzondere 
Vriendschappen” in Sociaal Cultureel Centrum De 
Schoof in Wervershoof.
De negen leden en de twee begeleiders van de foto-
club hebben hard gewerkt om twintig mooie foto’s 
te maken van cliënten en vrijwilligers van Wilgae-
rdenLeekerweideGroep.

Op de foto’s die u kunt zien zijn ouderen en mensen 
met een beperking die bij WilgaerdenLeekerweide-
Groep wonen en een speciale band hebben opge-
bouwd met hun vrijwilliger vastgelegd. Ieder met 
een eigen verhaal en eigen wensen voor contact. 
Deze wensen proberen we zo goed mogelijk te kop-
pelen aan een vrijwilliger die zich graag inzet voor 
deze mooie mensen.

‘Elke keer wanneer ik binnenkom en mijn bezoek-
vriend mij ziet, klaart zijn gezicht weer helemaal 
op,’ vertelt Elske Meintjens, vrijwilliger in Wervers-
hoof. ‘Hij krijgt een lach op zijn gezicht en zijn ogen 

beginnen weer te stralen. Daar word ik heel blij van. 
Het doet me goed om te zien dat het gewaardeerd 
wordt dat ik er ben en dat ik wat voor hem kan be-
tekenen. Hij houdt ervan om spelletjes te spelen, 
daarom spelen we vaak spelletjes samen en dat is 
altijd heel gezellig. Daar genieten wij allebei ontzet-
tend van.’ Het geluk is vastgelegd op één van de fo-
to’s van de expositie.
Wees welkom om de expositie te bewonderen!

De Schoof, Kerkelaantje 1, 1693 EH Wervershoof
Open op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 15.00 uur.

Opening van de expositie. Foto: Anja Karsten.

Opening foto-expositie “Bijzondere vriendschappen”Herstart van naasten bijeenkomsten 
inloophuis Medemblik

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2021 - week 38 Pagina 6



Afgelopen weekend zou de Dam tot Damloop heb-
ben plaatsgevonden. Er zou worden gelopen voor 
Pink Ribbon in de strijd tegen borstkanker. Helaas 
ging het door corona niet door maar er werden ver-
schillendealternatieve tochten gelopen om toch 
geld in te zamelen voor de kankerbestrijding.

Ook Marcella Franx liep samen met haar zus Die-
vera en vriendin Mariska 20 kilometer rond Cam-
perduin. Marcella kampt met borstkanker en heeft 
uitzaaiingen. ,,Ik had al ruim 1200 euro opgehaald 
voor de Dam tot Damloop en vond het heel jammer 
dat deze niet doorging. Dus daarom besloten we 
toch te lopen. Het was best pittig, vooral de laatste 

kilometers. Maar we hebben het gered. Daarnaast 
hebben we ook nog meer geld opgehaald dan we 
hadden verwacht, want we kregen steeds meer 
steun van alle kanten. Daardoor kunnen we nu 1800 
euro overmaken naar Pink Ribbon.’’

• Dorpshuis Centr. Vrijdag: weekafsluiters

• Ko�  edrinken in Huiskamer van Andijk, Sportlaan 1A.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur

• KBO/SBA, Iedere woensdag Soosmiddag in Sarto. Biljarten, 
klaverjassen. Iedere woensdag en donderdag Jeu de boules.

SEPTEMBER
Vrijdag 24 september 
• Ledenvergadering PCOB met Douwe Greydanus over de natuur: 

Een vlucht door Andijk en omgeving. Dorpshuis 14.30 uur
Woensdag 29 september
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 

OKTOBER
Vrijdag 1 oktober 
• Jaarvergadering Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur. 

Muziek voor deze dag Reuring uit Enkhuizen.
Zaterdag 2 oktober
• feest 70-jarig jubileum Cultura
• Verkoopdag hobbymaterialen 

Verjaardagszaal Dorpshuis centrum 10-16 uur
Zondag 3 oktober
• Cultura Plus. Karin Bloemen & Old School Band: 

“Billie, Aretha, Norah, Amy…….Karin”
• Zanger Christian Verwoerd, Gereformeerde Kerk. 

Zaal open 18.300 uur, aanvang 19.00. Toegang gratis
Dinsdag 5 oktober 
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 6 oktober
• KBO/SBA,  Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 12 oktober
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 13 oktober
• Spellenmiddag LSBO in Sarto om 13.30 uur
Woensdag 20 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur
• Vrouwen van Nu, Andijk West. Anke Wol�  en Liddy Ackerman en 

hun fantasie kostuums. 20.00 uur Cultura
Zaterdag 23 en zondag 24 oktober
• Expositie bij Cultura Plus van Anke Peddemors en Jean Paul 

Bardelot
Zondag 24 oktober 
• Sarto Andijk, 15.30 uur - The New Hurricanes. Entree € 5,-
Woensdag 27 oktober
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

NOVEMBER
Woensdag 3 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 9 november
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 10 november
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
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
Dinsdag 23 november 
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 24 november
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

DECEMBER
Woensdag 1 december
• KBO/SBA Bingo en jeu de boules, Sarto. 13.30 uur 
Dinsdag 7 december
• K.V.G. klaverjas avond, 19.30 uur, Sarto
Woensdag 8 december
• KBO/SBA, klaverjassen & Jeu de boules. Sarto 13.30  u 
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
Vrijdag 17 december 
• kerstmiddag Seniorenbond Andijk in Sarto om 14.00 uur
Dinsdag 21 december
• K.V.G. avond, 20.00 uur, Sarto
Woensdag 22 december 
• KBO/SBA, Bingo en Jeu de boules. Sarto, 13.30 uur

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 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november,  
 11 december
Plastic:  Maandag 4 oktober, 1 en 29 november, 
 27 december.
Restafval:  Maandag 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 15 oktober, 12 november, 10 december

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van 
oud Andijker Jan Pijpker. 

September 1960
Zeven weken zomervakantie 
had ik in die tijd toen ik in Am-
sterdam op de kweekschool zat 
en de meeste tijd bracht je op de 
bouw door. Zo rond 1960 wer-
den de aardappelen, de tulpen 
en de irissen nog allemaal met 
de hand opgezocht. Omdat je 
van zes tot zes werkte had je ei-
genlijk de hele dag wel trek en in 
de broodtrommel zaten 16 sne-
den brood, waarvan je 8 al ’s 
morgens om negen uur opat en 
de rest verspreid over de dag. 
Tussen de middag was het zaak 
om snel te eten, want dan kon je 
nog drie kwartier slapen po een 
bank in de veldersboet. 
Maar in september was het vrije 
leventje afgelopen en begon de 
school weer. Dat was wel even 

wennen van het stille land ach-
ter Andijk naar de drukte van 
Amsterdam. Hoewel als ik er nu 
kom, denk ik dat het toen eigen-
lijk nog een groot dorp was. Als 
je vanuit het noorden de stad 
binnenkwam zag je eerst een 
groot volkstuingebied. En als je 
met de auto kwam kon je nog 
gewoon op straat parkeren. 
Mijn hospita vond het wonder-
baarlijk als ik vertelde over de 
hoeveelheid boterhammen. 
Maar als ik weer naar school 
ging had ik er aan vier genoeg 
en zelfs dat was soms teveel. En 
wat duurden de lessen lang in 
het begin, er leek geen eind aan 
te komen. En wat miste ik de 
verhalen die op de bouw wer-
den verteld. Maar als het okto-
ber was, was alles weer gewoon 
al vroeg ok me wel af : Wat 
zouden de mannen Krul ( Jan en 
Piet ) aan het doen zijn op dit 
ogenblik.

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

2 jaar onderweg. 34.135 km, 668 
dagen en ca. 45.000 foto’s. Maak 
daar maar eens een selectie uit 
om ons te komen vertellen over 
de fietstocht naar Melbourne. 
Nou dat kan Ellis Jansen met haar 
partner Willem Janssen aan de 
knoppen, voor de vele foto’s die 
we voorbij zien komen. 

In 2012 zijn beide werkloos ge-
worden en na een telefoontje met 
de broer van Ellis was er gezegd, 
dat ze om een koppie in Mel-
bourne kwamen. Hoe? Dat werd 
er niet bijgezegd. De basis voor 
een fietstocht was gelegd. Vanuit 
Oost Knollendam werden de lan-
den bekeken. Visums, waar mo-
gelijk, aangevraagd. Soms moest 
dat ter plekke. Maar in de 28 lan-
den, die ze doorkruist hebben 
ging dat niet altijd van een leien 
dakje. Dat had je zomaar een paar 
extra dagen om te relaxen. Roe-
menië, Turkije,  Oezbekistan, wat 
op zeeniveau ligt, via de Pamir 
Highway Tadzjikistan richting 
China. Nou is de naam Highway 
in die landen geen mooie snel-
weg, maar bovendien ook nog 
een gebergte van 5.000 meter 
hoog. Ga dat maar even klimmen 

met de fiets. De fiets weegt met 
bepakking zo’n 45 kg. Later in 
Australië, als je water nodig hebt, 
wordt daar bij Willem nog 25 kg 
water toegevoegd. Dat kan bijna 
niet anders, want de tochten tus-
sen diverse steden/dorpen kun-
nen wel oplopen tot 1.500 km. 
Waarin je niets of bijna niemand 
tegenkomt. Voor water moet je 
dan soms campers of Road-trains 
laten stoppen, die je dan wat ge-
ven. Is wel heel gebruikelijk. 

Uiteraard moet je ook stukjes 
vliegen en zo werd o.a. ook gevlo-
gen van Indonesië naar Darwin. 
De verrassing was dat ze daar 
door haar broer welkom werden 
geheten. Maar dan ben je er nog 
niet. Nog 14.000 km. In een heet 
land. Soms ‘s nachts gaan fietsen, 
in rioolbuizen onder de weg je 
schaduw vinden, maar wat een 
ervaring. Bij de douane in China 
moest eigenlijk ook de fiets door 
de douane-scanner. Ja en dat 
werd  moeilijk, maar met gebaren 
kom je een heel eind. Chinezen 
zijn erg nieuwsgierig en zitten 
overal aan, tot aan de haartjes op 
je arm. Dat kennen ze daar niet. 
Uiterst vriendelijke, gastvrije 

mensen. Eigenlijk overal, nergens 
geen gekkigheid mee gemaakt, al 
moet je wel blijven opletten. Ook 
op ongedierte.
 
We hebben een inspirerende  
avond. Aan foto’s kwamen we 
niet eens toe. Alles kunnen we 
niet vertellen, dus nog enkele fei-
ten. Tot Hongkong heeft Ellis 6 
lekke banden, omdat ze aan het 
begin geen speciale banden wou. 
Er komen er nog 2 bij en wat be-
scheiden materiaal pech.1 ½ jaar 
langs links van de weg fietsen, 
was bij thuis komst wel weer even 
wennen. 

Dan hadden we een bescheiden 
jaarvergadering met een financi-
eel verslag, enkele bedankjes 
voor vrijwilligers Rina, Cilia en 
Lies. Ook hebben we gedacht aan 
een bloemetje voor Nelie – 50 
jaar lid van onze vereniging en 55 
jaar lid is inmiddels Wil. Ook 
voor haar een bloemetje. Volgend 
jaar de vereniging 85 jaar. Wat zal 
dat worden. Nog meer leden die 
gezellige avonden willen beleven?
We zien wel en sluiten een hele 
mooie avond af. Tot 20 oktober 
met de fantasie kostuums.

De twintig kilometer zit erop.  
Mariska Tesselaar, Dievera Abbekerk en  
Marcella Franx (vlnr). Foto’s aangeleverd

Geen Dam tot Damloop -
toch inzamelen voor Pink Ribbon

De afgelegde route.

Vrouwen van Nu Andijk West

Meer nieuws op:
www.andijker.nl
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In de thuiszorg ondersteun en begeleid je cliënten in de eigen 
woonomgeving. Dat bied je de kans om je cliënten écht te leren 
kennen en daarom kun je ze precies de zorg bieden die bij ze past. 
Bij Omring leveren we met liefde, aandacht en plezier de beste zorg 
dichtbij en dat doen we heel graag samen met jou!

Denk aan vacatures als: 
• Verpleegkundige mbo-niveau 4 voor 28 tot 32 uur per week
• Verzorgende IG voor 16 tot 24 uur per week

Direct solliciteren op een vacature bij 
thuiszorgteam Wervershoof?  
Scan de QR-code of bel met een recruiter via het 
onderstaande nummer.

Kom jij ons thuiszorgteam
versterken in Wervershoof?

werkenbijomring.nl06 - 823 672 65

Peuterinloop: Van peuter naar kleuter!
Donderdag 23 september van 9.00 - 10.00

Flamingolaan 35 - 1619 VC Andijk 
0229 – 591609
info.piramide@openbaaronderwijspresent.nl
www.depiramideandijk.nl

Ouders krijgen een rondleiding door 
de school terwijl kinderen gezellig mogen 
wennen in de kleuterklas.

Vuurtoren de Ven. Foto: Corinne de Kroon

Wil jij met
mij spelen?
Kom werken bij
Berend Botje!

werkenbijberendbotje.nl
Samen spelen, leren & ontdekken

In samenwerking met wijkteam-Oost en 
Andoik Skôon heeft groep 8 van de Bang-
ertschool afgelopen vrijdag meegedaan 
aan de Cleanup-actie voor scholen.
Na een voorbereidende les gingen 5 
groepjes de buurt in om zwerfaval te ra-
pen. Ondanks fikse regenbuien hebben de 
leerlingen hun uiterste best gedaan om 
zoveel mogelijk afval, vooral plastic, te 
verzamelen. Ze wilden nl. zorgen dat het 
plastic niet in het water en daardoor in de 
plastic soep terecht komt. Alles werd ge-
teld en op lijsten genoteerd. Met die gege-
vens wordt later onderzoek gedaan. De 
leerlingen kregen onderweg veel compli-
menten van voorbijgangers en sommige 
kinderen zijn van plan voortaan vaker 

zwerfafval te gaan opruimen. Maar ze vin-
den ook wel dat mensen gewoon moeten 
stoppen met hun troep langs de weg of in 
de struiken te gooien. Elke groep heeft 
binnen 1 uur minstens een halve vuilnis-
zak afval verzameld; het was een zeer ge-
slaagde middag.

De leerlingen hebben hun uiterste best gedaan. Foto’s aangeleverd

Bangertschool doet mee aan 
Cleanup-actie voor scholen

Foto’s aangeleverd

Langs de weg... vanaf het IJsselmeer

Foto’s:  
Thea Boelens

Langs de weg... herfst
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