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Op 8 februari 1922 werd op ’t Hooglandje 
te Andijk Margaretha (Gre) Sijm geboren. 
Zij kwam als kind van Teunis Sijm en 
Anna van Diepen als tweede kind van de 
twaalf ter wereld. Het gezin bestond uit 12 
kinderen waarvan 9 dochters en 3 zonen.

Op 17 januari 1942 -tijdens de oorlog- trad 
zij toe tot de klooster orde JMJ (Jezus Ma-
ria Jozef ) samen met nog 26 ingetredenen, 
waarvan er nu nog 2 in leven zijn. Vanuit 
de Weere alwaar zij toen werkzaam was, 
ging zij samen met de nog levende Miriam 
Paauw ’s morgens vroeg met paard en wa-
gen naar Den Bosch. Tijdens de oorlog 
maakte zij het bombardement mee op 
Waalwijk waarbij veel doden vielen, 
slechts bij een zuster één schrammetje.

TBC
In Waalwijk deed zij de verpleegopleiding, 
alwaar zij met nog drie anderen TBC 
kreeg, omdat er slecht drie TBC tenten in 
Waalwijk waren mocht zij naar Baardwijk 
(nu gemeente Waalwijk) om daar tweeën-
half jaar in die tent te verblijven. Zelf zegt 
zij: “Tachtig jaar hebben ze al geduld met 

mij, per dag krijg ik zoveel moois. Ik heb 
heerlijk geleefd, natuurlijk met mezelf ge-
vochten, het was hard werken in de bejaar-
denzorg maar kreeg er ook veel voor terug.”

Friesland
Veertig jaar werkte zij als ouderverzorg-
ster in Sneek, waarbij zij altijd als slogan 
had: ‘eerst een arm om iemand heen en 
dan zeggen wat er gezegd moest worden’. 
Ook pedi- en manicuurde zij de ouderen. 
Tevens heeft zij met veel plezier vele jaren 
als dirigent voor het kerkkoor in Sneek 
gestaan. Nog steeds waarderen zij haar 
vanuit Sneek enorm, hetgeen blijkt uit wat 
zij nog steeds krijgt toegestuurd uit het 
Friese Land.  

Bezige bij
Nu leeft zij al 16 jaar heerlijk in vrijheid in 
Heeswijk-Dinther, waarvan 6 jaar samen 
met zuster Co van Dorst, die helaas is 
overleden. Geen moment verveelt zij zich. 
Naast het dagelijks bidden staat zij nog 
steeds klaar voor anderen, veel wordt er 
gebreid. Ook maakt zij veel fruit in (veelal 
voor anderen) van hetgeen zij krijgt van de 

Zuster Antoniëtto Sijm 100 jaar en 80 jaar in het klooster

Zr. Antoniëtto Sijm. 
Tekst Ton Kieftenburg. Foto aangeleverd

Donderdagmiddag was het mooi weer met een zon-
netje erbij en waande ik mij terug in de tijd. Op de 
Grote Vliet bij Onderdijk voer een tuindersschuit 
met een zeil. 

In vroegere tijd hadden de tuinders nog geen motor 
in hun schuit en moesten ze lange afstanden over-
bruggen naar o.a. hun land of de veiling elders. Dat 
werd dan per zeilschuit uitgevoerd om de produc-
ten weg te brengen. 

Maar als wij goed kijken dan zien wij aan deze zeil-
schuit een buitenboordmotor hangen voor het ge-
val dat de wind het laat afweten? Douwe Greydanus

Heeft u ook iets leuks gezien? 
Mail het naar info@andijker.nl!

Tuindersschuit met zeil. Foto: Douwe Greydanus

Terug in het verleden

Vorige week plaatsten we een artikel over 
sparen bij Brilant Optiek en sieraden in 
Wervershoof. Helaas was daarin niet dui-
delijk dat het om de Briljant Optiek & Sie-
raden uit Wervershoof ging.

Wij hebben afgelopen half jaar gespaard 
voor Lorelei’s Pluktuin in Wervershoof. 
We hopen daar in het voorjaar te gaan kij-

ken naar het prachtige resultaat. Want 
vanaf maart 2022 opent Lorelei’s pluktuin 
haar deuren. 
Een plek voor ontspanning, een mooie bos 
tulpen, een kopje koffie of thee en de rust 
om te geniet van als het moois dat er te 
zien is. Het spaarbedrag zullen we dan ook 
overhandigen. Het spaarbedrag komt weer 
uit de spaarpot van onze brillenspray actie 
en onze (gratis) service. 
We blijven weer verder sparen en blijven 
deze keer nogmaals in ons eigen dorp. Het 
baken van Wervershoof, is bezig met een 
prachtige restauratie. Naast dat wij be-
drijfsambassadeur zijn van de Werenfri-
dus kerk, komt ook het spaarbedrag straks 
ten goede aan deze restauratie. 

Wij zijn open! 
Briljant Optiek & Sieraden

De Hoek 1, Wervershoof

Sparen bij Briljant Wervershoof

Anja & Gerard Fotografie. 

tuinman en mensen uit de buurt. 
Als het moet plukt ze zelf nog de 
appels van de bomen in de tuin 
om appelmoes in te maken, een 
bezige bij dus.
Wat een vrouw! Geestelijk en li-
chamelijk zo sterk, geen wonder 
dat zij dankbaar is. Wij wensen 
haar een mooi jubileumfeest en 
een prettige verjaardag!

Felicitaties versturen 
Hoe het feest gevierd gaat wor-
den is in verband met Corona 
nog een vraag, maar ze hoopt er 
met haar medezusters er een 
mooie dag van te maken. Wilt u 
haar feliciteren, haar adres is: 
Zr. Antoniëtto Sijm 
Abdijsstraat 34-H 
5473AG Heeswijk-Dinther.
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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 23 januari 10.00 uur: 
Afsluiting Gebedsweek voor de 
Eenheid. 
Woord-Communieviering door 
pastor A. Dekker met muzikale 
ondersteuning van de Vrienden-
kring. 
Thema: “Het Boek”.
De collecte is voor onze kerk. 
Dank daarvoor.
Welkom in de viering. 

*Vorig weekend stond in het te-
ken van actie Kerkbalans. Hope-
lijk kan er volgende week een 
goed resultaat gemeld worden. 
Heel hartelijk dank aan alle deel-
nemers, alle lopers en al diege-
nen, die voor deze actie in touw 
zijn geweest. 

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

Neem gerust contact op wanneer  
u vragen heeft en/of meer informatie wenst.

•  Vertrouwd gezicht en houvast in intense 
dagen

•  Een uitvaart en opbaring op een door u 
gekozen locatie

•  Geheel verzorgd of een afscheid waarbij  
u zelf veel wilt doen

 06 29 24 11 83    contact@carlabasjes.nl    www.carlabasjes.nl

Uitvaartbegeleiding
Carla Basjes

Bij een melding van overlijden ben ik 24/7 bereikbaar.

06 29 24 11 83

Kerkdiensten, zondag 23 januari
Gereformeerde Kerk 
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat

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

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof 
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Voorganger: Nicoline Letteboer
  Organist: Nog niet bekend
Met ingang van zondag 23 januari kunt u de diensten weer 
in De Kapel bijwonen.
De dienst bekijken kan via: www.kerkdienstgemist.nl

Vanaf woensdag 26 januari begint ook 
de inloop van 10.00 tot 11.30 uur.

Baptistengemeente
Boendersveld 3, 1602 DK  Enkhuizen 

10.00 uur Henk-Jan Frens
Onze diensten worden uitgezonden via  onze website en YouTube:

www.youtube.com/c/baptistenenkhuizen

R.K. Kerk 
Bangert 6, Andijk   rkregiowh.nl
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, de Vriendenkring

De Bovenzaal De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Niet bekend

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek

10.00 uur Niet bekend
De diensten zijn digitaal te volgen via: 

www.youtube.com/c/WestfrieseEvangelieGemeente

De nieuwe naam van het Clusi-
us College en ROC Kop van 
Noord-Holland is bekendge-
maakt. Vanaf 1 augustus 2022 
gaan de onderwijsinstellingen 
samen verder onder de naam 
‘Vonk’. De gefuseerde onder-
wijsorganisatie biedt vanaf dan 
105 mbo-opleidingen, vmbo en 
cursussen/nascholing aan op 
12 locaties in Noord-Holland. 
De nieuwe naam is op 10 janu-
ari om 12.30 uur via www.vonk-
opleidingen.nl gepresenteerd. 
Op de vestigingen van de scho-
len werd de nieuwe naam op 
verschillende schermen ge-
toond en konden medewerkers, 
studenten en leerlingen vanaf 
dat moment kennismaken met 
de nieuwe naam en logo van 
hun school.  

Vonk
De naam Vonk is tot stand geko-
men op basis van de input van 
een vragenlijst die door een af-
vaardiging van leerlingen, stu-
denten, ouders, stakeholders en 
medewerkers is ingevuld. Zij ga-
ven aan dat het onderwijs van 
Vonk een bijdrage levert om een-
ieder vanuit eigen motivatie stap 
voor stap te laten ontwikkelen. 
Dit doen we onder andere het 
blijven aanbieden van onderne-
mend en innovatief onderwijs. 
We laten elkaar sprankelen. Ofte-
wel een Vonk. Met het nieuwe 
logo brengen we deze beweging 
in beeld. Het staat voor de stap 
omhoog, de groei en de sprong 
die je kunt maken binnen onze 
opleidingen. 

Bestuurlijk al gefuseerd 
De beide organisaties zijn sinds 1 
januari al bestuurlijk gefuseerd. 
Het nieuwe college van bestuur, 
bestaande uit voorzitter Helma 
van der Hoorn (voormalig voor-
zitter college van bestuur van 

ROC Kop van Noord-Holland) en 
lid Gerard Oud (voormalig lid col-
lege van bestuur Clusius College), 
werkt de komende maanden toe 
naar een instellingsfusie. Vanaf 1 
augustus gaan de acht vestigingen 
van het Clusius College en de 4 
vestigingen van het ROC Kop van 
Noord-Holland ook voor de bui-
tenwereld verder als ‘Vonk’.  

Nieuwe organisatie
Vanaf dat moment bestaat de or-
ganisatie uit 12 vestigingen waar 
zo’n 1.275 medewerkers eraan 
werken om de bijna 5.000 stu-
denten, 1500 cursisten educatie, 
100 studenten vavo en 4000 vm-
bo-leerlingen een van de 105 op-
leidingen af te ronden, voor 14 
branches. Ondanks het vergroten 
van de organisatie, blijft het zich 
inzetten voor de kleinschaligheid 
waar beide partijen voor de fusie 
om bekend stonden.  

Onveranderd 
Voor huidige studenten en leerlin-
gen zal er niet veel veranderen. 
Met de fusie wordt het aanbod 
mbo-opleidingen binnen de orga-
nisatie veel groter. Het groene ka-
rakter van de vmbo-scholen blijft 
bestaan. Na hun opleiding kunnen 
ze binnen dezelfde organisatie 
echter kiezen uit een veel breder 
aanbod aan opleidingen. Ook de 
aansluiting van het vmbo op het 
mbo zal verder verbeteren door-
dat we (meer) niet-groene keuze-
vakken en doorlopende leerlijnen 
kunnen aanbieden binnen Vonk.  

Nieuwe leerlingen en studenten 
kunnen zich voor komend 
schooljaar nog gewoon aanmel-
den bij de school van hun keuze 
(dus via de websites van Clusius 
College en ROC Kop van Noord-
Holland). Hetzelfde geldt ook 
voor de cursussen en trainingen 
van Onderwijsgroep Noord-
West-Holland.                                                                                                                              

Vonk nieuwe instellingsnaam 
Clusius College en ROC Kop 

van Noord-Holland

Helma van der Hoorn en Gerard Oud. 

Nieuws of tips?
Mail naar info@andijker.nl 

of bel: 59 36 05

 
Andijkertjes

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

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

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk

Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

Vrijblijvende
taxatie van

schade

Afhandeling
met de

verzekering

U kunt bij ons ook terecht voor:

Restauratie van Oldtimers

Budgetreparatie (met tweede-

hands of imitatie-onderdelen)

Leenauto mogelijk bij

schadeherstel

NIEUW STANDPUNT EUTHANASIE BIJ DEMENTIE

Op 1 december 2021 heeft Artsenfederatie KNMG in haar stand-
punt Beslissingen rond levenseinde, een nieuw hoofdstuk opgeno-
men rond euthanasie bij dementie. Artsen mogen volgens de nieuwe 
richtlijn een euthanasieverzoek inwilligen van mensen die een schrif-
telijk verzoek om levensbeëindiging bij dementie indienden toen ze 
nog helder van geest waren, maar met wie overleg inmiddels niet 
meer kan. Met dit standpunt geeft de KNMG, artsen overzicht en 
steun bij afwegingen die zij moeten maken bij het verlenen van zorg 
rond het levenseinde. Euthanasie bij een demente persoon is een 
zeer complex vraagstuk. Veel mensen zijn bang om dementie te krij-
gen. Soms denkt men dat ze hun euthanasie ‘geregeld’ hebben met 
het opstellen van een schriftelijk euthanasieverzoek. Dat is niet zo. 
Een schriftelijk euthanasieverzoek is het begin van een gesprek tus-
sen arts en patiënt, niet het einde daarvan. Zoals bij alle verzoeken 
om euthanasie, moet er aan de zorgvuldigheidseisen van de wet 
worden voldaan. Het is daarom heel belangrijk dat een euthanasie-
verzoek wordt gedaan als iemand nog wilsbekwaam is. Door het 
verzoek tijdig en regelmatig te bespreken, weet een arts beter wat 
de patiënt voor ogen heeft op het moment dat hij of zij dat niet 
meer zelf kan vertellen. Bron: knmg.nl

Gratis brochure levenstestament
In een levenstestament kunt u zaken vast-
leggen voor het geval u zelf tijdelijk of 
langdurig niet in staat bent om uw eigen 
belangen te behartigen. U kunt een gratis 
brochure opvragen via ons kantoor.

www.mantelvoors.nl
Andijk 0228-592224 / 0229-591264

Alle panden zijn verplaatst of gesloopt, ook het 2e pand van 
rechts van Rienk Brandsma in de Bakkershoek moest wijken.

Men heeft het naar de Kleingouw verplaatst, waar het als fiet-
senzaak met een brandstofpomp voor de deur weer is herbou-

wd, alleen met een iets andere voorgevel. Ook dit heeft de tijd 
niet overleefd en is vervangen voor het huidige pand. 

Uit de collectie van Hessel de Greeuw.

Toen en nu

Silva Visser

Kustvisie IJsselmeer, 
hier onze visie!

Voor veel mensen is het IJs-
selmeer een onderdeel van 

hun leefomgeving, hun recre-
atie en het genot van het wa-

ter in het algemeen. In de 
nieuwe Kustvisie die momen-
teel voorligt wil men dit ge-

bied sterk veranderen:
Atollen plaatsen. (Zonnepa-

nelen)
Land op de grens van het wa-

teroppervlak. Advies: Niet 
doen!

Reden: Het verstoort stro-
mingen, waardoor weer ande-

re problemen ontstaan.
Het wordt de ideale biotoop 
voor het ontstaan van een 

hele reeks ziektes en virussen, 
die gevaarlijk en dodelijk zijn 
voor de dieren en risico’s voor 

mensen. 

Andijk.
In Andijk ligt nog maximaal 3 
kilometer van de 126 kilome-
ter lange West-Friese Om-

ringdijk, ongerept, direct aan 
het IJsselmeer. Het laatste 

stukje! Gekoesterd door veel 
mensen.

Blijf daarvan af! Durf dat. 
Het laatste stuk met uitzicht 

tot over de Kreupel.
Wat in de Kustvisie neerbui-
gend wordt beschreven als: 
‘Leeg bij Andijk’ is juist van 
grote waarde. Laten we dat 
stuk tussen Kreupel en de 

dijk, gewoon water, bewaren.
Het idee van een Zonne-zone 
Andijk.  Onze eerste reactie: 
Hoe kun je het bedenken??

Dan het allerbelangrijkste! 
Zoet water. Het is de grootste 
zoetwatervoorraad van N.W. 
Europa! Meer dan 60 organi-
saties azen op het IJsselmeer 
voor Industrie, natuur, inpol-
dering, woningbouw enz. Het 
water dat voor ons zo vanzelf-
sprekend uit de kraan komt, 

willen we graag zo behouden. 
Dat moet blijven. Daarom: 

RED HET IJSSELMEER.

De column is te krap om nog 
meer onderwerpen aan te 

kaarten zoals de visserij; de 
vernatting en het “verzouten” 

van het water. 
Verwerpen wij hier alles mee 

wat in de Kustvisie staat? 
Nee. Er zijn zeker goede aan-
knopingspunten. Zelf hebben 
wij ook ideeën om met weinig 
‘offers’ veel te kunnen doen 

voor recreatie, toeristen, maar 
vooral voor vogels.

Denk met ons mee!! Wij wil-
len graag in gesprek.

Silva Visser & Jan Groot
Christenunie.medemblik@

gmail.com

• Dorpshuis Centrum: Elke woensdag weer de midweekbreak 
Vrijdag: weekafsluiters

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

Controleert u van te voren of de activiteiten doorgaan!
Dit i.v.m. de aangescherpte maatregelen.

JANUARI 2022
Vrijdag 21 januari
• PCOB ledenbijeenkomst  om 14.30 uur in Dorpshuis Centrum.

Film Oud Andijk van 1967 en kort stukje fi lm over de 
bevrijdingsfeesten van 1945, door de heer Klaas Burger

• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 
uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.

Woensdag 26 januari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

FEBRUARI
Vrijdag 4 februari 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 februari 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 februari
• PCOB leden jaarbijeenkomst  om 14.30 uur in. Met seniorenband 

“Zo was ut”.
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 februari 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MAART
Vrijdag 4 maart 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 9 maart 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Vrijdag 18 maart
• Klaverjasavonden Sporting Andijk. Inloop vanaf 19.00 uur, 

uiterlijk 19.30 uur beginnen we met klaverjassen.
Woensdag 23 maart 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

APRIL
Vrijdag 1 april 
• Klaverjas in Dorpshuis Centrum, aanvang 19.00 uur
Woensdag 6 april 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 20 april 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

MEI
Woensdag 4 mei 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur
Woensdag 18 mei 
• KBO Seniorenbond,  bingo en jeu de boules. Sarto 13.30 uur

JUNI
Woensdag 1 juni 
• KBO Seniorenbond, klaverjassen & jeu de boules. Sarto 13.30 uur

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

Oud papier: Zaterdag 22 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19   
 maart, 2, 16 en 30 april, 14 en 28 mei, 11 en 25   
 juni, 9 en 23 juli, 6 augustus, 3 en 17 september, 
 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 
 10 en 24 december
Plastic:  Maandag 24 januari, 21 februari, 21 maart, 
 zaterdag 16 april, maandag 16 mei, 13 juni, 11 juli,  
 8 augustus, 5 september, 3 en 31 oktober, 
 28 november, woensdag 28 december
Restafval:  Maandag 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 en 30 mei,  
 27 juni, 25 juli, 22 augustus, 19 september, 
 17 oktober, 14 november, 12 december
Gft:  Overige maandagen

Let op: Op adressen waar het plastic in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt:  vrijdag 21 januari, 4 en 18 fe-
bruari, 4 en 18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 

juni, 8 en 22 juli, 5 en 19 augustus, 2, 16 en 30 september, 14 en 
28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december

Voor actuele informatie, kijk op hvcgroep.nl.

 
Wist u dat...

… het lopen van een rondje heel goed is voor de gezondheid? 

... het in het donker beter is mét verlichting of een veiligheidshesje 
voor het behouden van uw gezondheid?

... de situatie op het kruispunt Middenweg/Kleingouw minder 
overzichtelijk is geworden door de geplaatste bouwkeet?

… sommige bewoners zich zorgen maken over 
eventuele ongelukken?

... iedereen ter voorkoming daarvan 
vrijwillig zijn snelheid kan aanpassen?
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Voor particulieren, 
bedrijven 
en instellingen

Schoonmaak professionals uit Andijk
Stenekescleaning.nl / 06-51948585

Uw glazenwasser uit Andijk!
Onze diensten:
* Glasbewassing
* Houtwerk reinigen
* Dakgoten reinigen
* Dakkapellen reinigen
* Zonnepanelen reinigen

   Ook binnen:
   * Interieurverzorging
   * Glasbewassing
   * Desinfectie

Middenweg 65a in Andijk 
tel. 0228 593 642     www.bakkerkoning.nl 

Openingstijden Andijk 
Maandag t/m vrijdag     08:30 - 18:00 
Zaterdag                     08:00 - 17:00

Waar het begon met glasbe-
wassing bij particulieren en 
bedrijven, is Stenekes Cleaning 
inmiddels een groeiend “fami-
lie” schoonmaakbedrijf. “Na-
dat ik mij mocht voorstellen in 
de krant kwamen er vele reac-
ties binnen en inmiddels zijn 
wij werkzaam bij klanten in 
heel West-Friesland.”

“Glasbewassing is bij ons niet al-
leen het glas, standaard nemen 

wij ook de kozijnen, onderdor-
pels en deuren mee. Daardoor 
gaan ook uw schilder- en hout-
werk langer mee en toont uw 
huis of bedrijf schoon en fris, 
daarin onderscheiden wij ons 
echt,” begint Maarten Stenekes 
zijn verhaal. “Glasbewassing is 
een groot deel van onze werk-
zaamheden, maar andere taken  
zoals het reinigen van gevels, 
houtwerk/damwanden, dakgoten 
of zonnepanelen horen er ook bij. 

Wij hebben inmiddels een sterk 
groeiende afdeling interieur en 
schoonmaak opgezet, waarbij wij 
bij bedrijven, instellingen, prak-
tijkruimtes en particulieren ver-
schillende schoonmaakwerk-
zaamheden voor onze rekening 
nemen.”
 
Groeiend familiebedrijf
Inmiddels zijn meerdere familie-
leden in ons bedrijf werkzaam. 
“De afgelopen periode bleek na-

melijk dat het belangrijk is dat 
iemand de planning, facturatie en 
het contact met de klant voor zijn 
rekening neemt. Mijn vrouw Ja-
mie heeft dat helemaal op poten 
gezet. Daarnaast hebben wij 
ZZP’ers en uitzendkrachten in 
dienst op wie wij een beroep kun-
nen doen.  Hierdoor hebben wij 
een vakkundig en betrouwbaar 
team opgebouwd.”

Focus op de toekomst
Maarten gaat verder: “Wij heb-
ben stevig geïnvesteerd in ons 
bedrijf, o.a. met een eigen plan-
nings-app. Wij maken zelf ons 
eigen water! Een proces waar we 
echt trots op zijn! Dit water filte-
ren wij helemaal zelf. Wij halen 
door het filteren alle afvalstoffen 
en kalk uit het water. Een inge-
wikkeld verhaal, maar het effect 
is echt te zien nadat wij met deze 
perfecte waterkwaliteit de ramen 
van uw woning/pand hebben ge-
sopt! Het belangrijkste is dat we 
de waterkwaliteit nu zelf in de 
hand hebben. Dit past helemaal 
bij onze visie en garantie, niet 
goed is opnieuw!”

Bedrijven ontzorgen
Wij kunnen met Stenekes Cle-
aning naast de ramen, de toilet-
groepen en de algemene (dage-
lijkse) schoonmaak zoals de 
vloeren en kantine/kantoorruim-
tes voor onze rekening nemen.” 

Maarten legt uit: “Juist tijdens 
deze pandemie waarbij schoon 
en hygiënisch werken extra be-
langrijk is gebleken, hebben wij 
laten zien dat we bedrijven kun-
nen ontzorgen. Naast de schoon-
maak regelen wij desgewenst ook 
dat het toiletgarnituur en papier 
zijn aangevuld. Gespecialiseerde 
schoonmaak en desinfectie van 
ruimtes bij instellingen, praktijk-
ruimtes en bedrijven hebben wij 
dus ook in ons pakket.”

Geen verrassingen achteraf
“Vooraf spreken we een prijs af 
en hierdoor komt u nooit voor 
verrassingen te staan. Wij werken 
niet met contant geld, zodoende 
hoeft u niet thuis te zijn. U kunt 
bij ons betalen via bankover-
schrijving of betaalverzoek. Be-
drijven sturen wij een factuur. 
Wilt u een vrijblijvende prijsop-
gave of een offerte? Wij zijn u 
graag van dienst.”

Neem contact op
Zoekt u –particulier of bedrijfs-
gericht- een echte schoonmaak 
professionals uit de regio: Stene-
kes Cleaning vindt u aan de Nar-
cis 35, Andijk. 

Kijk ook eens op de website www. 
stenekescleaning.nl. voor alle 
mogelijkheden. Bel of neem con-
tact op via Whatsapp 06-51 94 85 
85 voor meer informatie. 

 Jamie en Maarten Stenekes: “Onze visie en garantie, niet goed is opnieuw!” Foto aangeleverd.

Stenekes Cleaning zorgt ervoor dat het schoon is
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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

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

06 2656 8616 • 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

Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nlAdvies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Advies, levering en installatie van zonnepanelen

+31 (0) 228 59 72 72 info@solenergy.nl www.solenergy.nl

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

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

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dat kan in Sarto 
natuurlijk!

Mooie zalen, gezellige sfeer, 
bel voor meer informatie 

voor uw feest of partij 
naar 0228 59 16 13, 

mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex. 
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.

Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.

06 13 41 62 40
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.

Handelsweg 31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl

verhuur v.a. €2,50 per uur.

Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk
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Langs de weg en het water...

Maak die foto!
Iedereen ziet onderweg wel eens iets geks, iets bijzonders of 
iets raars. Sommige plaatjes zijn gewoon te leuk, om niet 
vast te leggen.

Daarvoor rekenen wij bij de redactie ook een beetje op u! 
U bent onze oren en ogen in het dorp! Loopt u ergens langs, 
waarvan u denkt: ‘hoe dan?’, maak dan vooral die foto! 
Vergeet niet hem ook aan onze redactie te sturen op: 
info@andijker.nl. 

Een van de dappere dames van koppie onder die dagelijks te water 
gaan! Foto: Annemarie Kooiman

Wat is de vooroever toch een prachtig gebied om in deze tijd te 
wandelen. Gewoon in je eigen plaats, wat een luxe en het is een 
heerlijk gebied om je hoofd leeg te maken. Foto Astrid van Dijke

Vorige week lag er een vosje langs het water. Na de foto liep hij weg. Maar leek niet in goede doen. 
Foto: Heiko Oosterbeek 

Een vreemde “eend” in de bijt in het water van de sloot achter de Kleingouw. Foto: Tiny Sas

Deze kerstboom staat te wachten in het bushokje tussen de fietsen op de buurt(bus). Aangezien de 
gemeente hem niet is komen ophalen ;-) Foto: Lisette Bankert

Op een bijna spookachtige woensdag ochtend… Door de mist lijkt het buurtje bijna een zwart-wit foto uit de oude doos @Buurtje.  
Bij de haven was een mistboog te zien @Jachthaven Andijk. Foto’s: Annette Smit-Swart
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In het dagelijks leven controleert Francis, 
als medewerker brandweerzorg namens 
Veiligheidsregio NH Noord,  onder meer 
scholen en horeca. Al haar vrije tijd be-
steed zij aan de vrijwillige brandweer En-
khuizen en vooral de zwerfhonden in 
Roemenië.

Wat in 2016 begon met het verzamelen 
van spullen voor een Roemeens asiel, 
draaide in 2021 uit op €40.000 euro inza-
melen voor een eigen asiel in Roemenië. 
“Ik rolde er toevallig in. Op Facebook las ik 
een oproep van iemand die oude handdoe-
ken, kussens en zakken voer vroeg om mee 
te geven voor honden in Roemenië.”
Sponsoren gezocht
“Ik kwam via via terecht bij een gemeente-
asiel midden in de bergen, in Vatra Dornei, 
in het noorden van Roemenië. Sponsoren 
vinden was het belangrijkste wat ik vanuit 
Nederland kon doen. In de afgelopen 5 
jaar hebben we veel maandelijkse sponso-
ren gevonden, zodat we de ongeveer 100 
honden in het asiel kunnen voorzien van 
goed voer, medicatie en medische zorg. 
Als een hond ziek is of aangereden op 
straat kan deze gelijk naar de dierenarts.  
Daarnaast helpen we ook katten welke ge-
red zijn van de straat en bij opvanggezin-
nen in Roemenië verblijven.”

Opgesloten
“In 2017 ben ik voor de eerste keer naar 
het asiel geweest. Als je daarbinnen komt 
lopen weet je niet wat je ziet. Op foto’s lijkt 
het zo groot, maar de werkelijkheid viel 
enorm tegen. Houten, open hokken en 
soms vijf honden in één hok. Zonder gras 
onder hun pootjes of  ruimte om te ren-
nen. Dag in, dag uit opgesloten. Sommige 
al 10 jaar! Inmiddels hadden een aantal 
mensen uit Nederland aangeboden me te 
helpen. We zijn adopties gaan regelen 
door in Nederland en België adoptanten te 
zoeken. Ondanks dat het veel vrije tijd 
kost, is het fantastisch om te zien hoe de 
honden het in hun huisje doen.”

Sterilisatiecampagnes 
“Omdat het verzorgen van voer, medica-
ties en adopties het probleem van zwerf-
honden en katten niet oplost, zijn we al 
snel begonnen met het organiseren van 
sterilisatiecampagnes. We kwamen in 
contact met goede artsen. Bewoners kon-
den op onze kosten hun eigen dieren of 
dieren van de straat laten steriliseren. In-

middels hebben we een goede plaatselijke 
arts gevonden en gaat het steriliseren non-
stop door. De afgelopen 2 jaar hebben we 
al 1432 dieren op onze kosten laten sterili-
seren. Dit voorkomt pas meer leed!”

Start eigen hondenopvang
“Omdat de ‘rescuer’ vaak voor een vaste 
poort staat, de medewerkers in dienst van 
de gemeente gewonde dieren niet helpen, 
ze niet socialiseren en ze veelal aan hun lot 
over laten, besloten we dat dit anders 
moest. De enige oplossing hiervoor is zelf 
een opvang te beginnen. In 2019 waren we 
met een groep vrienden en collega’s van 
brandweer Enkhuizen naar het huidige 
asiel geweest om nieuwe hokken te bou-
wen en deze mannen beloofden ooit weer 
mee te gaan als het nodig was. Nu is het 
moment daar. We zijn nog bezig met de 
aankoop van een stuk grond, maar alles 
ziet er goed uit. Op 1 mei vertrekken we 
met 16 mensen naar Roemenië om daar 
het eerste hondenverblijf neer te zetten. 
Naast collega’s van de brandweer gaan ook 
2 ex brandweerlieden mee, waaronder 
mijn vader. De dochter van een brand-
weerman, een vriendin, mijn schoonou-
ders en mijn oom Meindert Homan met 
een vriend. De 14 vliegtickets hebben we 
op eigen kosten geboekt om daar een week 
lang de handen uit de mouwen te steken. 
Meindert zal samen met Rens Oud een 
paar dagen eerder naar Vatra Dornei ver-
trekken omdat ze de reis met de motor 
gaan maken. 

Donaties
“We gaan al aardig richting het streefbe-
drag voor de bouw van het eerste honden-
verblijf, maar na deze bouw zal het niet 
stoppen. Er moet nog een hondenverblijf, 
pupverblijf en een kattenverblijf komen in 
de toekomst.  We willen een plek creëren 
voor ongeveer 100 honden en 20 katten. 
Voor de komende maanden het belang-
rijkste dat we €40.000 inzamelen om te 
kunnen beginnen. Iedereen die het leuk 
vindt, kan alles volgen via onze Facebook-
pagina ‘Wish for romanian dogs’. Wil je 
helpen onze Roemeense droom voor de 
honden en katten uit te laten komen, zodat 
ze er straks warm en droog bij zitten? 
Doneren kan via Stichting Care 4 shelter 
dogs op rekening NL11 RABO 0317386670  
ovv Roemeense droom. Zie ook https://
gofund.me/292456b19 en Care4shelter-
dogs.nl

Francis van der Schaaf en haar missie

Francis van der Schaaf met haar eigen hond (r) geflankeerd door oom Meindert Homan 
en Rens Oud welke in Roemenië gaan helpen bouwen van een hondenverblijf.  

Tekst en foto Fred Homan.

Van 10-12 juni 2022 vindt er een nieuw 
jaarlijks terugkerend internationaal zeile-
venement plaats in Medemblik genaamd 
de High Performance Regatta. Sailservice 
zal - samen met steun van de provincie 
Noord-Holland en de gemeente Medem-
blik - zorgdragen voor de organisatie van 
dit spectaculaire evenement. Organisato-
ren Arjen Rahusen (voorzitter) en Alex 
Hoeve (Race Officer) - die samen jaren-
lang in de organisatiecommissie zaten van 
de vermaarde Spa/Delta Lloyd Regatta - 
hebben er alle vertrouwen in dat het eve-
nement de komende jaren zal uitgroeien 
tot een internationaal aansprekend evene-
ment.

High Performance zeilen is niet meer weg 
te denken uit de hedendaagse wedstrijd-
zeilsport. Met aansprekende evenementen 
als de America’s Cup, de Extreme 40 en de 
Volvo Ocean Race heeft deze spectaculaire 
vorm van zeilen de toekomst. Met de uit-
stekende faciliteiten die Medemblik en het 
IJsselmeer voor de zeilers hebben te bie-
den heeft de High Performance Regatta 
alle ingrediënten in handen om de high 
performance zeilers een mooi evenement 
te bieden.

‘Het moet voor de zeilers een genot zijn 
om naar Medemblik te komen en te weten 
dat je je nergens zorgen om moet maken. 
Goede organisatie op de wal en het water 
moeten top zijn.

Gelukkig hebben wij veel ervaring met het 
organiseren van zeilevenementen in Me-
demblik. Met de steun van de gemeente 
Medemblik, de provincie Noord-Holland 

en het Regatta Center Medemblik hebben 
wij een goede basis. En, het is voor het 
publiek goed te volgen vanaf de kant’. Ca-
sper Bouman, coach van het KiteFoil 
TeamNL, is uitermate blij met de komst 
van het evenement: ‘het is goed om met 
een brede selectie deel te kunnen nemen 
aan een internationaal evenement waar-
door je je team kan klaarstomen voor de 
wereldtop!’.

De Medemblikse sportwethouder Joset Fit 
en topsportcoördinator Team Medemblik 
Pieter Verhoogt zijn blij dat Medemblik 
met het nieuwe evenement weer haar 
gastvrijheid kan tonen aan de internatio-
nale zeilliefhebber. Samen met de provin-
cie Noord-Holland kijken zij uit naar het 
evenement. Gedeputeerde Sponsoring, 
Ilse Zaal, verwacht dat de vernieuwde Re-
gatta Medemblik bijdraagt aan de ambitie 
van de Noord-Hollandse IJsselmeerkust 
om topsportlocatie voor de wedstrijdwa-
tersport te blijven. Bovendien is de High 
Performance Regatta een goede promotie 
voor de wedstrijdwatersport in en aan het 
IJsselmeer.

Nieuw zeilevenement Medemblik

Foto: ©Laurens Morel
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Sinds de lockdown zit menig-
een al wekenlang wanhopend 
naar buiten te kijken. Onze da-
gelijkse portie ontspanning 
missen we al geruime tijd. Ge-
zellig samen uiteten, een film-
pje pakken, een heerlijke kaart-
avond, drie keer in de week 
sporten en die wekelijkse dans-
les waarbij je heerlijk met de 
voetjes van de vloer kon. 

Een groot gemis voor iedereen. 
Zowel voor de geestelijke ont-
spanning als voor de fysieke ont-
spanning. We zoeken massaal 
ons heil in TV kijken, Netflix-
bingewatchen en gamen. 

In de praktijk zien we dat er een 
nauwe relatie is tussen mentaal 
en fysiek welbevinden. Als je 
mentaal niet lekker in je vel zit, 
merkt je dat fysieke klachten va-
ker en heftiger opspelen. 

Zo vertelt Corinne van 56, dat ze 
voorheen last had van haar heup. 
Met een dagelijkse wandeling 
ging ze met stappen vooruit en 
een paar jaar geleden is ze lid ge-
worden van de wandelclub. Dit 
was het eerste na het overlijden 
van haar man wat haar weer 
vreugde gaf. De wekelijkse wan-
deling en uiteraard het contact 
met de andere dames deed haar 
ontzettend goed. Deze positieve 
trend kwam volledig ten val door 

de lockdowns en haar angst voor 
besmetting.  Corinne durft nau-
welijks naar buiten en slijt haar 
dagen voor de TV. De heupklach-
ten zijn zo verergert dat ze kruk-
ken nodig heeft en maximaal vijf 
minuten kan lopen. 

George van 47 heeft steeds last 

van de zijkant van zijn been. Hij 
heeft in het verleden een mo-
torongeluk gehad en sindsdien is 
zijn been een zwakke plek gewor-
den. George zit niet lekker in zijn 
vel. Hij is een jaar geleden ge-
scheiden en houdt niet van de 
stilte. Het thuiswerken nekt hem. 
Hij mist het contact met zijn col-

lega’s en de gezelligheid van de 
sportclub. Hij ervaart veel meer 
pijn aan zijn been en merkt dat 
hij nergens zin meer in heeft.

Anouska van 34 werkt net als 
George thuis. Op zich niet erg, 
maar de weken dat de kinderen 
thuis waren vond ze loodzwaar. 

Ze zit er mentaal door heen. De 
spanning in haar schouders is zo 
toegenomen dat ze constant 
hoofdpijn heeft en niet echt aar-
dig meer is voor haar omgeving. 

De overeenkomsten bij deze 
drie: er is een bestaande klacht, 
die aardig hanteerbaar was. 
Door ontspanning konden ze 
alle drie prima met de bestaande 
klacht omgaan. Door gebrek aan 
ontspanning zien we dat het nu 
escaleert. 

Inmiddels hebben we deze cliën-
ten behandeld met een op maat 
gemaakt behandelplan. En de re-
sultaten mogen er zijn: Corinne 
is minder angstig en durft weer 
voorzichtig langere stukjes te lo-
pen, George kan beter ontspan-
nen en heeft minder last van zijn 
been. Anouska heeft minder last 
van haar schouders en is beter in 
staat aan te geven wanneer ze 
overloopt. 

Herken je jezelf in een van deze 
klachten en ben je benieuwd of 
acupunctuur ook iets voor jou 
kan betekenen? Boek dan een 
gratis kennismakingsgesprek via 
www.praktijkacure.nl/afspraak-
maken of neem contact op met 
(0228) 511 517.

Praktijk Acure 
Els Ligthart en Roy Grevelt

Als de voetjes niet meer van de vloer kunnen ...

Dagelijkse ontspanning is belangrijk voor mentaal en fysiek welbevinden. Foto aangeleverd.

gavoorglasvezel.nl

Heb je nog vragen over glasvezel?
Meld je dan aan voor de online informatieavond 
op maandag 24 januari 2022 vanaf 19.30 uur.  

Hierbij geven wij online een presentatie 
waarbij je alles te weten komt over de 
voordelen, voorwaarden, kosten en planning. 

Deze online informatieavond volg je vanuit 
huis via je computer, tablet of telefoon. 
Via de chat kun je direct je vragen stellen.

Scan de QR-code of ga naar de website 
om je aan te melden.

Alles weten 
over glasvezel?
Volg de online informatieavond!
 - Johan Goezinnen

Meld je aan 
voor de online 

informatieavond 
op 24 januari 

2022
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