
Tijdens de Kunst en Tuinroute 
Andijk 2019 vielen de vele ver-
schillende kunstwerken in en 
rondom het huis van Linda Pit-
cher op. “Dat hier zoveel ver-
schillende kunstwerken te zien 
zijn, is omdat wij dit samen doen. 
Samen bezig zijn met het maken 
van kunstwerken inspireert 
enorm,” vertelt Linda. “Mijn tuin 
en huis leende zich uitstekend 
voor dit evenement. Het voelt 
goed om hier juist samen met 
anderen ons werk te laten zien.”

Linda maakt zelf prachtige kunst-
werken met acrylverf. “Dit mate-
riaal werkt voor ons erg prettig. 
Het is goed te gebruiken voor 
werken van zowel de moderne als 
oude meesters. Daarnaast is het 
gemakkelijk op te ruimen en 
schoon te maken. Door samen 
met de andere cursisten te expo-
seren was er voor iedereen iets 
interessants te zien en daar zit 
volgens mij onze kracht in.”

Cursus bij Ineke
De mensen die tijdens deze 
kunstroute bij Linda thuis expo-
seerde zijn allemaal cursisten van 
Ineke Werkman. “Ingrid Deen, 
Marcella Dekroon, Cor Platjee   

Peter en Nelleke Hinke, Wil Van 
Dinteren, Dieneke Blaauw en ik-
zelf komen wekelijks bijeen in de 
Nieuwe Doelen in Enkhuizen. 
“Tijdens de cursus werken we 
met een opdracht, we werken 
naar het voorbeeld van bekende 
schilders. Soms ligt zo’n techniek 
helemaal buiten je eigen com-
fortzone. Dat is juist goed, je 
ontdekt daarmee waar je eigen 
kracht ligt. De opdrachten die 
Ineke ons geeft zijn zeer divers en 
uiteenlopend en elk van ons geeft 
er op zijn eigen manier invulling 
aan.”

Sfeer en stemming
Soms zit je even niet zo lekker in 
je vel, op andere momenten lacht 
het leven je toe. “Al die stem-
mingswisselingen en de sfeer van 
zo’n moment kun je terug zien in 
de schilderijen die wij maken,” 
vertelt Linda. “Niet iedereen zal 
alles mooi vinden, dat hoeft ook 
niet. Smaken verschillen. Wel 
hopen wij dat mensen zien met 
wat voor passie wij aan een doek 
gewerkt hebben.”

Kleurrijk leven
Zowel in de tuin als in het huis 
van Linda is te zien dat zij houdt 

van kleur. “Grijs is er al genoeg. 
Een combinatie van ton-sur-ton 
tinten en dan een goede contrast-
kleur zijn aan mij wel besteed. 
Dat gebruik ik ook in mijn schil-
derijen. Mooie combinaties en 
spannende tegenstellingen.” 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij op 
de cursus ‘Laat je inspireren door 
kunstenaars!’, kijk voor info op 
www.Inekewerkman.nl.

Mr. R.M. Mantel-KooistraMr. A.W.M. Overtoom

www.mantelovertoom.nl
Tel. 0228 59 22 24 | 0229 59 12 64

GRATIS ZOMERINLOOP
Bellen voor een afspraak!

Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Samen bezig zijn met kunst inspireert Linda Pitcher

Van bovenaf, Will, Marcella, Ingrid, Cor, Ineke en Linda. Niet aan-
wezig: Dieneke, Peter en Nelleke. Tekst en foto: OdB/De Andijker

Niet echt natuurlijk want Rory 
leeft al een tijdje niet meer. Maar 
wel de beste tribute bands die er 
op dit moment zijn: Sinner Boy 
en Laundromat.

Sinner Boy behoeft eigenlijk geen 
introductie, Barry Barns en zijn 
mannen komen hier ook alweer 
meer dan 15 jaar. Misschien nog 
wel belangrijk om te noemen is 
dat onze eigen Harry Reus gaat 
drummen bij Sinner Boy omdat 

de eigen drummer in de Jury 
moeten zitten bij de Engelse 
rechtbank.

Laundromat is een een Rory Gal-
lagher Tribute uit Leeuwarden en 
speelt al jaren door heel Europa. 
Op alle grote Rory events hebben 
deze heren hun kunsten al ver-
toond. Nu dus bij ons in Andijk.
Komt dat zien en horen op zater-
dag 10 augustus in het Sarto The-
ater in Andijk, entree € 10,- 

Rory Gallagher tribute in Sarto. Foto: aangeleverd

Zaterdag 10 augustus 
Rory Gallagher in Sarto

Een harde tik tegen het kamer-
raam, dat was even schrikken, 
maar wat was dat vroeg dhr. 
Groot zich af. Een rondje door de 
kamer gemaakt op zoek toen er 
opeens een vreemd groen ding 
op het kamerraam zat. Wat is dit 
nu voor een vreemd groot beest 
en kan die wel vliegen? 
Het bleekte gaan om een Grote 
groene sabelsprinkhaan die de 
kamer was binnengedrongen. 
Een prachtig vrouwelijk exem-
plaar van wel 4 cm zat op de plint. 
Gezien de vleugels gevouwen zijn 

is de legboor niet zichtbaar. Je 
ziet ze bijna nooit maar kan ze 
wel horen als ze zingen van de 
middag tot in de nacht. Ze zitten 
in struiken, bomen, graslanden 
en op akkers ze zijn niet gevaar-
lijk en brengen geen schade aan 
de gewassen op het land. Ze eten 
namelijk kleine vliegende insec-
ten die ze uit de lucht plukken. 
Deze heb ik maar gevangen en 
buiten gezet en vloog gelijk weg 
naar de buren weer een gerustge-
stelde bewoner. 
Douwe Greydanus.   

De groene sabelsprinkhaan. Foto: Douwe Greydanus

Vreemde huisgenoot
Nieuws 
of tips? 
info@andijker.nl

of bel:
59 36 05
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FAMILIEBERICHTEN 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
Zondag 14 juli 10.00 uur: 

Zondag 11 augustus 10.00 uur: 
Woord-Communieviering met 
samenzang; voorganger: pastor 
A. Dekker. Thema: “Paraat”.
De collecte is voor onderhoud 
van ons kerkgebouw. Dank daar-
voor. Welkom in de viering.
*Vakantiegangers en thuisblij-
vers: geniet van de kleine dingen. 
Dat kan overal! 

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

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 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den 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 adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2019 - De Nederlandse

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

Daar buiten op afspraak

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

Kerkdiensten, zondag 11 augustus

Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

10.00 uur  ds. J. Staat

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur  ds. G. Heijkamp
16.00 uur ds. G. Heijkamp 

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Dhr. Koob Fredriks uit Zwolle
 Organist: Christine Janssen

Baptistengemeente

Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Alex Didden

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-com. pastor A. Dekker, samenzang

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG

Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Arno van Engelenburg

Toeristenkerk Onderdijk
Sportlaan 10 te Onderdijk
10.30 uur Jan Perton

 Muzikale Medewerking: 

 Geanne van Soelen en Lisette Duijnhouwer

Lieve mensen.
Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen,
die wij mochten ontvangen t.g.v. ons 50-jarig huwelijk.
Ook die mensen die hebben gedoneerd, voor ons goede doel,
ontzettend bedankt daarvoor. Het heeft ons goed gedaan.
17 juli j.l. werd voor ons een onvergetelijke dag.
    Martinus en Aja de Vries

Christelijke school aan de dijk in 1915. 

Onlangs kreeg ik uit Friesland een kopie van deze foto (nr. 3) 
van kinderen van de Christelijke school aan de dijk. Deze stond, 
naast de winkel, waar later de Zilvermeeuw winkel van Kiste-
maker was. De firma Scholtens heeft er ook nog een werkplaats 
gehad.
Hij stelde de vraag, of dit een Andijker foto was. Zijn groot-
moeder Sijtske Lodewijk (5e kindje van links) heeft namelijk 
kort met haar ouders in Andijk gewoond. Ik wist dat foto 3 
moest bestaan, omdat ik zelf groep 1, 2 en 4 al had. In het boek 
in een ommezien staat op blz 32 en 33 foto 1 en 2 incl de namen 
van de kinderen. Men heeft het zo gedaan dat alle kinderen uit 
één familie van  de 1e t/m de 6e klas op 1 foto komen, zo dat 
men maar 1 foto hoefde te kopen. Nu hoop ik dat er mensen 
zijn die deze foto herkennen en misschien nog familie op de 
foto kunnen aanwijzen. 

De onderwijzers zijn mr. Bakker, mr. Meijer, mr. Schuil, mr. 
Teekens en de handwerk juffr. Gretha van Dorp, dochter van 
dominee van Dorp. Het enige meisje dat ik zelf dacht te her-
kennen was het meisje vooraan 3e van rechts als Janna Heems-
bergen, de vrouw van Hannes Tensen. Dus op naar de familie 
Tensen met de vraag ziet u nog wat kennis aan de foto. Het 
klopte, ze wijzen het betreffende meisje aan als hun moeder. 

Wilt u hem op de computer beter bekijken neem dan contact 
met mij op. Misschien krijgen we meer namen boven water. 

Van 1 augustus tot en met 15 
september 2019 organiseert 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) de 
fotowedstrijd “Water. Geniet 
ervan!”. 
Het waterschap vraagt inwo-
ners om mooie foto’s te maken 
van genieten in/op/aan het 
Noord-Hollandse water.

Meedoen en stemmen
Meedoen aan de fotowedstrijd 
kan tot en met 15 september 
2019 via de website https://wed-
strijd.veiligschoonvoldoende.nl/. 
Daar kan ook gestemd worden op 
de mooiste foto. Voor de top 5 
zijn er “spetterende” prijzen zoals 
een tochtje met een fluisterboot, 
familiekaart voor het Zuiderzee-

museum en een workshop sup-
pen (stand-up paddle surfing).

Water. Geniet ervan!
Zomers genieten veel mensen 
van het oppervlaktewater: we 
zwemmen, varen en vissen wat 
af. Onder andere dankzij de aan-
leg van rioleringen en rioolwater-
zuiveringsinstallaties is het water 
in tijden niet zo schoon en ge-
zond geweest. Om inwoners daar 
meer bewust van te maken en te 
laten zien wat zij zelf kunnen 
doen voor schoon en gezond wa-
ter, is HHNK in juni de campagne 
“Water. Geniet ervan!” gestart. 
De fotowedstrijd is daar een on-
derdeel van. Meer informatie 
over de campagne: www.veilig-
schoonvoldoende.nl. 

Eén van de inzendingen van vorig jaar. Foto aangeleverd

Hoe geniet jij van het Noord-Hollandse water?
Doe mee aan de zomerse fotowedstrijd   

Wie weet wie dit zijn?

Hessel de Greeuw, Dijkweg 80, 1619 HD Andijk. 0228-591965, hdegreeuw@quicknet.nl
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Judith Berkhout

Wat een heerlijke weken 
hebben we al achter de rug. 
Waarschijnlijk ben je al lek-
ker op vakantie geweest of 
ga je nog op pad. Wat leuk 
is om te melden dat er veel 
wordt georganiseerd op ons 

dorp om de bewoners en 
vakantiegangers te verma-
ken. Zo hebben we al ver-

schillende activiteiten gehad 
in zwembad de Weid. Zo 
deed ik tijdens de heetste 

week vrijwilligerswerk ach-
ter de kassa van het zwem-
bad. Wel rond de 500 tot 

600 bezoekers mochten wij 
verwelkomen en in die week 

kwam dit elke dag voor! 
Toch super dat we met 

vrijwilligers het zwembad 
draaiend kunnen houden. 

Veel bezoekers van buitenaf 
weten de Weid te vinden. 
Trots op het bestuur van 

de Weid en de vrijwilligers 
die eraan meehelpen. Sinds 

afgelopen donderdag is 
Wings of Change de nieuwe 

beheerder van de Put. Zo 
stond er vorige week al wat 
informatie in de Andijker 
vermeld. Dan komt naar 

voren wat er allemaal mis is 
en veranderd kan worden. 
Ik zou het leuk vinden als 

er de komende tijd leuke en 
positieve geluiden worden 
geroepen over de Put. Zo 
hangt er een informatie-
bord met nieuws en kunt 
u vragen, opmerkingen 
of suggesties aandragen. 

Daarnaast kunt u natuurlijk 
ook vrijwilliger worden. 
Wings of Change wil er 
voor zorgen dat de Put 

weer een mooie levendige 
plek wordt. Er zijn nieuwe 
medewerkers aanwezig en 

gelukkig hebben we vrijwil-
ligers die bereid zijn om te 

blijven helpen en ondersteu-
nen. Naar mijn idee super 

belangrijk voor de dieren en 
de omgeving. Laten we met 

elkaar kijken naar oplos-
singen en hulp bieden aan 
dit soort projecten. Samen 
kunnen we met elkaar een 

hoop voor elkaar krijgen en 
zorgen dat bovenstaande 
plekken blijven bestaan. 

Fijne zomervakantie!

Groet,
Judith Berkhout
Namens BAMM
bamm@ziggo.nl

Kijk voor meer informatie op 
onze website 
www.mantelovertoom.nl

GRATIS
ZOMER-INLOOP

Graag bellen voor afspraak

Dhr. Rob de Kroon belde mij 
donderdag morgen op dat er 
twee Zwarte Ooievaars naast het 
Mantelhof waren neergestreken.
Snel er heen gereden want je 
weet nooit of ze snel weer ver-
trekken als ze in de gaten krijgen 
dat dit geen geschikt woongebied 
is. Op het moment van de opna-
me begon het net te regenen dus 
de kwaliteit van de foto is dan 
minder. Zwarte Ooievaars zien 

wij niet veel maar nu de trek op 
gang komt is de kans wat groter 
en veel al zijn het nog niet-ge-
slacht rijpe vogels die dan hier 
geland zijn. In Oost-Europa, 
Duitsland tot in Rusland broeden 
ze. Deze twee gingen naarstig op 
zoek naar amfibieën, kleine zoog-
dieren en insecten om ook moge-
lijk bij te komen van de hitte van 
de laatste tijd. Douwe Greyda-
nus.  

Zwarte Ooievaars in Andijk. Foto: Douwe Greydanus

Nieuwe bewoners?

Gevonden
Een zonnebril met hartjesglazen gevonden 

bij het speeltuintje achter dijk. 

Informatie: 592427

Portemoneetje gevonden op de Buttervin.  

Meer informatie: 
06 10 35 30 16

Handzender Ecostar RSC2 433MHz met 2 kanalen.

Meer informatie bij de redactie: 
info@andijker.nl of 59 36 05

Leesbril met tasje. 

Zaterdagmiddag 3 
augustus gevonden 
op de Kleingouw ter 
hoogte van nr. 89. 

Meer informatie: 
59 14 74

AANLEVEREN KOPIJ
Advertenties: 

tot maandag 12.00 uur 
info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

We staan hier halverwege de dijk, 200 meter voorbij de Hoek-
weg. We kijken in westelijke richting en zien links nog net een 

stukje van het huisje wat er nu nog staat.
Huize ABRI (Kom binnen als het regent) het witte huis van voor-
heen Gerrit Prins was nog niet gebouwd. Dan komt de boerderij 

die er nu nog staat, maar de volgende twee boerderijen zijn 
gesloopt. Hier staan nu een paar woonhuizen en een paarden 
manege. Ook de laatste boerderij van burgemeester Kooijman 
is weg en er worden nu zomerhuisjes verhuurd. Uit de collectie 

van Hessel de Greeuw.

Toen en nu
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching 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

maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

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 doorlo-
pen  tot het dijkje en de vooroever aan de 
andere kant. Bij de molen kunt u dan het 
hek over en weer de koopmanspolder inlo-
pen, en zo weer terug lopen naar de Dijk-
weg. Zie bijgevoegd kaartje. 
Het natte deel van het gebied is niet toe-
gankelijk, vanwege de vele vogels die hier 
regelmatig verblijven. 
De Koopmanspolder is eigendom van Pro-
vincie Noord-Holland en wordt beheerd 

door de Agrarische Natuurvereniging 
Hollands Noorden. In het gebied wordt 
allerlei onderzoek gedaan, zoals naar mi-
gratie en voortplanting van vis en het ef-
fect van waterstanden op veiligheid,  wa-
terkwaliteit en natuur. Tevens kijken we 
naar de invloed van het maaibeheer op de 
flora en fauna. 
Over de fauna valt te zeggen dat de weide-
vogels en eenden dit jaar matige broedre-
sultaten hadden. Veel nesten raakten ver-
loren door predatie(steltlopers) of hebben 
geen poging gedaan vanwege een 
predator(eenden). Dit zou best kunnen 
gaan om katten die het gebied betreden.    

Overigens moet je bedenken dat het ge-
bied voor broedende weidevogels steeds 
minder interessant wordt omdat de bo-
men in het naast gelegen recreatiegebied 
ieder jaar een stukje hoger worden. Wei-
devogels houden daar niet van omdat  
roofvogels dan gemakkelijk kuikens of 
volwassen vogels kunnen pakken. 
Wel zijn soorten die in het riet broeden 
sterk toegenomen, zoals waterhoen, kleine 
karekiet(ca 50 broedparen!!) en rietzanger. 
Omdat deze soorten lang doorgaan met 
broeden, worden voorlopig taluds en 
slootkanten niet gemaaid. 
Ook delen van het gebied die schraler zijn 
en waar bijzondere planten staan, niet 
worden gemaaid.

Zo houden we leefgebied in stand voor 
insecten zoals vlinders en bijen. Ook di-
verse soorten vleermuizen gebruiken het 
gebied intensief; kennelijk zijn er veel 
nachtvlinders.
Vorig jaar zijn in totaal 150 soorten plan-
ten geteld, wat bijzonder veel is voor zo’n 
klein gebied.
Hieronder zijn fraaie soorten als: Dubbel-
kelk, Ratelaar, Heelblaadje, Moerasan-
doorn, Veldlathyrus, Zulte en Vlasbekje. 

Met mooi zonnig weer  is het zeker aan te 
bevelen om te komen kijken in dit bijzon-
dere gebied. 

Veel plezier.

De route in de Koopmanspolder. Foto aangeleverd

Koopmanspolder weer open

Duizenden vlinders in de Koopmanspolder. 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

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

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 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.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
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.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

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

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

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

• 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
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Sporten en bewegen geeft plezier, 
brengt mensen met elkaar in contact, 
zorgt voor een betere fysieke conditie 
en helpt mensen langer zelfredzaam te 
blijven. Wilt u blijven sporten, maar 
voelt u zich niet meer thuis bij het regu-
liere sportcentrum, maar heeft u geen 
medische begeleiding nodig? Dan is 
Fitness voor Senioren iets voor u! 

Bij Fitness voor Senioren kunt u wekelijks 
fitnessen onder professionele begeleiding. 
U wordt onderdeel van een vaste groep, 
welke bestaat uit 8 tot 12 leeftijdsgenoten. 
Deze groep fitnest wekelijks op dezelfde 
tijd, met dezelfde lesgever. De sfeer is ge-
moedelijk, de locatie kleinschalig en u 
doet mee op uw eigen niveau. 

Het seizoen loopt van september t/m juni, 
waarin rekening gehouden wordt met va-
kanties. Het seizoen telt 39 lessen. De 
kosten bedragen € 67,50 per half jaar.

•	 Omringlocatie	Sorghvliet	
 Sorghvlietlaan 50
 - Dinsdag tussen 13:00 en 16:00 uur
 - Vrijdag tussen 9:30 en 12:30 uur
•	 Restaurant	de	Oude	Dame
 Wilskracht 26, Wervershoof 
 - Dinsdag tussen 9:00 en 12:00 uur

Meer informatie en aanmelden
Neem contact op met Rosa Schouten van 
Team Sportservice West-Friesland door te 
mailen naar rschouten@teamsportservice.
nl of te bellen naar 0229 28 77 00. 

Fitness voor senioren, ook in Sorghvliet. Foto aangeleverd

Fitness voor senioren, 
doe mee op uw eigen niveau!

SARTO
10 augustus 20.30 uur

entree € 10

Rory Gallagher
Tribute

Sinner Boy 
& Laundromat

De redactie van De Andijker is tot en met 31 augustus 
alleen op maandag en dinsdag 

van 9.00 tot 12.00 uur geopend. 

Overige dagen op afspraak! 59 36 05 of info@andijker.nl

Dijkprint is tot en met 31 augustus 
alleen op afspraak geopend! 

59 29 34 of info@dijkprint.nl.

331805 ZG_Adv_260x190_Andijker_03.indd   1 10-07-18   10:05

Kunstgras
type WestFrisia

Grind & split
boerengrind

Worteldoek
10 x 5.2m

Ragebol
met 2m steel
(weg spin!)

Nieuw 
Capi bloempotten

van  €30,-

voor  €12,95 
 per m2!

van  €125

voor  €95,- 
 per bigbag!

van  €30,-

voor  €19,95 
 per pakket!

van  €12,50

voor  €9,95
van  €195,-

voor  €155,- 
 (84x56 cm)

Deze acties zijn geldig t/m 31 augustus 2019 en zolang de voorraad strekt.

331805 ZG_Adv_260x190_Andijker_03.indd   1 10-07-18   10:05

(zaterdag 10 aug. gesloten)
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• Woensdag, vanaf eind april tot half september PCOB Fietstocht 
Dames. 19.00 uur.

• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 
publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke donderdag t/m 5 september Zomeravondbridge in Sarto. 

Per paar aanmelden voor 19.30 uur.

AUGUSTUS
Zaterdag 10 augustus 
• Rory Gallagher tribute mmv Sinnerboy (UK) en Laundromat (NL). 

Sarto, aanvang 20.30 uur
Donderdag 15 augustus 
• KBO-SBA Voor de Bangertboulers, Kermis Jeu de Boules Sarto 

13.30 uur.
Zondag 18 augustus
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 12 uur, met extra prijzen
Maandag 19 augustus
•    “Mannendag” Dorpshuis Sarto, open vanaf 10.00 uur
Dinsdag 20 augustus
•    Kermisbiljart, Dorpshuis Sarto, vanaf 11.00 uur
Donderdag 22 augustus
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 24 augustus  
• Verkoopdag hobbymaterialen, 

Bibliotheekzaal Dorpshuis centrum 10-16 uur

SEPTEMBER
Zondag 1 september
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Dinsdag 3 september
• Start sjoelclub ” De Skuivers” in Dorpshuis.14.30
Woensdag 4 september
• KBO-SBA, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto 13.30 uur. 
Zaterdag 07 september
• Boekenmarkt Cantabilé in Cultura. Aanvang 13.00 uur.
Dinsdag 10 september 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. Workshop, Dorpshuis 19.45 uur
Donderdag 12 september 
• Jaarvergadering BC Andijk in Sarto aanvang 19.30 uur
Vrijdag 13 september
• Pubquiz, Dorpshuis Centrum 
Zondag 15 september
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Countrymiddag verzorgt door de Dutch Country Collage Dan-

sers, vrij dansen van 13.30 tot 17.15 uur
Woensdag 18 september
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Schrijfster Marry Schoon be-

spreekt haar werk met een � inke dosis humor. 20.00 uur, Cultura
Donderdag 19 september
• Start wintercompetitie BC Andijk in Sarto 
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 20 september
• KBO-SBA Jaarvergadering + De Vrolijke Nootjes. Sarto, 13.30 uur.
• Eetcafe, Dorpshuis Centrum
Zondag 22  september
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
Maandag 23 september 
• Start bridgecursus voor gevorderden in Sarto 19.30 uur 
Dinsdag 24 september 
• KVG Andijk, Verzorgde spellen avond. Sarto, 20.00 uur
Woensdag 25 september
• Gratis kennismakingsles Bridge voor beginners. Sarto 19.30
Vrijdag 27 september
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 28 september
• Rockin’Bach door Hoebe Muziekprojecten m.m.v. Excelsior

RK kerk Andijk, aanvang 20.00 uur
• “Flavium” bij Club Jazz& Pop in Cultura

OKTOBER
Woensdag 2 oktober
• KBO-SBA, Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 4 oktober
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zaterdag 5 oktober
• Einddrive zomercompetitie in Sarto Aanvang 10.30 
Zondag 6 oktober 
• Cultura Plus schrijverscafé met Özkan Akyol. Aanvang 15.00 uur
Donderdag 10 oktober 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna,  de hr. P. Smith 

vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei. 

Dorpshuis Centrum 14.30 uur
Dinsdag 15 oktober       
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur Org. 

KBO-SBA. 
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur 

met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura
Zondag 20 oktober
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
• Sarto:  Sixties Again - Met The Very Sixties.  Aanvang 15.00 uur
Vrijdag 25 oktober
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura
Woensdag 30 oktober
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.

NOVEMBER

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

Oud papier: Zaterdag 10 en 24-08, 7 en 21-09, 5 en 19-10, 2, 
 16 en 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 20-08, 17-09, 15-10, 12-11, 10-12.
Restafval:  Dinsdag 6-08, 3-09, 1-10, 29-10, 26-11, 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 23-08, 20-09, 

18-10, 15-11, 13-12 
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Al 10 jaar is Zwartgroen in An-
dijk de tuin- en buitenspecia-
list met als specialiteit kunst-
gras. 

Sinds een paar jaar ook de spe-
cialist voor pergola’s en aanver-
wante accessoires als terras-
schermen, schaduwdoeken en 
glazen schuifwanden. Nog 
meer comfort, beschermd en 
langer buiten zitten in de tuin. 
Vooral nu met de zon en wind 
hier in West Friesland een aan-

gename aanvulling in de tuin.
 
Schaduw wordt steeds belangrij-
ker, het is een beter en effectiever 
middel om bijvoorbeeld kinderen 
te beschermen tegen de zon. 
Huidkanker is een van de meest 
voorkomende kankervarianten in 
Nederland. Ongeveer 1 op de 6 
Nederlanders krijgt huidkanker. 
De belangrijkste oorzaak van 
huidkanker is veel in de zon zijn. 
Het is ook een van de meest ver-
mijdbare kanker-varianten, en 

schaduw biedt een goede be-
scherming. Het beperken van 
blootstelling aan schadelijke UV-
stralen van de zon door schaduw 
is effectiever dan kledij of zon-
necrème.
 
In onze showroom/tuin van ruim 
600m2 kunt u zelf de verschillen-
de uitvoeringen zien en voelen in 
de praktijk. 

Welkom aan de 
Industrieweg 5, Andijk!

Meer tuin, meer schaduw bij Zwartgroen!

Zwartgroen heeft als specialiteit nog altijd kunstgras

Schaduwdoeken bieden een goede bescherming tegen UV-stralen. Foto's aangeleverd

 

Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

 

Wist u dat...

... de derde zoon van 

Teun en Lizzy op 1 augustus 

geboren is?

... Ilonca van der Kooij zich de 

fitste van S&C Westfriesland 

mag noemen?

... de Koopmanspolder weer 

open is?

Een weekend vissen en slapen 
aan het water. Hoe gaaf is dat? 
Van 6 tm 8 september organi-
seert de karpercommissie van 
Sportvisserij MidWest Neder-
land een superleuk jeugdweek-
end aan de Visput in Enkhuizen. 
Ervaren karpervissers begeleiden 
dit weekend. Er kunnen slechts 

tien jonge karpervissers van tus-
sen de 12 en 16 jaar meedoen. 
Wees er dus snel bij! Deelname is 
gratis maar kinderen moeten zelf 
een karperuitrusting meenemen. 
Voor meer informatie en het aan-
melden kun je een mail sturen 
naar karper@sportvisserijmid-
westnederland.nl

Een superleuk jeugdweekend karpervissen. Foto aangeleverd

Jeugdweekend karpervissen

Groen, geel, blauw, paars en 
rood, met kuifjes, lange staartve-
ren, gespikkelde borstveertjes of 
sierlijke vleugels. Tropische vo-
gels zijn een lust voor het oog, 
kleine exotische pareltjes waar 
“onze” vogels vaak maar bleekjes 
bij afsteken. Sommige van deze 
uitheemse schoonheden, zoals 
zebravink of grasparkiet, worden 
al sinds jaar en dag door de mens 
als huisdier gehouden, in een vo-
lière binnen of buiten. 

Op zondag 18 augustus, vanaf 
14:00 uur ‘s middags, is er bij het 

IVN in het Streekbos een speciale 
inloopmiddag boordevol infor-
matie over het houden en verzor-
gen van tropische volièrevogels. 
Waar kan je ze (verantwoord) 
aanschaffen? Waar komen ze 
oorspronkelijk vandaan? Wat 
eten ze? Wat hebben ze allemaal 
nodig aan verzorging? En hoe 
oud kunnen ze worden? 

Kees Vlaar, gids bij IVN West-
Friesland, weet er van alles over 
te vertellen en zit klaar om al uw 
vragen te beantwoorden. Tot 
ziens!

Zebravinken. Foto: Toos Brink

Tropische vogeltjes in het Streekbos
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Openingstijden showroom  Industrieweg 5
ma-vr: 09.00 - 17.00 uur  1619 BZ  Andijk
za: 10.00 - 16.00 uur  0228 748 123
   zwartgroen.nl

DÉ KUNSTGRAS
SPECIALIST
IN NOORD HOLLAND

Kom nu langs bij Zwartgroen voor:

• Kunstgras - 500m2 showroom / tuin

• Glazen schuifwanden - langer genieten

• Pergola - hout & aluminium

• Tuinschermen - horizontaal & verticaal

• Schaduwdoeken - o.a. harmonica & gordijn

Ook voor glazen schuifwanden, 

schaduwschermen en pergola’s

De buitenspecialist in:  •  Kunstgras •  Pergola’s •  Terrasschermen •  Glazen schuifwanden  •  Grind & Split

Harmonica / schaduwdoek
Kunstgras WestFrisia

van €25,- NU €12,95 p/m2Glazen schuifwand  

ZOMER
KNALLER!

(zaterdag 10 aug. gesloten)
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