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Andijk herbergt vele creatieve
talenten. Eén daarvan is meneer Piet de Vries. Hij is creatief op vele vlakken, maar het is
de papierkunst waarvoor we
hem bezocht hebben in de oude
timmerfabriek aan de Dijkweg.
“In mijn kantoortje kan ik rustig werken aan mijn nieuwe
creaties,” aldus Piet.

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

Jarenlang is Piet werkzaam geweest in de timmerfabriek. Hij
had het timmerbedrijf vele jaren
en inmiddels heeft zijn zoon dat
overgenomen. Piet is inmiddels
allang gepensioneerd. “Maar stilzitten hoeft nog niet!”
Lang actief in bedrijf
Na zijn 65e verjaardag kon Piet het
iets rustiger aan gaan doen. Hij
bleef wel actief bij het bedrijf. Hij
deed onder andere de administratie en was nog erg betrokken bij
het wel en wee. Echter, langzaam
maar zeker wordt dat minder intensief nodig. “De ontwikkelingen
gaan snel, daarbij zie ik dat mijn
zoon alles prima onder controle
heeft,” aldus Piet. “Dus nu heb ik
wat tijd aan mezelf. Voor leuke
dingen, die niks met hout of timmeren te maken hebben.”
Geen clubje
Sommige mensen zoeken een
clubje en contact met anderen
om hun tijd zinvol te vullen. Piet
niet. “Dat is niet waar ik mijn
plezier uit haal. Ik ben graag op
mezelf en bezig met de uitwerking van de ideeën in mijn hoofd.
Hier in mijn oude kantoor heb ik
een heerlijke werkplek en alle
ruimte om ongestoord te kunnen
knutselen. De laatste jaren doe ik
dit intensiever dan er voor, maar
het tekenen en knutselen heb ik
altijd graag gedaan.”

Bel ons
voor
meer info
over de
actie!

0228-592253
Piet de Vries maakt allerlei miniaturen van papier. Ware kunstwerkjes, met een verhaal.
Tekst en foto: OdB/Andijker
Miniatuur en maquette
De eerste bouwsels die Piet van
papier maakte waren miniatuur
autootjes. Niet lang daarna
maakte hij ook een maquette van
een (werkende) ophaalbrug met
een boot die passeert. Ook een
spoorwegovergang maakte hij.
“Het idee zit in mijn hoofd en
dan zoek ik uit hoe het werkt en
maak ik het gewoon na.” Piet gebruikt geen kant en klare bouwpakketten, maar bedenkt alles
zelf. Hij tekent de losse onderdelen en snijdt alles uit. Daarna
wordt alles netjes en zorgvuldig
aan elkaar geplakt.
“Soms weet ik niet precies hoe
iets zit, dan zoek ik dat op in één
van mijn vele plakboeken of
maak ik een tekening van een
onderdeel. Bijvoorbeeld bij de
maquette van de ophaalbrug, ben

ik heel wat keren naar zo’n brug
gelopen om te kijken hoe het precies zat. Want alles moet wel
kloppen.”
Kunst en tuinroute
Doe eens mee met de kunst en
tuinroute werd hem gevraagd.
“Dat heb ik gedaan. Daar kwamen erg leuke reacties op. Het
jaar daarop heb ik dan ook weer
meegedaan met een nieuwe exCadeaubon
positie ‘Venten en vervoeren’.
Voor de komende ronde ben ik
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FAMILIEBERICHTEN
Jaap de Kroon
2-6-1939 Andijk

10-9-2019 Enkhuizen

Na een kort ziekbed is Jaap thuis overleden
met zijn kinderen om hem heen.
14 september is hij begraven op de begraafplaats
aan de Weet in bijzijn van zijn familie en vrienden.
Wij zullen hem erg missen.
Namens de kinderen en kleinkinderen,
Marcella de Kroon
Melkbon 10b, JE Enkkhuizen.

Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel belangstelling
en zoveel troost.
Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons
onmogelijk om u allemaal persoonlijk te bedanken.
Daarom willen wij u op deze manier hartelijk danken
voor uw medeleven na het overlijden van mijn lieve man,
onze trotse vader en opa

Harry Wierstra
				Tiny Wierstra - de Vries
				Kinderen en kleinkinderen

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen
al wat herinnering is.
Bij het afscheid van mijn broer

Pieter Mantel

mocht ik vele blijken van medeleven ontvangen.
Het heeft mij erg goed gedaan. Hartelijk dank.

De Andijker

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 6 oktober 10.00 uur:
Opening werkjaar.
Woord-Communieviering met de
gezamenlijke koren; voorganger:
pastor A. Dekker.
Thema: “Op naar de toekomst”.
De collecte is voor onze parochie.
Dank daarvoor. Welkom in de viering en bij het koffiedrinken!
*Allen een goed Parochiewerkjaar toegewenst!

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

Colofon

					Wiecher
Andijk, oktober 2019
Warm, en het voelde heel fijn om in welke vorm ook ‘samen’ te zijn.
					Bedankt.
					Bep
Iedereen bedankt voor de vele lieve berichtjes,
kaarten, liefdevolle wensen en steun
voor, tijdens en na het ziekenhuis verlijf van Richard Haasnoot.
				Gr. Familie Haasnoot

Lelies
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Kerkdiensten, 6 oktober
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur mevr. Ruth Penning-Wolswinkel, Israëlzondag
16.00 uur dhr. Marcel Zimmer, Het Gezinnen Café
Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur leesdienst
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00 uur Dhr. Kees van Lenten uit Oudendijk
Organist: Heije Wubs
Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen
19.30 uur Oscar Lohuis, De wereld in turbulente tijden		
Evangelisatie- / Avonddienst
R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, gezamenlijke koren
De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Nanne Groot
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Klaas de Jong

Open Dag asiel en pension
Hoorn op zaterdag 5 oktober

Op zaterdag 5 oktober houdt het
dierentehuis in Hoorn haar jaarlijkse open dag.
Tussen 13.00 en 16.00 uur kan het
publiek een kijkje achter de schermen nemen. Men kan vragen stellen over het asielwerk en over de
mogelijkheden voor pension (vakantieopvang) voor de eigen
hond of kat. Er kan natuurlijk
kennis gemaakt worden met de
aanwezige asieldieren en kinderen kunnen zich laten schminken.
Hondenschool De Bacchanten
geeft demonstraties gehoorzaamheid en daarna mag u met
uw eigen hond óf met een van de
honden van het demoteam ook
deze attributen proberen. Bovendien kunt u uw kennis testen en

Ook zijn er diverse instanties op
dierengebied aanwezig met een
informatiestand, zoals bijvoorbeeld de konijnenclub met informatie over het houden en verzorgen van konijnen.
Vrijwilligers van het asiel verkopen versgebakken poffertjes en
drinken. Bovendien organiseert
het asiel een verkoop van tweedehands dierenspullen. Er is van
alles te koop voor kleine prijsjes
dus kom zeker even snuffelen!
Het dierentehuis is gevestigd aan
de Schellinkhouterdijk 1 in
Hoorn, naast het Julianapark.

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

Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

Bij Soks Flowershop, Viskuil 54
en bij Dirk Dijkman, Dijkweg 93

misschien zelfs een prijs winnen
door mee te doen aan een quiz
over honden en katten.

Uitvaartvereniging

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:

Vanaf donderdag weer lelies zonder geur (wit).
En verschillende kleuren met geur.

Pagina 2

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Kolfclub de Vrouwenkliek

Zaterdag werden de klassenkampioenschappen gehouden in De Roode Leeuw in Zuid Scharwoude.
Vier speelsters hadden zich geplaatst voor de finale,
in de 1e klasse Hannie Bakker en in de 3e klasse
Hetty Schriek, Lucia van de Klashorst en Nel Kreuk.
Hannie sloeg er 38 punten bij en werd met totaal 99

punten 3e in de 1e klasse. Hetty kwam met 23 op
een totaal van 82 punten en werd 6e, Lucia sloeg er
33 bij, totaal 109 en eindigde op de 3e plaats.
Nel had een mooie serie van 43 punten, totaal 112
punten en werd 2e in de 3e klasse.
Dames weer een mooie prestatie, gefeliciteerd.
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JUBILEUM: AAD OVERTOOM 25 JAAR NOTARIS
EN RINSKE MANTEL 10 JAAR NOTARIS
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Langs de weg...

Dit jaar is Aad 25 jaar notaris en ik 10 jaar. In 2011 zijn onze kantoren
gaan samenwerken en zijn we actief bezig door bijvoorbeeld het
geven van lezingen. Het was dit jaar mijn 12e jaar van de Maand van
het Testament. Op 6 verschillende locaties stonden wij dit jaar voor
het publiek om informatie te geven over erfbelasting en vele andere
zaken en kunt u zich nog het seminar Gezond Geregeld herinneren
samen met Ard Schenk? Na de wetswijziging op 1 oktober 2012
betreffende de Flex B.V., stonden we op 2 en 3 oktober in ’t Fortuin
en De Nadorst, om de ondernemers te informeren.
Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn om een
B.V. online op te richten via de notaris. Hierover hoort u
uiteraard nog meer van ons. Verder hebben we natuurlijk onze Gratis Inloop en is het kantoor in Andijk iedere zaterdag – op afspraak
– open.
Extra opening zaterdag 12 oktober kantoor Benningbroek van 8.3014.30 uur
Maak wel voorafgaande afspraak. Het is aan te bevelen om dit tijdig
te doen. Gratis half uur bespreking
Voor iedereen is het mogelijk om gebruik te maken van een half uur
gratis bespreking.

info@andijker.nl

Andrea van Langen

Woonruimteverdeling
De woningcorporaties in
Medemblik maken jaarlijks
prestatieafspraken met de
gemeente. Daarover hebben we twee keer per jaar
een overleg waarbij ook de
huurdersvertegenwoordigers
meepraten. Er worden afspraken gemaakt over hoeveel
woningen de corporaties gaan
bouwen, hoeveel woningen
ze willen verkopen maar ook
over het verduurzamen van
woningen en over de samenwerking met bijvoorbeeld het
wijkteam. We zien immers
dat er in de huurwoningen
steeds vaker kwetsbare mensen komen te wonen. Dit jaar
willen de corporaties nieuwe
VANWEGE ONZE JUBILEUMVIERING MET HET PERSONEEL
afspraken maken over de
IS ONS KANTOOR OP VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 OKTOBER
woonruimteverdeling om
GESLOTEN.
te proberen de toenemende
wachttijd voor een huurwoning terug te dringen. Naast
de “reguliere” woningzoeker
die bovenaan de wachtlijst
staat en de woningzoeker
Hoe vaak lezen we niet dat een zakelijk! Deze actie geldt ook op
met urgentie, zou er bij
dier gevonden is (dood of levend) andere locaties van VCHN op
de verdeling ruimtemoeten
waarvan geen eigenaar bekend deze dag.
komen voor “spoedzoekers”:
is? Dit kan simpelweg voorkogescheiden ouders met thuiswonende kinderen of jongeren
men worden door het inbrengen Goed doel
vanaf 18 die niet meer thuis
van een chip.
Van elke geplaatste chip zal
kunnen wonen vanwege
Deze chip is uit te lezen door o.a. VCHN € 2,50 aan een (dier geproblemen, en de “doorstrodierenartsen en de dierenambu- bonden) goed doel doneren. Niet
mers”: een huurder die een
lance. Er staat uitsluitend een alleen uw dieren maar ook andehuurwoning achterlaat. Dan
nummer in. De gegevens van de re dieren worden met deze actie
is er nog een klein deel van
eigenaar worden online gekop- geholpen!
de woningen waarvoor per
peld aan het chipnummer. U be- Maak nu alvast uw afspraak voor
gemeente afspraken kunnen
paalt als eigenaar zelf welke gege- het chippen bij VCHN Werversworden gemaakt. De raad van
KNA gaat buiten zijn
vens van u zichtbaar worden bij hoof aan het Raadhuisplein 15 te
Medemblik wilde over die
boekje…
het opvragen van de chipgegeWervershoof 0228 – 58 50 98 of
laatste groep graag in gesprek
vens. Denk aan: alleen telefoon- enbij organiseert
één van onze andere locaties:
met de corporaties. Het resultaat van het overleg was dat
nummer of adres.
Middenmeer, Hippolytushoef,
een crazy BINGO
ik bij de prestatieafspraken
Anna Paulowna of Medemblik.
met
de corporaties ga praten
De kosten voor hetvanwege
chippen en
ons jubileum
over
iets meer ruimte voor de
registeren op vrijdag 4 oktober VCHN Wervershoof is geopend
jongeren
van 23 jaar en ouder.
2019 bedraagt: € 22,50 per dier. op maandag t/m vrijdag van
Vanaf 23 kom je immers niet
Let op: afspraak maken is nood- 09.00 tot KNA
18.00gaat
uur. buiten zijn
meer in aanmerking voor
boekje…
een jongerenwoning maar
en organiseert
KNA gaat buiten zijn boekje...
wil je misschien wél graag
een crazy BINGO
op
jezelf. Niet iedereen heeft
en organiseert een crazy
BINGO
vanwege ons jubileum
op die leeftijd de middelen
om te kopen. Praktijk is dat
jongeren
steeds langer thuis
vanwege ons
wonen én dat we jongeren die
jubileum
voor hun studie of werk zijn
Graag tot ziens op zaterdag 12
vertrokken de mogelijkheid
oktober om 20.00 uur (zaal open om
willen
bieden terug te keren.
19.30 uur) in Dorpshuis Centrum,
Kortom:
een groep die extra
Graag tot ziens op zaterdag 12
Sportlaan 1 Andijk.
oktober om 20.00 uur (zaal open om aandacht behoeft. Gezien de
Graag
tot ziens op zaterdag
12 oktober
om 20.00
Bingokaarten
à € 7,50
zijn
deuur Centrum,
19.30
uur)bij
in Dorpshuis
sfeer waarin de avond verliep
(zaal
open om
uur) Sportlaan 1 Andijk.
kassa
te 19.30
koop.
Bingokaarten
à € 7,50 zijn bij de verwacht ik dat we er samen
in Dorpshuis Centrum, Sportlaan
1 Andijk.
kassa te koop.
wel uit gaan komen. Tot slot
Bingokaarten
à €kansen
7,50 zijn ook
bij devergroten:
kassa te koop.
U kunt uw
U kunt uw kansen ook vergroten: een tip: het is verstandig om
extra kaarten
extra kaarten
€ 5,00
en kunt u in de zaal je als je 18 wordt vast in te
U kunt uw
extra
kaarten
kosten
€ kansen
5,00 ook
en vergroten:
kunt kosten
u in
deaanschaffen.
zaal
schrijven voor een huurwokosten € 5,00 en
kunt
u
in
de
zaal
aanschaffen.
aanschaffen.
ning: hoe eerder hoe beter!

’In troebel water is het goed vissen.’ Erik, pak je de volgende keer
gewoon je hengel in plaats van de tractor van je oom/werkgever?!
Foto: aangeleverd

VCHN Dierenartspraktijk
houdt chipactie op dierendag!

R:\AFB Andijk\KNA Logo.plt 6-9-2011 13:19:39

Voor meer informatie kun je terecht op onze website
www.baptistenenkhuizen.nl

Burendag Middenweg

Schaal: 1:1.35 Hoogte: 228.80 Lengte: 269.27 mm

Andrea van Langen,
wethouder.

Geslaagde burendag in de Kapel. Foto’s aangeleverd
De opkomst was groot in de
prachtig locatie De Kapel. Er waren 70 buurtbewoners van de
Middenweg aanwezig om de eerste burendag te beleven. We hebben een quiz gespeeld met vragen
over Andijk en (specifiek) over de
Middenweg. En een kennismaking via foto’s van huizen, wie
woont waar. En dit allemaal mogelijk gemaakt door 8 gedreven
vrouwen, de medewerking van
De Kapel en de donaties van de
plaatselijke bakker en slager.
Volgend jaar weer buurtjes.

groet, de Buurtcommissie
Middenweg
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Dicky Snijders vaak achter de naaimachine

Als jong meisje -van ongeveer
een jaar of 8 oud- zat ze thuis al
achter de naaimachine en
maakte dan poppenkleertjes.
“Handen laten wapperen was
het devies thuis, stilzitten was
er niet bij. Mijn passie lag vooral bij de lapjes stof en daar kledingstukken van maken. Daar
had ik plezier en handigheid
in.”

handwerktechnieken steeds minder tijd en belangstelling is binnen het onderwijs. Het zou een
verrijking kunnen zijn voor velen. Als baan en ter ontspanning.”
Tijdrovende klussen
Wat veel mensen zich niet meer
realiseren is hoeveel werk het is
om een mooi zittend kledingstuk
te maken. “We zijn een beetje
vergeten, dat dit vakmanschap is.
Ouderwets handwerk, ook al
hebben we een naaimachine tot
ons beschikking. Het loshalen
van een rits, daar kun je soms
uren mee bezig zijn. Maar voor
een mooi kledingstuk, is dat het
waard!”

“Toch werd ik geen coupeuse,
toen ik als tiener van school
kwam. In die tijd koos je als
meisje voor een baan in een winkel, de zorg of op kantoor. Dus op
kantoor als secretaresse was waar
ik belandde. Later haalde ik diploma’s als bloemiste en deed ik
een studie Frans. Mijn liefde voor
naald en draad gebruikte ik voor
het maken van eigen kleding,
echt als hobby en ter ontspanning.”
West-Fries Genootschap
Dicky vertelt: “Toen ik werd gevraagd een cursus historische
kleding maken te geven voor het
West-Fries Genootschap ben ik
me gaan verdiepen in alles wat er
bij historische kleding komt kijken. Ruim 17 jaar heb ik mijn
kennis over onderkleding en korsetten, gebruikte stoffen en het
creëren van de juiste silhouetten
voor het dameskostuum van het
West-Fries Genootschap onder

O. a .

Dicky Snijders is dagelijks in de weer met meetlint, naald en draad en vele spelden.
Tekst en foto:Andijker/OdB
mijn hoede gehad. Helaas is daar
nu een eind aangekomen. Hoewel de naaisters mij nog steeds
vragen om de patronen te tekenen.” Dicky vertelt verder: “Als je
je verdiept in historische kleding
zal je je realiseren, dat juist de
níet zichtbare details zoals onderkleding en het gebruik van de
juiste naaitechnieken en gekozen

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek
Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com
hing
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materialen het kostuum realistisch maken. Dan krijgt het de
juiste lijnen en doe je recht aan
de historie.”
Coupeuseopleiding
Pas op mijn 34e besloot ik om
verder te ontwikkelen in mijn
liefde voor het maken van kleding. De totale opleiding duurt

maar liefst 7 jaar. Naast allerlei
technieken, leer je daar ook patroontekenen, kleding afpassen
en vermaken. Daarnaast leer je
heel veel over de geschiedenis
van kleding en kenmerken van
materialen. Die kennis, met mijn
jarenlange ervaring, maakt dat
geen klus me te gek is. “Het is
jammer te merken dat er voor

• 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

Dirk de Wit
In de regio kent (bijna) iedereen
de kledingzaak van Dirk de Wit.
“Daar werk ik nu al een aantal jaren als coupeuse. De meest bijzondere klusjes worden hier afgewisseld met kleine, relatief
simpele klusjes. Zo vermaak je de
ene dag een jurk van delicate stof
en even later werk je aan een mini-kostuum voor een bruidsjonkertje, afgewisseld met het opnieuw aanzetten van een enkele
knoop aan een mantel. Juist deze
afwisseling houdt het leuk. Het is
fijn als mensen mooi zittende
kleding dragen. Iedereen kan er
mooi uitzien, als de kleding goed
zit!”

Totaal onderhoud
voor uw personen
en bedrijfsauto’s
maandag t/m vrijdag
geopend van
08.00 tot 17.00 uur
Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

www.garagejong.nl

• 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

Westerstraat 65
Enkhuizen
06 37 42 54 54

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

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

Accu’s

Garage

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

Administratie

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

info@andijker.nl

Oefentherapie

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

Podologie

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

Marian van Zwieten • Keizerskroon 1
Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Hovenier

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

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

Administratiekantoor

Therapie op maat

Huidverbetering

Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek
Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk
Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

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

Hypnotherapie

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Autoschade

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

Be Happy Hypno • Anita Kort
behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Brood en Banket
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Juwelier / Optiek

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

Verhuizen

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

Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof
0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

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

CV Monteur

Kantoormeubelen

Vishandel

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

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

Dorpshuis

Kindercoaching

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

Voetreflexologie

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

Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57
06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Fietsenwinkel

Kleinschalige dagbesteding

Yoga

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

De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen
06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Fotokopie - drukwerk

Massagepraktijk

Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk
Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Fysiotherapie

Natuurgeneeskunde

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

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

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

H O V E N I E R S B E D R I J F

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!

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

Gr

• Lifestyle-test

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Kelly Groot

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

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

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
Werner de Haan

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

k Andijk.indd 1

20-04-2012

Adv_Praktijk Andijk.indd 1

Marc van den Braber
Hoekweg 20-04-2012
13
13:17:57
1619 EA ANDIJK
13:17:57
info@vandenbraber.nl
- www.vandenbraber.nl

B. de Kroon
Klamptweid 21
1619 DA Andijk
Tel.: 06-18966539

20-04-2012 13:17:57

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk
tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl
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De wereld in turbulente Wist u dat...
tijden, Oscar Lohuis

Op zondagavond 6 oktober om
19.30 uur zal Oscar Lohuis spreken over het thema “De wereld in
turbulente tijden”.

We zien een toename van geweld, oorlogen, aardbevingen,
enz.
Ook de ontwikkeling van het milieu neemt schrikbarende vormen aan. De Bijbel schrijft hier al
over….

Spreekt je dit aan?
Kom dan naar deze avond!
Na afloop is er gelegenheid om
onder het genot van een kop koffie of thee na te praten.
Wanneer: 6 oktober 2019
Tijd: 19.30 uur
Waar: RSG, Boendersveld 3,
Enkhuizen
Door: Vrije Baptistengemeente
Enkhuizen

BEDRIJFSRUIMTE TE HUUR:
per 1 januari 2020:

300m2 bedrijfshal
					Incl. nette kantoorruimte
					Ambachtsweg 7 in Andijk

... het zaterdag een topavond
was in Cultura en de meeste
bezoekers blij waren met de
aanvangstijd van 21.00uur?

... op 28 september in De Kapel
de eerste burendag voor de
Middenweg is gehouden?

...er op 27 oktober weer een
Volkorendag is in Cultura?
Met gratis toegang, soep en een
broodje voor iedereen?!

Meer informatie? 06-189 66 539

... de straatverlichting bij het

Korfbal
bedrijventoernooi

winkelcentrum en het Dorpshuis al maandenlang ‘s avonds
en ‘s nachts niet brandt en het
er pikkedonker is?

... we van bewoners horen dat
ze het schandalig vinden dat
daar niets aan gedaan wordt?

Middenweg 77 1619 BN Andijk
Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl

Herfstwandelen door
het Zanddepot

... u elke woensdag in oktober
kip ala Henny kunt komen
eten bij Dorpshuis Centrum?

Gezocht:

bezorger voor de Andijker
Het winnende team. Foto: aangeleverd
Op woensdag 18 september was
het weer tijd voor het bedrijventoernooi waar gestreden werd
om de Cor-Jan Gutter bokaal
Acht teams hebben hun uiterste

best gedaan. Maar helaas kon er
maar 1 team winnen: Correctie
veld 2! Alle vrijwilligers en team
bedankt voor het meedoen en tot
volgend jaar!

Langs de weg...

We zijn (per direct) op zoek
naar een bezorger voor de
volgende wijk:
Zeeweg, Dorpsstraat (vanaf
de Driehuizen tot aan de
kerk) in Wervershoof.
Interesse? info@andijker.nl

Klaverjassen

Nog even en dan begint het klaverjassen weer in het Dorpshuis
om de Dirk van Egdom plaquette.
Vrijdag 4 oktober beginnen wij
om 19:30 uur.
Weet je nog iemand neem die
dan gerust mee er wordt met
koppels gespeeld.
Met vriendelijke groet,
Jaap Groot en Nanne de Bruin.

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

21 September was het wereld zwerfvuil schoonmaakdag. Vele helden
hebben hier aan meegeholpen. Dit afval werd vrijdag 27 september
gevonden in de natuur. De personen die dit achter gelaten hebben
moeten zich diep schamen. Foto: aangeleverd

Beste Aardappelen
Div. soorten
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Bes Gelderse roos. Foto: Toos Brink
De bomen kleuren rood, geel
en oranje, bladeren dwarrelen
een voor een naar beneden, de
vogels vliegen zuidwaarts en in
de struiken glinsteren dauwdruppels op verse draden spinrag. Het is herfst! Op zondag 13
oktober organiseert IVN-WestFriesland om deze reden een
exclusieve wandeling door een
bijzonder natuurgebied nabij
Andijk.
Wat groeit, bloeit en vooral sterft
er allemaal in de herfst? Welke
dieren gaan dit seizoen in ruste?
En welke worden juist extra actief

zo kort voor de winter? Kom het
ontdekken in het Zanddepot, een
normaal gesproken afgesloten
gebied dat speciaal voor IVN een
keertje open gaat. Iedereen die
mee wil herfstwandelen is welkom, deelname is gratis maar een
vrijwillige bijdrage van minimaal
€ 2 p.p. voor IVN afd.West-Friesland wordt aanbevolen.
De rondleiding begint om 14:00
uur en start bij de poort van
Staatsbosbeheer, vlakbij de kruising Esdoornlaan-Grootslagweg,
voor de gelegenheid te herkennen aan de IVN-vlag!

Cultura Plus organiseert
Zondag 6 oktober

een schrijverscafé met als gast Özcan Akyol
Aanvang:15.00 uur in Cultura Andijk

(info FB Cultura Andijk)
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Burendag op basisschool de Bangert AGENDA

Basisschool de Bangert heeft afgelopen vrijdag 27 september de
Buren die rond school wonen
uitgenodigd.
De buren kijken een groot deel
van de dag naar de buitenkant
van de school en de leerlingenraad vond dat het hoog tijd werd
dat de buren eens een kijkje in de
school kwamen nemen!
Om 10.00 uur kwamen de buurtjes de school binnen. Ze werden
gastvrij ontvangen door de leerlingenraad onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Rondleiding
De leerlingenraad had een rondleiding voorbereid en lieten onze
gasten de hele school zien. Ze
vertelden over alle klassen, onze
werkwijze en onze nieuwe ideeën. De buren waren blij verrast
hoe anders en leuker de scholen
van nu zijn!
Na de rondleiding zijn we in gesprek gegaan met de buren over
de schoolomgeving.
De plannen voor de herinrichting
van het plein werden goed ontvangen! Een voetbalkooi op het
plein is de grote wens van onze
leerlingen. De buren vinden dit
een prima plan.

Pagina 7

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

• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord
Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

OKTOBER

De buren mochten de school van binnen bekijken. Foto aangeleverd
Verder werd besproken dat de
buurt graag betrokken is bij de
school en daaruit kwam het goede
idee om de nieuwsbrief van school
ook aan de buren te sturen.
Groen en verkeersdrukte
Het groen op het plein mag van
de buren wel wat teruggebracht
worden en de verkeersdrukte bij
het in en uitgaan van de school is
een serieus aandachtspunt.

We kwamen met elkaar tot de
conclusie dat de Burendag een
groot succes was!
Plan is om de Burendag vervolg
te laten hebben. Buren worden
graag geïnformeerd en betrokken
bij nieuwe ontwikkelingen.
We zijn heel blij dat er een fijne
samenwerking met buren tot
stand is gekomen.
Buurtjes Bedankt!
Linda Blok (directie Bangert)

Nieuws of tips?
Een leuke hobby of een bijzonder talent?
Mail naar info@andijker.nl of bel: 59 36 05
WonenPlus Andijk – MEE &deWering bestaat alweer 20 jaar!

Dat is niet niks… Al 20 jaar staan vrijwilligers
voor de bewoners van Andijk die een hulpvraag
hebben voor hen klaar. Dit zijn bewoners die al
wat ouder zijn, chronisch ziek of een beperking
hebben en nog altijd zelfstandig thuis wonen. Zij
zijn lid van WonenPlus en betalen hiervoor per
jaar ad € 15,05 bij een koopwoning of € 7,50 bij
een huurwoning van het Grootslag.
WonenPlus Andijk valt al jaren onder een Welzijnsorganisatie en alweer een paar jaar onder de naam
van MEE&deWering. Vanuit Mee&deWering is
ook een beroepskracht coördinator WonenPlus en
is dan ook een ouderenwerker/sociaalwerker. Zo
nodig komt zij ook op huisbezoek bij de WonenPlus
hulpvrager om de hulpvraag te verhelderen indien
gewenst.

Zolang mogelijk zelfstandig thuis wonen is een begrip wat dus niet van de laatste jaren is en men zag
toen al de noodzaak dat er een ‘ handje ‘ bij moest
komen om dit te kunnen realiseren.
Dit was ook de tijd dat de ‘ bejaardenhuizen’ en ‘een
verpleeghuis’ al een tijdje gesloten werden of een
andere invulling kregen en men dus langer in de
woning moest blijven wonen. Onze verzorgingsstaat ging wijzigen en dit was een belangrijk item.
Zo lang mogelijk thuis blijven wonen is ook wel de
wens van veel mensen en als het niet lukt dan is er
hulp nodig, familie, vrienden, buren en vrijwilligers!
De laatst genoemde: de vrijwilligers, dat zijn o.a. de
mensen van WonenPlus, zij doen de tuin, een klusje
in en om het huis, vervoersdiensten, boodschappen
etc. en zo kan men prettig thuis blijven wonen. Voor
sommige diensten wordt een bijdrage gevraagd
naast het abonnement. Zoals bijvoorbeeld een

chauffeur moet wel een benzinekostenvergoeding
ontvangen.
WonenPlus is gestart met hun Servicepunt in het
oude gemeentehuis van Andijk waar nu appartementen zijn gekomen en nu aan het Kleingouw 2
het kantoor heeft. Het Servicepunt WonenPlus is
een fysieke kantoorruimte waar men naar toe kan
bellen en eventueel langs kan gaan en ook de vrijwilligers komen hier met regelmaat even langs.
Hier wordt ook een gedeelte van de administratie
bijgehouden van de hulpvragers en vrijwilligers.
Vanuit de gemeente Medemblik was er een ouderenwerker, twintig jaar geleden, en kwam er een
oproep voor vrijwilligers om mee te denken over de
opzet. De opzet van WonenPlus was toen al in
Schagen gestart. In Andijk is men toen ook gestart
en er zijn dan ook vrijwilligers van het Servicepunt
Andijk die al vanaf het 1e uur verbonden zijn aan
WonenPlus Andijk.
Het zijn 3 vrijwilligers van het Servicepunt in Andijk die dus a.s. vrijdag 20 jaar vrijwilligster zijn
voor WonenPlus en wel Gea Abbekerk, Emmy de
Grebber en Zwantien Nijdam. Hulde aan deze dames!
Ook zijn er nog een paar abonnees die al bijna 20
jaar lid zijn en vaak zeer tevreden over het aanbod
van WonenPlus. Ook zijn er mensen lid die nog
nooit een hulpvraag hebben ingediend maar mocht
het nodig zijn, ‘dan ben ik alvast lid van WonenPlus’.
Vrijdagmiddag 4 oktober a.s. is het dan zover en
vieren wij 20 jaar WonenPlus Andijk en met alle
vrijwilligers van WonenPlus Andijk maken wij er
een feestelijke middag van!

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
• Koppelbiljart, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00 uur
• Cultura Plus schrijverscafé met Özcan Akyol. Aanvang 15.00 uur
Dinsdag 8 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost. “plastic madonna, de hr. P. Smith
vertelt over Plastic afval, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
• KVG, klaverjassen, 19.45 uur in Sarto. €3,Vrijdag 11 oktober
• PCOB, Huub Essen Van de Politie met informatie over allerlei.
Dorpshuis Centrum 14.30 uur
• Pubquiz bij dorpshuis Centrum 20:30 uur
Zaterdag 12 oktober
• Nederlands kampioenschap driebanden extra klasse in Sarto.
Aanvang 11 uur, met demonstratie F. Caudron en J.P. de Bruin
• Toneelvereniging K.N.A. organiseert “Crazy Bingo”.
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Dorpshuis Centrum
Zondag 13 oktober
• Nederlands kampioenschap driebanden extra klasse in Sarto.
Aanvang 12 uur.
Dinsdag 15 oktober
• KVG Andijk, West-Friese avond. Sarto, 20.00 uur
• Vrouwen van Nu Andijk-West. Interactief programma over kleur
met Anneke Dercksen van Studio Ultramarijn, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 16 oktober
• Soos LSBO en Zonnebloem, Spellenmiddag, Sarto 13.30 uur Org.
KBO-SBA.
Donderdag 17 oktober
• Ouderensoos bij dorpshuis Centrum 12:00 uur
Vrijdag 18 oktober
• Eetcafé bij Dorpshuis Centrum vanaf 18:00 uur
18-19-20 oktober
papier:
Zaterdag
en 19-10, 2, 16 en 30-11, 14 en 28-12.
• Oud
Kermis
bij sporthal
de 5Klamp
Zondag
Plastic:20 oktober
Dinsdag 15-10, 12-11, 10-12.
Dinsdag 29-10,
26-11,
24-12 9.00-10.00 uur bij
• Restafval:
MTB-Vooroevertocht,
30 of 40
km. Vertrek
Gft:
dinsdagen
vv VVW, Theooverige
Koomenlaan
7, Wervershoof.
• Koppelbiljarten
in ‘t Ankertje.
Aanvang
uur
Let op: Op adressen
waar het
plastic14
nog
in zakken wordt
• Countrymiddagopgehaald
verzorgd door
de
Dutch
Country
zijn de data als volgt: Collage
Dansers, vrij dansen
in Sarto
van 15-11,
13.30 tot
17.15 uur
vrijdag
18-10,
13-12
Vrijdag 25 oktober
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.
• Texelse avondvullende bierproeverij bij Dorpshuis Centrum
aanvang 20:30 uur
Zaterdag 26 oktober
• Club Jazz&Pop in Cultura
Op
zondagmiddag
6 oktober is iemand die volledig ontheemd
Zondag
27 oktober
columnist,
schrijver
enuur
presentadoor entree
het leven moest. Ondertus• Volkorendag 13:00
Cultura, gratis
tor
Özcan
Akyol
onze
gast
in
het
sen
zijn
meer
• Prijsklaverjassen, Dorpshuis Sarto, aanvang er
13.30
uur dan 30.000
schrijverscafé.
exemplaren
verkocht.
Woensdag 30 oktober
• KBO-SBA, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Hij
volgde de
enThema:
studeerIn 2014 verscheen
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in MAVO
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NOVEMBER
echter direct gestopt toen
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FysioSport WFO: Fitness voor mensen die persoonlijke
begeleiding van een fysiotherapeut wensen.
De dagen worden steeds donkerder, het
weer wordt steeds slechter. Niet de ideale
omstandigheden om lekker naar buiten te
gaan om in beweging te komen.
FysioSport WFO biedt u de mogelijkheid
om in een kleine groep met een vaste begeleider verantwoord in beweging te komen en te blijven, gedurende de winterperiode.

‘Op reis’ centraal tijdens de 25e Christelijke
Kinderboekenmaand bij boekshop Josia
De hele maand oktober staat boekshop
Josia te Andijk in het teken van de 25e
Christelijke Kinderboekenmaand. Het
thema van de Kinderboekenmaand is
‘Op reis’ Kijk voor meer informatie op
www.christelijkekinderboekenmaand.nl
www.boekshopjosia.nl. Speciaal voor de
Christelijke
Kinderboekenmaand verschijnen er drie actieboeken, een cd en de
kinderboekenkrant CRIDZ.
Met muisje Gijs op wereldreis (€ 6,95)
Hanneke Mostert-Wensink en Hester Nijhoff (ill.) - Voor de allerkleinsten is er het
aansprekende prentenboek – Met Muisje
Gijs op wereldreis. Een vrolijk prentenboek op rijm, waarbij kinderen spelenderwijs van alles leren over voertuigen, dieren
en hun geluiden, cijfers, tellen en … samenwerken.
Op wereldreis Scouts in actie (6 – 9 jr,
€ 5,95) Liesbeth van Binsbergen - Lau weet
niet zo goed wat hij zich moet voorstellen
bij het thema van het scoutingweekend.
Samen met zijn vrienden Luuk en Laila
komt hij er al snel achter dat ze inderdaad
‘op wereldreis’ gaan. Met de Zwarte Hand
op hun hielen doen ze hun best om alle

puzzelstukjes van de schatkaart te vinden.
Plan B (9 – 12 jr, € 5,95) Leanne van
Spronsen - Eindelijk vakantie. Emilia’s ouders zijn gescheiden en samen met haar
moeder reist ze voor twee weken af naar
Spanje. Daar gaat ze logeren bij haar
grootouders. Maar als het weer tijd is om
naar huis te gaan rijdt mama niet zoals het
plan was naar het vliegveld om terug te
vliegen, maar naar …
Ineens kan niemand Emilia meer bereiken.
Waar is ze? En waar is haar moeder?
Actie-cd – Op reis, liedjes voor kinderen (€ 6,95) - De jubileumcd van Oké4Kids bevat 15 aansprekende liedjes.
Naast het nieuwe themalied Op reis van
Ron Schröder & Marianne Busser bevat
het een compilatie van de beste Oké4Kidsliedjes van de afgelopen acht jaar.
Kinderboekenkrant CRIDZ
Ook is er dit jaar al weer voor de tweede
keer de christelijke kinderboekenkrant
CRIDZ. Een krant van en voor kinderen.
Vol boekennieuws, interviews, weetjes,
puzzels en tips. Gratis af te halen bij boekshop Josia. Zo lang de voorraad strekt.

Salix alba ‘Chermesina’

zaakt bruinrot in het kernhout van de
boom. Het spinthout wordt niet aangetast
waardoor de conditie van de boom niet
echt achteruit gaat. Door rot van het kernhout ontstaat er een verhoogde kans op
takbreuk. Gelukkig is deze tak al ingekort
zodat het huis in de nabijheid geen direct
gevaar oplevert. Het is wel zaak om dit
goed te blijven volgen om eventuele schade te beperken.
Douwe Greydanus.

Door een fysiotherapeut wordt een uitgebreide intake en test afgenomen. Deze test
omvat o.a. conditietest, test op algehele
lenigheid en kracht. Daarna wordt een
oefenprogramma samengesteld op basis
van uw wensen en doelstellingen.
Bij verminderde belastbaarheid, handicaps
of beperkingen krijgt u een hiervoor aangepast programma.
FysioSport is dus laagdrempelig, iedereen
kan instromen, ongeacht leeftijd en mogelijkheden om te bewegen en te sporten. Dit
geldt voor (top)sporters, beginnende sporters en mensen die hun beperkingen hebben. Dus voor iedereen die verantwoord
wil bewegen.

U traint in uw eigen tempo en de programma’s worden bijgesteld naar mate de
prestaties verbeteren en wensen/doelstellingen veranderen.
Omdat u door een fysiotherapeut begeleid
wordt, kan er direct ingespeeld worden op
blessures en tijdelijk verminderde belastbaarheid.
Kom in beweging en blijf in beweging.
FysioSport WFO
Europasingel 118
1693 GV Wervershoof
tel.: 0228- 582270
www.fysio-wfo.nl
e-mail: groepspraktijken.wfo@planet.nl
www.fysio-wfo.nl

Vrijstaande woningen

vanaf € 167.000,- excl. grond
incl. lucht- en warmtepomp installatie

Meer informatie of een vrijblijvende
offerte incl. schetsontwerp,
neemt u dan contact met ons op!

De Zwaan 19
1601 MS Enkhuizen
0228-350990
www.Toolstra.nl

Leuk en leerzaam uitje naar CAV agrotheek
door koopje gemeenschapsveiling Cultura

Zwavelzwam. Foto: Douwe Greydanus
Wat voor gezwam staat hierboven vermeldt zult u zich afvragen. Zoals u vast wel
weet staan aan de Molenweg heel oude
bomen die het beeld bepalen. Het is een
schietwilgen soort waar u uw tong over
breekt genaamd Salix alba ’Chermesina’.
De twijgen zijn oranjerood tot rood dit
maakt de boom in het voorjaar enwinter
een opvallende verschijning.
Enkele bomen zijn aangetast waardoor er
grote gele gestapelde zwammen aan de
takken verschijnen. Deze zwavelzwam infecteert de boom via wonden en veroor-

Op bezoek bij CAV Agrotheek. Foto aangeleverd

Schietwilgen. Foto: Douwe Greydanus

Zaterdag 28 september verzamelden we (Jaap van
de Gruiter, Jan Mantel en ik) bij Nico en Andrea van
Langen. Na koffie met gebak reden we naar CAV
Agrotheek in Wieringerwerf. We werden hier verwelkomd door Klaas de Graaff, de winkelmanager
van de groene vakwinkel. We zagen een breed assortiment artikelen voor de groene vakman, maar
ook de consument kan hier alles vinden voor klussen in huis of in de tuin Er is een eigen werkplaats

aanwezig voor reparatie van
maaimachines en ander tuingereedschap.
Naast de winkel is Agrotheek ook
een coöperatie waar boeren en
tuinders terecht kunnen voor gewasmedicijnen, zoals Nico gewasbeschermingsmiddelen
noemt, en kunstmest. Ook bolnetten voor tulpenkwekers worden door Agrotheek geproduceerd en verkocht.
We hebben een inkijkje gekregen
in de innovaties op milieugebied
die worden gedaan, zoals fustloos
schuimen en ontwikkelen van
LED verlichting voor de tuinbouw. Nico vertelde hier trots
over. Agrotheek is ook actief om
de Andijker gemeenschap te ondersteunen. Voor zwembad de
Weid zijn pompen en PVC geleverd en op dit moment heeft
Nico contact met Tennisvereniging Atlas om de verlichting te
moderniseren. Na nog een lekker
chinees maal, gingen we voldaan
naar huis. Rinske Mantel

