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Nieuwe pand is ‘ideale locatie’ voor ZwartGroen

“We zijn al aan het opknappen,
het ziet er straks mooi en netjes
uit”, vertelt Edwin Winter over
het nieuwe pand van ZwartGroen. Een paar deuren verder
dan voorheen, aan Industrieweg
5, gaat ZwartGroen verder met
de verkoop van tuinproducten.

www.mantelovertoom.nl

Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

“Aan de Dijkweg was onze opslaglocatie, de showroom en het
kantoor waren te vinden aan Industrieweg 1F”, vertelt Edwin
Winter. “Dat was al niet efficiënt
werken, we groeiden ondertussen
door en daarom werd het ook een
beetje te krap.”
Op het oog
Het oude pand van Welkoop, aan
Industrieweg 5 hadden eigenaren
Edwin en Anne-Magreet Winter
al jaren op het oog. AVIA Tankstations werd onlangs eigenaar
van dat pand en het bijgelegen
tankstation. “Zij wilden wel het
tankstation behouden, maar het
gebouw kwam weer in de verkoop.”
Edwin en Anne-Magreet grepen

GRATIS INLOOP: 9-17/19-21 uur
Mr. A.W.M.ANDIJK
Overtoom Do.
Mr. 20-07
R.M. Mantel-Kooistra
Zomerinloop op afspraak

Het team van ZwartGroen voor de nieuwe locatie. Foto: Koos Dol/De Andijker.
hun kans en verbouwen hun
nieuwe pand nu tot een moderne
showroom met binnen- en buitenopslag en een grote - nog aan
te leggen - buiten showtuin. “Het
is de ideale locatie. We hebben nu
totaal 3500 m2, dus we kunnen
veel meer laten zien.”

Dat doen ze door de showroom
in twee delen op te splitsen: een
tuin-bouwmarkt en een ‘belevings-showroom’. “We zetten onder andere een veranda neer om
te laten zien hoe het kunstgras
daarbij staat en ook rijdt hier de
robotmaaier in het rond.”

Groter assortiment
ZwartGroen is vooral gespecialiseerd in kunstgras, maar verkoopt ook (wortel)doeken, netten, folie, zeil, gaas en rubber. Op
de nieuwe locatie is het assortiment uitgebreid met grind(plaat),
split en zand. (vervolg op pag.3)

In de maand
juli is ons
kantoor op
werkdagen
alleen
's morgens
geopend
van 9.00 tot
12.00 uur.

Andijker Niels naar World Dwarf Games 2017

De jonge Andijker Niels Schuitemaker vertrekt binnenkort
naar Canada. Daar worden de
World Dwarf Games 2017 gehouden. Een soort Olympische
Spelen, maar dan voor kleine
mensen.

Klein maar fijn
Niels heeft een groeistoornis en
is met zijn 19 jaar en 1.50 meter
lengte één van de grootste deelnemers aan de World Dwarf
Games 2017 (WDG). “De maximale lengte van de deelnemers
aan de WDG is gesteld op 1.52
meter. Ik ben dus één van de
grootste!” vertelt de goedlachse
Niels. “Klein zijn is niet altijd
makkelijk. Doordat ik zo klein
ben mag ik nu deelnemen aan de
WDG. Nu maar hopen dat ik niet
opeens heel veel groei, dan ben ik
voor het eerst té groot!”
World Dwarf Games 2017
Net als bij de Olympische spelen
worden ook deze WDG eens in
de vier jaar gehouden. Dit keer in
Canada van 4 tot en met 12 augustus. In de plaats Guelph, vlakbij Toronto is een groot sportcomplex waar alle wedstrijden
plaats vinden. Niels doet mee aan
diverse sporten. ”Individueel doe
ik mee aan tafeltennis, atletiek

nis en bij atletiek/hardlopen
hoopt Niels ook op een goede
dag. Boogschieten heeft hij het
minst vertrouwen in. “Daar doe
ik vooral mee voor de fun, maar
je weet het maar nooit!”

Niels doet mee aan diverse sporten. Foto: Olga de Boer/De Andijker.
(60-100-200 en 1500 meter hardlopen) en boogschieten. Met een
team doen we ook nog mee aan
voetbal.” Aan de WDG doen
meer dan 20 verschillende landen
mee en ruim 400 deelnemers.
Nederland gaat heen met een
team van 12 spelers en één begeleider.
Medaille kansen
“Voetbal heb ik jarenlang als
sport beoefend. Maar op een gegeven moment ben ik daarmee

gestopt, omdat ik het team niet
meer bij kon houden. Dat was
balen, want ik vond het echt heel
leuk. Het is dan ook erg fijn om
nu met dit team de strijd weer
aan te kunnen gaan op het voetbalveld,” zo vertelt Niels. “We zijn
best goed en hebben al een aantal
keer getraind in Utrecht. Ik denk
dat we wel kans maken op een
medaille. Maar het avontuur -de
hele belevenis- is het belangrijkste. Ik heb er onwijs veel zin in!”
Bij de individuele sport tafelten-

Samen op pad
Niels vertrekt ruim op tijd. Samen met zijn broer Chris (23)
vliegt hij eerst naar IJsland voor
een korte vakantie. Daarna gaan
de beide jongens door naar
Toronto. “Zeker willen we daar
de Niagara Falls bekijken, we zijn
er nu toch! Daarna voorbereiden
op de Games.” Hoewel het plezier
in sport en het ontmoeten van
andere kleine mensen iets is waar
hij naar uitkijkt, gaat Niels toch
zeker proberen met minimaal
één medaille naar huis te gaan.
Wilhelmus oefenen
Mocht Niels op één van de onderdelen een medaille in de
wacht slepen dan speelt uiteraard
het Nederlands Volkslied. De
tekst van het Wilhelmus moet
echter nog even geoefend worden. “Verder ben ik er helemaal
klaar voor en heb ik er ontzettend
veel zin in. Maar die tekst, daar
moet ik inderdaad maar even extra op oefenen,” grinnikt de sportieve Niels.

Verkoop
Aankoop
Advies
Taxatie
0228-59 22 44
www.kwantesmakelaardij.nl
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Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Joukje Swart - Dijkstra
Jo

weduwe van Anne Swart sinds 2001
Andijk, 10 juli 2017
Piet
Hannie en Dick, Ed in herinnering
Krista en Dolf
Bente, Pepijn,
Mats, Nienke
Nel en Gerrit
Tom
Correspondentieadres:
Hannie Bakker - Swart
Dokter d’Arnaudstraat 25
1619 CW Andijk
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden
in het crematorium te Hoorn.

Bescheiden en moedig
Onze lieve moeder, oma en ouwe oma
is in geloof en vertrouwen gestorven

Alida Oldenbeuving – Visser
Ali

echtgenote van Jan Minko Oldenbeuving, † 2006
Enkhuizen,		
18 januari 1931
		
		

Andijk,
16 juli 2017

Noord-Scharwoude: Gré en Albert
Grootebroek: Jannie en Jan †, Johan

		
Andijk: Lida en Wim
			 Kitty en Ruud, Nick, Finn
			 Linda en Johan,
		
Zwaagdijk-West: Marja en Jacco †, Hans
			 Stephan en Carola, Jesse,
			 Allard en Melanie
			Tessa
		
Andijk: Carla en Erik
			Niels
			Lynn
Dank aan het team van Sorghvliet en huisartsenpraktijk Bartstra & Kant
voor wat jullie voor onze moeder en ons hebben betekend.
Onze moeder is thuis, Sorghvlietlaan 58, 1619 XC Andijk.
Daar is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren
op woensdag 19 juli tussen 19.00 en 20.00 uur.
De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden op vrijdag 21
juli om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk, Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Oosterbegraafplaats aan
de Weet te Andijk.
Voorafgaand aan de dienst is er ook gelegenheid
tot condoleren van 10.15 uur tot 10.45 uur.
Herinneringen en/of berichten zijn ook welkom op www.cbu-online.nl,
waarvan wij een herinneringsboekje zullen maken.

God heeft tot zich genomen, verlost van aardse zorg
en verdriet, onze blijmoedige vriendin

Alie Oldenbeuving – Visser
In de leeftijd van 86 jaar
Jantje en Joep †
Aafke en Dirk †
Gre en Eef †
Grietje en Henk

Meer nieuws op:
www.andijker.nl

Jezus antwoordde: Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water
en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 6
Wat uit het vlees geboren is, is
vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u
niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren
worden. 8 De wind blaast,
waarheen hij wil, en gij hoort
zijn geluid, maar gij weet niet,
vanwaar hij komt of waar hij
heengaat; zó is een ieder, die
uit de Geest geboren is. Johannes 3:5-8. Opnieuw geboren
worden. Wedergeboren christenen! In Amerika zijn deze
woorden een maatstaf geworden. Daar word je op de man
af gevraagd: “Ben je een wedergeboren christen?” En,
misschien nog verdrietiger:
mensen beroemen zich erop.
Hoogmoedig noemen sommigen zichzelf “wedergeboren”, in onderscheid met de
grote massa die slechts ‘christen’ is. Ik denk niet dat Jezus
zijn woorden zo heeft bedoeld. Alsof een geboorte of
een wedergeboorte een prestatie van jezelf is. Iets waar je
je op kunt beroemen. Geboren, dat wordt je. Dat doe je
niet. En van het moment van
je geboorte weet je doorgaans
niets af. Het gaat volkomen
buiten jezelf om. Later, als je
het vermogen hebt om je bepaalde gebeurtenissen te herinneren, dan kun je zeggen dat
je geboren bent. Omdat je
leeft! Iedereen die leeft is ooit
een keer geboren. Iedereen
die geestelijk leeft is ooit wedergeboren. Of je daar herinneringen aan hebt of niet.
Toch is dit gesprek dat Jezus
met Nicodemus heeft wel heel
belangrijk. Het gaat over een
natuurlijk leven en een geestelijk leven. Een geestelijk leven
is een ander leven dan een
natuurlijk leven. Er is een “geboren worden uit de Geest”.
Dat gebeurt met je als je gelooft in die Geest. Daar heb je
geen controle over, daar kun
je alleen maar om vragen.
Geestelijke dingen kun je alleen maar begrijpen met dat
nieuw geboren leven. Het
klopt nooit en is niet na te rekenen. Net zomin als je de
wind kunt vangen in een
doosje. Wie gelooft in God de
Vader en vertrouwt op God de
Zoon, zal door de Geest gebracht worden op een plaats
waar je in verwondering uit
kunt roepen: “Ik leef, dus dan
zal ik wel geboren zijn !” Gebed: Vader, de wedergeboorte
is een groot mysterie. Gelukkig
kunnen wij mensen dat niet
regelen. Wij kunnen voor U
kiezen, maar U houdt het proces van wedergeboorte zelf in
Uw hand. Dank U voor de
gave van nieuw leven door Uw
Geest. Waai over mij Heer.
Amen (W.Durieux)
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Ons bereikte het droeve bericht uit Australië dat onze zwager,

Kees Butterman
op 11 juli 2017 is overleden, in de leeftijd van 73 jaar

Woorden van Jezus (7)

Dankbaar dat we haar zo lang bij ons mochten hebben en na een
leven vol verzorging voor anderen, is overleden onze lieve moeder,
oma en oma Swart

Deersum, 23 november 1916

COLUMN (29)

info@andijker.nl

Echtgenoot van onze zus Gré Koen
Hilly & Jaap
Jan Piet & Miep
Karel & Edith
Elly & Walter
Cees in herinnering
		neven & nichten
19-07-2003

19-07-2017
Lieve Bob

Wanneer ik naar de sterren kijk, knipoogt er altijd eentje
en dat ben jij. 14 jaar al zonder jou,
iedereen mist jou enorm onze kanjer.
		
		
		

Mama en Omar
Mandy en Dylano
Djenno en al je vrienden en vriendinnen

‘Iederéén wil toch bijdragen aan iets moois?’
‘Mensen een kop koffie aanbieden, kinderen helpen met het
vinden van een mooi boek, bestelde boeken klaarleggen. Gewoon dienstbaar en vriendelijk
zijn; heerlijk vind ik dat. Het zijn
maar vier uurtjes per twee weken,
maar hierdoor kan deze bibliotheek nu wél open op de dinsdagochtend. Gelijktijdig met de
markt, wat voor veel mensen
ideaal is.’
Vooral voor jezelf
‘Ik ben net vijftig geworden en zie
dat veel mensen om mij heen
vrijwilligerswerk doen. Dat doe je
om verschillende redenen. Omdat je een steentje wilt bijdragen
aan iets moois. Omdat het voldoening geeft. Maar je doet het
vooral voor jezelf: omdat je het
léuk vindt. De bieb biedt het alle-

maal. En het is ook nog eens supergezellig. Jong en oud waait
hier aan.’
Midden in de samenleving
De Westfriese Bibliotheken willen meer open, meer reuring en
meer
mensen
verrassen.
In dat kader zou ik graag kinderen met een taalachterstand willen helpen. Een uurtje per week
voorlezen bijvoorbeeld, op
school. Of in een seniorencomplex koffie drinken en iets voorlezen, al is het uit de krant. Fijn
werk, persoonlijke gesprekken,
een lach… Je krijgt het bij de bieb,
midden in de samenleving!’
Heeft u ook oren naar gezellig en
dankbaar vrijwilligerswerk?
Meld u aan via www.westfriesebibliotheken.nl

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

Langs de weg...

De heer Prevo stuurde ons deze foto. Het oude gemeentehuis heeft zijn
naam ontvangen, genoemd naar het Wapen aan de gevel.
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(vervolg van de voorpagina)
Niet alleen particulieren komen
er over de vloer. ZwartGroen levert ook aan hoveniers, de bouwsector, agrariërs, scholen en
sportclubs. Bijvoorbeeld netten
voor tennis, paintball en golf en
steigernetten of dekzeilen voor in
de bouw, zo vertelt Edwin. “Maar
ook in winddoeken en zonneschermen zijn wij een maatwerkspecialist.”
Webshop
Het volledige assortiment is verkrijgbaar in de nieuwe winkel,
maar alles staat ook online in de

info@andijker.nl
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onlangs vernieuwde webshop.
Een bestelling wordt thuis afgeleverd of kan worden opgehaald bij
de nieuwe locatie.
Hoewel er op de nieuwe locatie
nog volop geklust en ingericht
wordt, zijn de deuren van de
showroom al geopend voor klanten. Een officiële opening volgt
als de verbouwing volledig afgerond is. “Dat zal waarschijnlijk
pas voorjaar 2018 worden, maar
dat laten we uiteraard nog weten”,
aldus Edwin.
Meer informatie en de webshop:
www.zwartgroen.nl.

“WE ZIJN GEWONE MENSEN, WE LEVEN NIET UITBUNDIG”
Het kan niet missen, dit is een uitspraak van een echte Westfries.
“Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Niet dat ik niet van
het leven geniet, maar in de gewone dagelijkse dingen zit genoeg,
dat het leven pit en plezier geeft. Dat hoeft dus ook niet altijd bakken met geld te kosten.” Ik herhaal de woorden van iemand die
ook zegt, dat hij met veel plezier zijn belastingen betaalt, “dan is er
immers wat verdiend”, zegt hij. “Maar waar de wet mogelijkheden
biedt, dan ben je toch een dief van je eigen portemonnee, als je deze
niet benut”, zegt zijn vrouw. We hoeven tenslotte ook weer geen
sponsor van de Nederlandse Staat te zijn, toch?” De meeste mensen
zullen het met hen eens zijn. Vooral erfbelasting wordt vaak gezien
als een onredelijke belasting. Over het verdiende geld is immers al
veelvuldig belasting betaald en daar zijn de erfgenamen dan ook nog
eens erfbelasting over verschuldigd. De notaris is degene die u op
dit gebied goed kan informeren en adviseren. Maar terug naar de
visie van deze meneer op een niet-uitbundig leven. “Het is vooral
een kwestie van dingen niet doen: smijt je geld niet over de balk,
verdoe je tijd vooral niet met zeuren en doe geen dingen, waar je
geen plezier uithaalt. Gewoon een feestje op z’n
tijd en mooi an zitten als ’t kermis is.” Een mooie
visie om met iedereen te delen.
Rinske Mantel, Mantel&Overtoom
Notarissen. Gratis inloop do 20-07
Andijk 0228-592224 van 9.00-17.00 en
19.00-21.00 uur.

Gevonden/verloren

VERLOREN: een grijze rugtas met ajax pakje (zie foto)
en gymschoenen.
Heeft u het gevonden?
06 4162 0334

Verloren: mijn titanium
schakelarmband, Boccia (als
ketting). Herinnering aan
een dierbare. Middenweg /
Visput, winkelcentrum en
de Piramide school. Loes
Goet, 06 1856 9375
Gevonden: langs de dijkweg: een telefoon. 06 2013 6559

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,
en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl
Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

De Andijker

***VERS VAN HET LAND***
Nieuwe Aardappelen
Handgeraapt div. srt
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

0228 – 56 12 01
info@gebrkok.nl

• Elektrische installaties
Piet Groot
Censuur,
Censuur is mogelijk een te
groot woord, maar het is
zeker van belang hoe je neer
wordt gezet, door bijvoorbeeld het NHD. Daar waar
er iets negatiefs is of een
vermeend schandaaltje zijn
die altijd paraat, vaak met
halve waarheden. Zo werd
mijn naam genoemd, bij de
discussie over een nieuw
Dorpshuis in Abbekerk (kosten 5,5 miljoen) waarbij ik als
enige wilde laten onderzoeken of het, in samenwerking
met bestaande horeca, niet
een paar miljoentjes goedkoper kon, want voor ons
is ieder miljoentje er één.
Nadrukkelijk stelden we dat
dit met behoud van voorzieningen en leefbaarheid
moest zijn, maar dat liet men
voor het gemak maar weg.
Dan was de hondenbelasting
weer eens agendapunt. VVD
wilde die alleen bestemmen
voor overlast van honden,
wat geen afschaffing, maar
wel verlaging in zou gaan
houden. D66 stelde dat 120
gemeenten die al af hadden geschaft o.a. Enkhuizen
(en ook voormalig Andijk)
en wilde laten onderzoeken
waarom enz. met als ver
einddoel om tot afschaffing te
komen. Nadrukkelijk hebben
wij gesteld dat we in 2011
al een motie tot afschaffing
hadden ingediend die geen
(enkele) steun kreeg, en later
één om de zeer onredelijke
tarieven voor 2e (95 euro) en
3e (145 euro) hond gelijk te
stellen met de 1e (45 euro)
wat toen de VVD (ook) niet
steunde en nu eigenlijk zo
ongeveer zelf indient. Veel
hondenbezitters zorgen niet
voor overlast, en overlast
bezorgen is a sociaal en strafbaar, dus een zeer onredelijke
belasting. Het NHD gaf
aandacht aan die discussie.
Hoewel wij ons daar flink in
hadden gemengd kwam onze
naam daar (wederom) niet in
voor, toch wel opmerkelijk.
P. Groot

• Alarm- en telefooninstallaties
• Water- en gasleidingen en sanitair
• C.V. en warmwatervoorziening
• Mechanische ventilatie
• Lood- en zinkwerk
• Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

VVD: hondenbelasting vanaf 2018
eindelijk besteed aan honden

Vanaf 2018 moet de volledige
opbrengst van de hondenbelasting besteed worden aan voorzieningen voor honden(bezitters) en
de bestrijding van overlast. De
VVD diende hiervoor een voorstel in met PW2010, GL, BAMM,
PvdA, PWF en CU. Steun van
D66 zorgde voor de meerderheid
(15 voor en 10 tegen). De VVD
strijdt al jaren tegen de gewoonte
dat de opbrengst van de hondenbelasting in de algemene gemeentekas verdwijnt. Zo diende
ik de afgelopen jaren diverse
voorstellen in om hierin verandering te brengen. De meeste partijen wilden daar steeds niet aan,
maar het kwartje lijkt nu gevallen. Het is niet uit te leggen dat
mensen wel moeten betalen voor
hun honden, maar dat het geld
helemaal niet wordt uitgegeven
aan dingen als losloopgebieden,
het opruimen van hondenpoep of

bestrijden van overlast. Vorig jaar
werd al met moeite een compromis gesloten met andere partijen
om op zijn minst een derde van
de opbrengst hieraan te besteden.
In de raadsvergadering van 6 juli
is nu besloten om de volledige
opbrengst uit te trekken voor
hondenvoorzieningen. De wethouder heeft dit als opdracht
meegekregen voor het opstellen
van de begroting voor 2018 en de
jaren daarna. In het najaar komt
de nieuwe begroting naar de gemeenteraad: de VVD houdt dit
dossier nauwlettend in de gaten. Op voorhand ben ik benieuwd wat uw ideeën zijn over
hoe we de hondenvoorzieningen
kunnen verbeteren of creeëren.
Wellicht weet u bijvoorbeeld een
goede locatie voor een losloopplek in Andijk? Mail deze of andere suggesties naar a.vanlangen@rswp.eu

Wist u dat...
... Linda Keesman haar masterstudie “Persuasive Communication” aan de UvA heeft afgerond? Proficiat Linda!

.....de eerste glasvezel aansluiting (Krokus) in Andijk een feit is?

... Sorghvliet op zoek is naar thema- en platenboeken voor de bibliotheek van de bewoners?

... Milla groente verkoop weer open is?

Eekhoorn gezien?

Laatst heeft er een stukje gestaan
in de Andijker over dat een eekhoorn hier in Andijk rond huppelde. Dan denk je iemand heeft
dat dier laten ontsnappen maar
dat is niet gezond omdat er geen
eekhoorns hier voorkomen.

contact op nemen met 06 1473
4554 zodat wij deze kunnen vangen. Het dier zal na het vangen
naar de Veluwe terug gebracht
worden.
Hier in Andijk is de overleving
kansen minimaal.

Als iemand dit dier ziet dan graag

Douwe Greydanus.
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Band “Drainage” te horen op “Westfrieslands”

Vijf jonge mannen hebben elkaar gevonden in hun passie voor muziek en vormen
sinds 2016 (in de huidige samenstelling) de
band Drainage. Met het winnen van de
“Strijd der Titanen” in de Battle of de
Bands, heeft Drainage zich in de kijker gespeeld voor de grote podia.

Prijswinnaars
Hun eerste plaats tijdens deze wedstrijd
-welke werd gehouden op 17 juni jongsleden in de Schoof in Wervershoof- werd
met een meerderheid van publieksstemmen en ook door de vakjury bevestigd. De
concurrentie bestond uit de bands “No
Offense” en “Sitting on Thorns”. De prijs
voor “Drainage” was een mooi geldbedrag
en een plaats in het voorprogramma op
muziekfestival “Westfrieslands”.
Grunge, punk of liever rock?
De band wordt gevormd door: Milan
Nieuweboer en Rens Venema op gitaar,
Jurre van de Gruiter op basgitaar en Hein
Keur achter de drums. Daan Appelman
neemt de zang voor zijn rekening. Samen
vormen de vrienden een dynamische
groep. “We hadden al snel een lijst met
nummers die we konden spelen. Maar ieder van ons is vrij daar nummers aan toe te
voegen. De speellijst groeit elke keer nog.”
De muziek is van het genre: stevige rock,
grunge en punk.
Toekomstmuziek
“We hebben het nu ontzettend naar ons
zin. We oefenen elke week één keer, op
zaterdag of zondag in de kelder van Cultura. Daar hebben we een praktisch ge-

!
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Nieuwe webshop met alles op het gebied
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
Hein Keur, Milan Nieuweboer,
Daan Appelman, Jurre van de Gruiter en Rens Venema. Foto: PL/De Andijker
snel en gemakkelijk!
Er zit flink wat geld in de band. ApparaEen prettige kermis
gewenst
tuur en instrumenten zijn nu eenmaal niet
goedkoop.
namens het hele
team:“Als we optreden krijgen we
betaald, maar wij vragen niet de hoofdAndré, Carina, Dirk-Jan
prijs. WatenweMartijn.
verdienen stoppen we ook

luidsdichte ruimte tot ons beschikking.
Daarnaast treden we af en toe op. Dat zijn
vaak kermisfeesten hier in de regio. Ook
voor zo’n evenement als “de Strijd der Titanen” zijn we altijd te porren. Daarmee
hebben we nu een plek op het podium van
Westfrieslands te pakken, dat is wel heel
erg tof. We zien dan ook uit naar 19 augustus. Hopelijk kunnen we ook een keer op
Dijkpop spelen? Grote podia en grote festivals waar we mogen spelen, dat is nog wel
een droom!” aldus de muzikanten.
Geld van de band voor de band

weer in de band. Er gaat nu eenmaal wel
eens iets stuk. Er is altijd wel een wens van
betere apparatuur”. “Mijn gitaarband is
een keer gebroken tijdens een optreden,
dat was vooral lastig. Gelukkig ook makkelijk vervangbaar, maar toch…” vertelt
Rens. Op film hebben de jongens ook terug kunnen zien hoe de microfoonstan-

daard eens van het podium afviel tijdens
een optreden. Zanger Daan was zo bezig
met dansen en springen, dan gebeurt dat
wel eens. Gelukkig werd hij in no-time terug gezet en was onbeschadigd.
Bandje boeken of beluisteren?
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten en optredens van deze jongens, kijk
dan op www.drainageband.nl Daar kunt u
ook de locatie terug vinden van de eerst
volgende geplande optredens, zodat u niks
hoeft te missen.

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof
Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Het adres
voor uw
e-bike, fietsen
en scooters!

Verbouw - Onderhoud
& Bouwadvies

www. 2wielerwacht.nl

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Erkend schildersbedrijf voor al uw
binnen- en buitenschilderwerk,
glas- en behangwerk!

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

• Acupunctuur RADTS

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

M 06 53 92 18 85
E michel@indehaak.nl
I www.indehaak.nl

Marc van den Braber
Hoekweg 13
1619 EA ANDIJK
Adv_Praktijk Andijk.indd
info@vandenbraber.nl - www.vandenbraber.nl

20-04-2012 13:17:57
20-04-2012 13:17:57

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

1

20-04-2012 13:17:5

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

De Andijker Onderneemt!
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Fysiotherapie
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Therapie op maat

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

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

Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk
Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk
Tel. 0228 - 592075 • www.fjdeboer.com

Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Manshanden • Dijkweg 321 Andijk
Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

In de Haak • Sterappel 28 Andijk
Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk
Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

De Ruimte • Ard Botman
Tel. 06-53710671 • www.deruimtevooroplossingen.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk
Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Hairstyling Sabine • Pietersbuur 25 Andijk
0228 855 874 • www.hairstylingsabine.nl

Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein
www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Autoschade Schepenwijk • De Dolfijn 17, 1601 ME Enkhuizen
Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Salon Beautylounge, • R. Luisantestr. 14, Andijk
06-12505352 • www.salonbeautylounge.nl

De Bovenste Plank • Nijverheidsweg 7A Wervershoof
Tel. 0228 724907 • www.bovensteplank.nl

Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231
info@bouquetinabox.nl • www.flowerinabox.nl

Marco van der Lee • Buurtje 30, Andijk
06 23 14 98 70 • www.marcovanderlee.nl

Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk
Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53
Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk
Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk
0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Accu’s

Administratie

Hovenier

Architectenbureau

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Kantoormeubelen

Autoschade

Kapsalon

Autoschade

Nagelstyliste/Pedicure

Bloemen

Natuur

Oefentherapie

Brood en Banket

Podologie

CV Monteur

Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk
Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
Vishandel
Vloeren

Witgoed
Yoga

Zonnepanelen

Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66
info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

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

Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk
0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13
info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl

Dijkprint • Tel. 0228 59 36 05
info@dijkprint.nl • www.dijkprint.nl

Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk
06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

H O V E N Marian
I E R S Bvan
E DZwieten
R I J F • Keizerskroon 1

Printen & drukwerk

Dorpshuis

Schilder- Glas- en behangwerk

Fietsenwinkel

Maarten,

Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk
Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof
0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Bel 59 36 05 of mail p.ligthart@andijker.nl

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
Huidverbetering
• Handelsweg
33e, Andijk
-een sterLNC
of zoiets
met daarin het nummer
243
Zondag
Tel.
1414
8 •onze
www.salonlnc.nl
-Tuin aanleggen
of 06-373
restylen?
Bezoek
stand en pak extra beursvoordeel!

Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk
Maandag
0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

20 aug

Zonwering

Schoonheidssalon

Fysiotherapie

.HUPLV
Gr
Andijker rockband “Fruitmachine”
& local hero D.J. Panteloko

07 okt

BOKBIERMIDDAG

Zondag

()'(7!94/2/3)%

Feestje of iets
08 sep Leny & Louis 10 nov
te vieren?
20 aug
07 okt

Aanvang .0 uur

ZBUFSdag

Van 19.00 totvoor
21.00 uur
Dé schadespecialist
elke autoschade

•

Voor particulier en verzekeraar

•

Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

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

Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van

•

•

Trekkers en werktuigen

Garage

(AC DC tribute band)

.HUPLV

Maandag

Met in het voorprogramma NBR
Zondag
ouderwetse rock zoals het hoort!

BOKBIERMIDDAG

Aanvang 20.00 uur

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

Aanvang .0 uur

Receptie afscheid van
Dat
kan
in Sarto
08
sep
10
Leny
& Louis
Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice
natuurlijk!
ZBUFSdag
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onze nKĳk voor meer info
Van 19.00 tot 21.00 uur

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

()'(7!94/2/3)%
(AC DC tribute band)
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

Mooie zalen, gezellige sfeer,
bel voor meer informatie
voor uw feest of partij
naar 0228 59 16 13,
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijkvooropuwwww.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig
partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij makenvereniging,
van elke
gelegenheid
Bel
4,succes.
1619
GJ of
Andijk

bsite!

onze nieuwe we

Dorpshuis & Café
Dorpshuis
& Café

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!
Volg ons ook
op facebook!

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl
B. de Kroon

Marco van der Lee

info@sarto-andijk.nl

www.sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

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

Tuin aanleggen of restylen?

Gratis wifi kit
op ál onze omvormers!

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

✿ Voor natuurexcursies in de omgeving

✿ Voor natuurpresentaties over soorten
en/of gebieden
✿ Vogels, planten, vlinders, paddenstoelen
Marco van der Lee, Buurtje 30
marcovanderlee@quicknet.nl,
www.marcovanderlee.nl

t
Volg de opbrengs
via
n
ele
an
ep
nn
van je zo
obiel!
een app op je m
Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl

T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

“ D e N ieuw e B ak k erij ”
KLEINGOUW 53 - TEL. 591556

Opgelet: op deze dagen gelden
deze vaste aanbiedingen
Bakker-Ontbijtkoek
Van €2,50 nu voor €1,75
Krentenbollen
6 halen, 4 betalen
Andijker Rondo's
5 halen, 3 betalen

2017 - week 29

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

‘Iedereen wil toch
bijdragen aan iets
moois?’
Gastvrouw in
Bibliotheek Opmeer

Lees het hele verhaal van Sonja Ruiter op: www.westfriesebibliotheken.nl
en word ook vrijwilliger bij de Westfriese Bibliotheken.
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
Zaterdag 22 juli 19.00 uur:
Eucharistieviering met De
Vriendenkring; voorganger: pastor J. van Dril.
Thema: “Goddelijk geduld”.
De collecte is voor onze parochiegemeenschap.
Van harte aanbevolen en dank
daarvoor.
Welkom in de viering.
*Gedoopt: Janna, dochter van
Menno en Mariëlle Kuin-Koomen
(Meander 15).
*Overleden: Piet Kaagman en
Riet Appelman-Grent. Bij de
voorbeden bidden wij voor hen.
*De laatste schoolweek breekt
aan. Dus een week van afronden,
opruimen en rapporten krijgen.
Voor de kinderen van groep 8 is
het voorgoed afscheid nemen
van de basisschool.
Veel succes op het vervolgonderwijs toegewenst en iedereen
een hele fijne vakantie!

AANLEVEREN KOPIJ

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl

AGENDA

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

JULI

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Ds. Tineke van Lente uit Hoorn
Organist: Christine Janssen
Er is geen inloop meer tot 13 september!

AUGUSTUS

Zaterdag 12 augustus
• Rory Gallagher Tribute avond met 2 bands uit Ierland, Sarto
Woensdag 16 augustus
• Zomeractiviteiten voor senioren in Andijk: Gezellig middag met
Kees Kaas, restaurant Sorghvliet, 14.00 uur.
Donderdag 17 augustus
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto 13.30 uur.
Zondag 20 augustus
• Kermis koppelbiljarten met lekkere broodjes, Café pension ‘t
Ankertje 12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
11.00 uur Cees Hanemaayer
R.K. Kerk zaterdag 22 juli
Bangert 6, Andijk
19.00 uur Euch. pastor j. van Dril, De Vriendenkring
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Jaap Bönker

SEPTEMBER

Woensdag 6 september
• KBO, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur.
Donderdag
september
Oud papier 7Zaterdag
29 juli, 12 & 26 augustus, 9 & 23 		
• “Breek de Week”
maaltijd,
uur, Lichtboei
2.0, Hoekweg
september,
7 &17.30
21 oktober,
4 & 18 november,
2, 12
Dinsdag 12 september
16 & 30 december.
•Plastic:
Vrouwen van
Nu, afd.25
Andijk
Oost,
Dorpshuis
19.45 uur: Doe
Dinsdag
juli, 22
augustus,
19 september,
		
avond, Wastekenen
o.l.v.
Henny
Spijkstra
17 oktober, 14 november en 12 december
Vrijdag
15 september
Restafval:
Dinsdag 8 augustus, 5 september, 3 en 31 oktober,
• KBO Jaarvergadering,
m.m.v.
Wil Luiken
en Gerda Goovers. Sarto,
28 november
en vrijdag
29 december
Gft:
13.30 uur. overige dinsdagen
Zondag
17 september
Let op:
Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt
• De
Dutch Country
dansen28injuli,
Sarto,
13.30 uur
opgehaald
zijn deCollege
data alsDancers
volgt: vrijdag
25 augustus,
Woensdag
20 september
22 september,
20 oktober, 17 november en 15 december.
voor
informatie
op hvcgroep.nl
• KBO, BingoKijk
en Jeu
demeer
Boules,
Sarto 13.30
uur.
• Vrouwen van Nu Andijk West. Is het Kunst of is het Kitch, Karel
de Jong, Cultura, 20.00 uur
Gezocht:
Vaste oppas bij ons aan huis in Andijk
Zaterdag
23 september
		
deJazz
maandag
en donderdag.
• Voice Over XXL voor
bij Club
& Pop in Cultura
Andijk
Dinsdag 26 september
Voor 2 kinderen, 1 van 2 jaar en 1 van 4 jaar.
• KVG, Sarto, 20.00 uur Doe-avond
Voor langere periode. Oppastijden tussen 08:00 en 17:00 uur.
Vrijdag 29 september
Bel over
Mascha
06-2607
8403 of
RobJan
06-5733
•Interesse?
PCOB, Lezing
Andijk
van vroeger.
Door
Pijpker.4954
Minimum
leeftijd
30 14.30
jaar. uur.
Dorpshuis
Centrum,

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10, Onderdijk.
10.30 uur Voorganger: Bert de Jong
Muzikale medewerking: Bert en Gerdien de Jong

Koopmanspolder weer open

Advertenties:

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl

Familieberichten:

(rouw- en geboorteberichten)
tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

“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:
Maarten Jong
Jolien Harders
Olga de Boer
lay-out:
Karin Venekamp
foto’s:
Peter Ligthart, Koos
Dol, DVD Temme,
Douwe Greydanus
Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaand verkregen toestemming van de
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezonden stukken’ of stukken die ter publicatie worden
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te
allen tijde het recht voor artikelen op een andere
datum te plaatsen. Met betrekking tot advertenties, los of contractueel, zijn de levering- en advertentievoorwaarden van De Nederlandse/De
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2017 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur
Zaterdag op afspraak

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

Juni/juli/augustus
• Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsverband ouderen.
• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
(5 juli) t/m 10 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk
www.expositieruimtedemantel.nl
Donderdag 20 juli
• SeniorenSoos - aanvang 12:00 uur - Dorpshuis Centrum
Vrijdag 28 juli
• Nachtmarkt, Andijk-West
• De Dutch Country College Dancers dansen bij Sarto, 20.00 uur

tot maandag 12.00 uur
info@andijker.nl.

Colofon
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OKTOBER

Koninginnekruid. Foto aangeleverd
Tot 15 oktober is de Koopmanspolder open voor publiek mits u de
hond thuis laat.
Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede ring rechtsaf aanhoudt, het
terrein doorlopen tot het dijkje en de vooroever aan de andere kant.
Het natte deel van het gebied is niet toegankelijk.
De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en
wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. De afgelopen jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende
waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit,
natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten.
De soorten en aantallen broedvogels zijn dit jaar ongeveer gelijk gebleven. Wel waren de resultaten van met name Kievit en Tureluur veel
beter waar het kuikens betreft.
Daarnaast zijn soorten die in het riet broeden sterk toegenomen, zoals
kleine karekiet en rietzanger. Omdat deze soorten
lang doorgaan met broeden zijn met maaien de taluds en slootkanten ontzien.
Dit betekent ook belangrijk leefgebied voor vlinders
die graag gebruik maken van bloeiende planten zoals
het massaal voorkomende koninginnekruid. Met
mooi zonnig weer is het aan te bevelen om daar eens
naar te kijken.
We tellen hier niet alleen broedvogels maar ook planten. Zo zijn in het laatste jaar hier totaal 115 soorten
geteld!!!
Hieronder zijn fraaie soorten als: Dubbelkelk, Ratelaar, Heelblaadje, Moerasandoorn, Veldlathyrus,
Klein vlooienkruid, Zulte en Vlasbekje.
Veel plezier.

Biljartvereniging De Vlieringboys

Zondag 1 oktober:
• Karibu/Bluegrass concert m.m.v. Sons of Navarone, 15.00 uur
Onze
gedachten
gaan
uit Middenweg
van, anders.
Toegang
€ 10,- De
Kapel,
48 Maar deze biljartmiddag
was
in café de welkomst
we
zullen
wel
zien
hoe
de
resulWoensdag 4 oktober
naar
ons
genoegen
taten
worden,
dat
kun
je
vooraf
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30
uur. en hopen
volgende
keer
weer vrolijk
nooit
voorspellen,
net
als
het
Donderdag 7 september
terug
te
komen.
Het
weer
en
daar
laten
we
het
dan
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg slotresul12a
ook bij. 10
Hetoktober
ging nu niet zo taat over alle partijen was dat
Dinsdag
naar
wens, zowel
voor
•erg
KVG
kaartavond
19.45
uur C.J.
Sarto C.J. Verhoogt zes punten had
enDorpshuis
G.P. Grent19.45
drie punten.
Verhoogt
als
G.P.
Grent.
• Vrouwen van Nu, afd. Andijk Oost,
uur: Lezing
De
slotzin
is,
tijd
is waardevoller
Deover
compressie
was
te
laag
en
China, door mevr. Quirina Vreeburg
veelal net achterom,
Donderdag
12 oktoberde kar- dan geld, want iedere seconde
krijg je maar
éénVoltooid
keer. leven.
dinale
feiten
dieZonnebloem,
bij de biljart• KBO-PCOB en
Bijeenkomst,
thema:
sport
thuis
horen,
maar
we
Sportgroeten,
Gespreksinleider de heer A. Slob. Dorpshuis Centrum 19.45 uur
hebben
elkaar en dat is G.P. Grent
13,
14 envoor
15 oktober
bij
sommige
biljarters
• Kermis bij de Klamp wel eens Aflevering 1114
Zondag 15 oktober
• De Dutch Country College Dancers dansen in Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 17 oktober
• KVG, Sarto, 20.00 uur Dhr C de Boer (HHNK) Hoe houden we
droge voeten
Woensdag 18 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur,
Org. KBO.
• Vrouwen van Nu Andijk West Creatief aan de slag, met Trudy Vroling, Cultura, 20.00 uur
Woensdag 25 oktober
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Zaterdag 28 oktober
• Living Room Heroes bij Club Jazz & Pop in Cultura Andijk

Berend Botje:
Beste kinderopvang van Nederland!

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Meer

NOVEMBER

Woensdag 1 november
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
7 november
info:Dinsdag
berendbotje.nl
• KVG kaartavond 19.45 uur Sarto
Donderdag 9 november
• Breek de Week maaltijd, 17.30 uur, Lichtboei, Hoekweg 12a
Zondag 12 november

2017 - week 29

0228 - 59 36 05

De Andijker

info@andijker.nl
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Meer tuin, minder onderhoud!

WIJ ZIJN VERHUISD!

NIEUW!

Grind (plaat), zand,
split en stenen

Per 1 juli 2017 is Zwartgroen gevestigd op een
nieuwe en grotere locatie:
Industrieweg 5 Andijk (voormalig Welkoop pand)

Ruimte dus voor meer assortiment:
• Kunstgras
• Doek - Net - Gaas - Folies - Geotextiel
• Grind(plaat) - Zand - Split - Stenen
• Hand- en werkschoenen (óók voor bedrijfsleven)
• Robomow - Robotmaaiers

Nog meer keus
kunstgras!

Voor deskundig advies en aanleg kunt u ook bij
ons terecht!

Industrieweg 5

●

1619 BZ Andijk

●

0228-748123

●

info@zwartgroen.nl

Robotmaaier:
Hij maait, u (ge) niet!

●

www.zwartgroen.nl

