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Tensen, een echt Andijker familie
stel van de dijk na de springvloed van 1675.

De hoofdbewoner van “De
Vlaamsche Tent” was Jan Sijmensz(oon). In die tijd werden
achternamen meestal gebaseerd
op de voornaam van de vader.
Omdat sommige voornamen
heel algemeen waren, hadden
veel mensen dezelfde achternaam, wat tot verwarring kon
leiden. Daarom werden vaak bijnamen bedacht om mensen te
kunnen onderscheiden van
naamgenoten.
Jan Sijmensz had als bijnaam Jan
van de Tent, ook wel gewoon Jan
Tent of Tentman. Zijn kinderen
heetten Jansz of Jans’(dochter)
maar achter die naam werd Tent
toegevoegd. In de volgende twee
generaties werd Tent vervangen
door Tentz of Tentsz en daarna
werd dit verbasterd tot Tensen.
De naam Tensen komt overigens
ook voor in Denemarken en
Noorwegen. Daar was “Ten”
waarschijnlijk een voornaam en
“sen” is dan een verbastering van
son (= zoon).
Dirk Klaas (Dick) Tensen, geboren (1943) en getogen in Andijk, verhuisd naar Rotterdam voor studie en sinds 1970 wonend in en rond
Haarlem, thans al 35 jaar in Heemstede. Foto’s aangeleverd
Het zal niet veel voorkomen
dat mensen met een bepaalde
achternaam allemaal familie
van elkaar zijn. Ik ken althans
geen andere voorbeelden, maar
bij de naam Tensen is dat wel
het geval. De reden is dat er
maar één bron is van de naam.
Deze bron is een houten huis of
een schuur met een woongedeelte die in de 17e eeuw in
Andijk stond en die de “Vlaamsche Tent” werd genoemd.
Deze naam is vermoedelijk afgeleid van de eerste eigenaar
Vlamings. Andere bronnen

noemen de mogelijkheid dat er
Vlaamse gastarbeiders hebben
gewoond die werkten aan her-

Ik neem de gegevens over in een
boek waarin alle familieleden
worden vermeld met zoveel mogelijk toelichtingen, foto’s en andere afbeeldingen. Iedereen heeft
het (wettelijke) recht om niet in
het boek te worden vermeld. De
eindversie zal nog zeker een jaar
op zich laten wachten. Ik zal het
ook in het Engels vertalen met
het oog op de vele geëmigreerde
familieleden. Het eerste concept
van het hoofdstuk dat de persoonsgegevens bevat, stuur ik nu
per email toe aan alle Tensens die
ik kan bereiken. De meeste Tensens reageren enthousiast en ik
ontvang van velen ook nuttige
aanvullingen en correcties terug.
Hieronder is de pagina van de
stamboom getoond van het gezin
van Jan Sijmensz Tent(man). De
grijze vakjes tonen de ouders, de
gele vakjes hun kinderen. De codes bestaan uit Romeinse cijfers
(hier II of III) die de generatie
aanduiden, met daarachter een
volgnummer per persoon. De
cursieve codes tussen haakjes

GRATIS ZOMER-TESTAMENTCHECK
18-07 ANDIJK, 08 en 22-08 ANDIJK
en BENNINGBROEK
www.mantelvoors.nl
Dokter d’Arnaudstraat 29, Andijk
Tel. 0228 59 22 24
infoandijk@mantelvoors.nl
Dokter De Vriesstraat 33,
Benningbroek Tel. 0229 59 12 64
infobenningbroek@mantelvoors.nl

Jan (John in zijn latere woonplaats in Canada) ontwierp
het familiewapen en liet het in
1953 registreren bij het Centraal
Bureau voor Genealogie in Den
Haag.
De afkortingen van de datums zijn
H (huwelijk), D (doop), G (begraven). Jan Sijmensz Tent(man) is
nog een derde maal getrouwd, wat
in die tijd, althans bij de Tensens
vrij uitzonderlijk was.
Meer informatie is te vinden op
de websites www.Tensenfamilie.
nl en het Engelstalige www.Tensenfamily.com.
Door Dick Tensen

1e huwelijk:
II.5
(I.1)
Jan Sijmensz
Tent(man)

Jan Sijmensz
Tent(man) is
veehouder

D 22-09-1658
Wervershoof
G 25-03-1723
Andijk

III.10
Leentje Jansdr Tent
D 10-12-1679
Andijk
O 10-08-1735
Andijk

II.5
(I.1)
Jan Sijmensz
Tent(man)

D 22-09-1658
Wervershoof
G 25-03-1723
Andijk

III.17
Crelis Jansz Tent
D 04-11-1696
Andijk
G 23-03-1699
Andijk

H 29-01-1679
Wervershoof

III.15
Griet Jans’ Tent
D 04-01-1693
Andijk

H 15-01-1696
Wervershoof

III.18
Pieter Jansz Tent
D 22-12-1697
Andijk
G 21-11-1721
Andijk

III.21
Marij Jans’ Tent
D 30-07-1704
Andijk

Ael Pieters’
Straatsman
D 08-04-1657
7
Wervershoof
G 1696

III.12
Pieter Jansz Tent
D 27-07-1683
Andijk
G 13-01-1753
Andijk

III.11
Pieter Jansz Tent
D 20-07-1681
Andijk

III.14
Aaf Jans’ Tent
D 04-07-1688
Andijk

2e huwelijk:

www.kuinmakelaardij.nl

Van de Tensen familie is een bijna complete stamboom samengesteld die thans teruggaat tot
circa 1590. Wijlen mijn achteroom Willem Tensen is ermee begonnen, mijn neef Klaas Tensen
heeft het voortgezet en een paar

jaar geleden heb ik het van Klaas
overgenomen. Het is veel werk,
maar het is ook interessant, bijvoorbeeld om een indruk te krijgen van het leven van onze voorouders, en dat was vaak niet benijdenswaardig.

Mr. R.M. Mantel-Kooistra

Ael Straatsman is
een dochter van
Pieter Straatsman
(B 1631) en Aef
Claes (B 1630),
H 06-02-1651

III.13
Willem Jansz Tent
D 19-05-1686
Andijk
G 24-06-1738
Wervershoof

III.16
Alijt Jans’ Tent
D 09-01-1695
Andijk

Alijd Pieters’
D 04-03-1668
Andijk
G 07-06-1713
Andijk

III.19
Cornelis In de Tent
D 10-01-1700
Andijk

III.22
Griet Jans’ Tent
D 24-07-1707
Andijk
G 18-02-1726
Andijk

Alijd Pieters’ is
een dochter van
Pieter Willemsz
Bulloper
en Marij Dirks’

III.20
Simon Jansz Tent
D 04-12-1701
Andijk
G 26-02-1728
Andijk

III.23
Teunis Jansz Tent
D 21-06-1711
Andijk
G 23-02-1712
Andijk

Dit is een oude plattegrond van Andijk die ik ontving van mijn
achterneef Dirk Spijker en waarop de mogelijke locatie van de
“Vlaamsche Tent” is aangegeven. Jan Tent bezat blijkbaar ook een
stuk buitendijks land (Jan Tents Oever).
geven de vader van de man aan.

Nieuws of tips?
info@andijker.nl
of bel: 59 36 05
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FAMILIEBERICHTEN
Our sweet and gentle uncle Stan (Uilke) is no more.
He loved to live and to give. He made people smile and laugh.
We will remember him with kindness.
Wij gedenken in liefde en bewondering onze oom

Uilke Dijkstra Lzn.
Geboren te Andijk op 3 maart 1928,
in vrede overleden in Canada op 23 juni 2020.
				Fam. Kooiman, Schoolweg 2-3
Correspondentieadres: Miss Yvonne Dykstra
			11867 #204. 222nd Street
			
Maple Ridge BC, V2X 5V4 Canada
Jaap en Gré Groot zijn verhuisd van Middenweg 16
naar Klamptweid 64, 1619 DA Andijk.

MS collecteweek (16-21 november 2020):
collectanten gezocht in Andijk!

Van 16 t/m 21 november 2020
vindt de landelijke huis-aanhuiscollecte van het Nationaal
MS Fonds plaats. We zijn hard op
zoek naar collectanten in de gemeente Andijk (MEDEMBLIK).
Help jij ons in de strijd tegen
multiple sclerose (MS)?
MS is de meest invaliderende
ziekte onder jonge mensen. Het
is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Doordat er iets mis is
in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen
en beschadigd. Hierdoor komen
signalen van en naar de hersenen
niet (goed) door, waardoor verlammings- en uitvalsverschijnselen optreden. In Nederland hebben 17.000 mensen MS en elk
jaar komen hier zo’n 1.000 mensen bij. De eerste symptomen
treden meestal op tussen het 20e
en 40e levensjaar.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor

MS. Onderzoekers weten niet
hoe MS ontstaat en hoe de ziekte
te genezen is. Onderzoek is daarom hard nodig. Nationaal MS
Fonds investeert de opbrengst uit
de MS collecte in innovatieve
onderzoeken naar MS.
Word collectant
Help jij mee? Het coronavirus
heeft grote impact, ook op het
Nationaal MS Fonds. Door de
maatregelen hebben we onze
fondsenwervende evenementen
moeten uitstellen of afgelasten.
Hierdoor lopen wij inkomsten
mis. MS staat helaas niet stil. Onderzoek naar MS en onze strijd
tegen MS moet doorgaan.
Word collectant en haal geld op
voor onderzoek naar MS. Collecteren is niet moeilijk en kost
maar twee uur van je tijd. En het
is nog leuk ook.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren.

Ingezonden/Column
Kwast
In de maand mei nam de omzet wat je niet ziet, is er niet…
in doe-het-zelf-zaken met 29%
toe. Dat was in ons dorp te
merken. Als ik langsfietste zag
ik jullie staan, op een vaak gammel trapje, met een verfpot en
een kwast in de hand, druk in
de weer om deuren en kozijnen
te verfraaien. Waar een coronacrisis niet goed voor is. Het
aanzien van ons dorp is er flink
op vooruit gegaan.

Of je eigen paadje schoonvegen
en jezelf mooier voordoen dan
je bent. Een kleurtje in je haar.
Rouge op de wangen: je oogt
jaren jonger!

We zijn sowieso goed in het
gebruik van kwasten. We strijken heel wat glad, we camoufleren, we bedekken en versieren de gevels van ons leven,
zodat het heel wat lijkt. Dat
deden we trouwens ook al vóór
de coronacrisis.

Jezus vergelijkt de farizeeën uit
zijn dagen met witgepleisterde
graven. Erg complimenteus is
dat niet. Een graf kan nog zo
fraai lijken, uiteindelijk huist er
weinig anders in dan een stapeltje botten. Ook in godsdienstig opzicht kunnen we de
schijn ophouden. Kijk mij eens
vroom en interessant zijn. Of
andersom: Kijk mij eens stoer
volhouden dat ik geen God nodig hebt. Maar we zijn dorre
botten.

Hier een vlekje wegwerken,
daar een scheurtje dichten,
kwast erover: klaar. Nooit iets
helemaal uitpraten, er niet over
beginnen, dingen laten zitten –

Laten we echt zijn. Naar elkaar
en naar God.
Soms zijn er andere dingen nodig dan een kwast…
ds. Koos Staat

De Andijker

Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Pastor A. Dekker
tel. 06-28449410.
Mail: pastorandredekker@ziggo.nl
secr: Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046
site regio: rkregiowh.nl
Zondag 12 juli 10.00 uur:
Woord en Gebedsviering; voorganger: pastor A. Dekker.
Thema: “Het goede zaaien”.
De collecte is voor onze kerk en
het bekende kaarsenmandje als
2e collecte staat op een tafeltje
bij de kaarsenbak. Van harte aanbevolen en dank daarvoor.
*De vakantieperiode is aangebroken. Maar de kerk gaat niet
met vakantie en daar bent u in
het weekend van harte welkom!

info@andijker.nl
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Kerkdiensten, zondag 12 juli
Gereformeerde Kerk
Internetkerkdienst met ds. Koos Staat op
www.gereformeerdekerkandijk.nl
Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
pg-andijkwervershoof.nl
Baptistengemeente		
baptistenenkhuizen.nl
R.K. Kerk				
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Woord en gebedsviering, pastor A. Dekker
De Bovenzaal
bovenzaal.eu
Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
www.deweg.eu

Openingstijden zomervakantie
Zwembad de Zeehoek

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
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0228-593605
e-mail:
info@andijker.nl
website:
www.andijker.nl
redactie:
Jolien Harders
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OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN
KOPIJ

Zomervakantie in zwembad de Zeehoek. Foto aangeleverd
Openingstijden zomervakantie 6
juli t/m 16 augustus 2020
Maandag 08.00-09.00 uur vroege
vogels zwemmen, 09.00-09.45
uur Aquafit, 10.00-10.30 peuter
survival les, 11.00-11.45 uur
Aquafit, 12.00-13.00 uur Warm
water zwemmen, 13.00-14.30 uur
familie zwemmen, 15.00-16.30
uur familie zwemmen, 18.4519.45 uur familie zwemmen,
19.45-20.30 uur Aquafit. Dinsdag 13.00-14.30 uur familie
zwemmen, 15.00-16.30 uur familie zwemmen. Woensdag 08.0009.00 uur vroege vogels zwemmen, 13.00-14.30 uur familie
zwemmen, 15.00-16.30 uur familie zwemmen, 18.45-19.45 uur
volwassenen zwemmen, 19.4520.30 uur trimzwemmen. Donderdag 13.00-14.30 uur familie
zwemmen, 15.00-16.30 uur familie zwemmen. Vrijdag 13.0014.30 uur familie zwemmen,

15.00-16.30 uur familie zwemmen, 19.00-20.30 uur disco
zwemmen.
Zaterdag 10.0012.00 uur familie zwemmen,
12.30-14.30 uur familie zwemmen. Zondag 10.00-12.00 uur
familie zwemmen, 12.30-14.30
uur familie zwemmen.
Belangrijk: voor alle activiteiten
in de zomervakantie (vroege vogels, aquafit, peuter survival,
warm water zwemmen, familie
zwemmen, volwassenen zwemmen, trimzwemmen) moet men
van te voren reserveren. Dit i.v.m.
het corona protocol. Alleen disco zwemmen hoeft niet voor gereserveerd te worden (jeugd t/m
12 jaar, met zwemdiploma).
Voor meer informatie openingstijden en corona protocollen zie:
www.zwembaddezeehoek.nl of
download de gratis Sport com
app en kies ons zwembad.

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!

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
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Geld en milieubesparende maatregelen bij
IVN West-Friesland dankzij de Beursvloer

MENSEN BETALEN DUIZENDEN EURO’S AAN
ADVISEURS DIE GEEN NOTARIS ZIJN
Maandag las ik in het Noord-Hollands Dagblad een stuk over dat
een mevrouw bijna drieduizend euro had betaald voor een advies
van een adviseur (geen notaris) inzake een levenstestament. Vorig
jaar trof ik klanten voor wie ons kantoor een aantal jaren geleden
testamenten had opgesteld. Zij waren via een lezing bij een erfrechtadviseur terecht gekomen en hadden nadien een advies gekregen.
De kosten van dit advies (€1500) waren een stuk hoger, dan dat de
testamenten ooit hadden gekost. Overigens was de uitkomst van het
advies dat de testamenten uitstekend in elkaar zaten. Dat is natuurlijk voor ons leuk om te horen, maar wel sneu voor de personen in
kwestie. Dit hadden wij ze gratis kunnen vertellen.Wel dapper dat ze
hun foute beslissing op kantoor kwamen vertellen aan ons.
Let op: Als er een tussenpersoon/adviseur aan te pas
komt, is het altijd duurder.
Op zich is dit heel logisch, die tussenpersoon moet ook wat verdienen. Soms heeft een adviseur een zodanige expertise dat hij/zij zich
oplevert en diens kosten “terugverdiend” worden.Waar het gaat om
testamenten en levenstestamenten heeft de notaris een jarenlange
staat van dienst en is hij/zij de expert op dit gebied. Daar is echt geen
andere adviseur voor nodig. Dan kunt u beter rechtstreeks naar uw
notaris gaan, dat scheelt een hoop kosten.
Half uur gratis – gratis zomer testament(check)dagen
Doordat persoonlijke omstandigheden of de wet in de loop van de
jaren kunnen wijzigen, is het aan te bevelen om van tijd tot tijd uw
zaken te laten controleren door de notaris. Bij ons kantoor kunt u
een afspraak maken voor een gratis half uur bespreking.Verder organiseren we op zaterdag 18/7 in Andijk en zaterdag 8/8 en 22/8 in
Andijk en Benningbroek een gratis testament(check)dag.
Mantel & Voors Notarissen en Mediators
Andijk 0228-592224 – Benningbroek 0229-591264.

Kathoek begin 1900

Een fotokaart van de Kathoek
begin 1900. Het 1e bruggetje gaat
naar nu Dijkweg 75. Hier woonde
Yde Wagenaar, later rijschool
Gorter. Het 2e bruggetje ging
naar de 1e pastorie van de Gereformeerde kerk. Later woonde en
werkte hier kapper Sj.Hoekstra
en werd voor het laatst bewoond
door de fam. Wim Boonstra. Is in
1969 gesloopt en is nu de toegang
tot het zuidelijke deel van het
Palingpad.
Dan de stolp van bakkerij VEA,
welke in 1933 is verbrand. Op
deze plaats werd een nieuwe bakkerij gebouwd en is nu een appartementen gebouw. Het 4e bruggetje leidde naar het noordelijke
Palingpad en had v/h een verbin-

ding achter de bakkerij langs naar
het zuidelijke deel.
De volgende huisjes zijn gesloopt
tijdens de dijkverzwaring na
1916, hier is nu een speeltuin en
de woning van Peter en Natasja
Dudink v/h Siemen en Afie staat
op de plek waar we hier nog de
stolpwoning zien die door vele
gezinnen bewoond is geweest.
Vervolgens zien we de koekfabriek van Faust & Vries boven de
dijk uitkomen. Deze is gebouwd
als boerderij. Scherpenzeel heeft
zich hier gevestigd vanuit Hoorn.
Nu is het de opslagplaats van
timmerfabriek ‘de Vries’. Het laatste huis is ook gesloopt maar de
bocht is nog steeds krap.
Foto- en kaartenverzamelaar
Jacco Mantel, Dijkweg 71.

Silva Visser
Betrek onze jongeren
De laatste avond voor de zomerreces mochten wij (CU)
nog een idee (motie) aanbrengen om de jongeren beter te betrekken bij besluiten. Dit idee is door alle partijen en door iedereen omarmd. Eureka, en nu ook
hopen dat de jongeren komen. Hieronder de inhoud
van onze opdracht.
Premier Rutte wil de jongeren en dus ook in onze gemeente uitdagen mee te denken over hoe we de (corona)
samenleving nu en in de toekomst het beste kunnen inrichten. Hij roept lokale politici en gemeenten op de
jongeren, als volwassenen
van de toekomst, uit te nodigen en hen te betrekken bij
onze plannen. Door de coronamaatregelen worden ingrijpende keuzes gemaakt
die op korte en lange termijn
invloed hebben op de samenleving in gemeente Medemblik.
Jongeren zijn vaak creatief
en denken ‘out of the box’
en brengen zo originele,
waardevolle ideeën in bij
plannen voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst.
Er wordt lokaal beleid ontwikkeld (o.a. sociaal-economisch of op het gebied van
woningbouw) dat effect
heeft op de kansen en mogelijkheden van jongeren. We
moeten voorkomen dat jongeren onevenredig gedupeerd worden door stapelingen van verkeerde beleidskeuzes, kortingen en bezuinigingen.
Als Christenunie hebben we
de opdracht gegeven:
Gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om
jongeren uit te nodigen en
uit te dagen mee te denken
over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst.
Hiervoor op korte termijn
jongeren en jongerenorganisaties te benaderen en het
gesprek (met zowel raad als
college) te organiseren en
structureel een platvorm te
ontwikkelen om de participatie te borgen.
Nou jongeren, of jullie worden benaderd of benader de
politiek. Jouw stem en mening moet tellen. Pak je
kans!! Dat kan ook bij ons.
Silva Visser
ChristenUnie.medemblik@
gmail.com

Overhandiging voucher voor vaartocht. Foto: Peter Blomsma.
Eens per jaar wordt er door bedrijven en vrijwilligersorganisaties in West-Friesland een Beursvloer georganiseerd met vraag en
aanbod. Daar doen we al een paar
jaar succesvol aan mee. Deze keer
is er een deal gesloten met de firma Schermer BV Installatietechniek uit Hoorn en daar is dit project uit voortgekomen.
Op 21 april hebben medewerkers
van Schermer BV de laatste
werkzaamheden uitgevoerd met
betrekking tot het energiebesparingsproject in de IVN ruimten
van het Streekbos Paviljoen in
Bovenkarspel. Dat is een geweldige vooruitgang die gemak geeft
en geld bespaart!
Het systeem werkt en wordt aangestuurd door een nieuwe regelaar die per telefoon app vanuit
huis worden bediend, wat een
gemak! Peter Blomsma heeft dit
project bij IVN begeleid waarvoor oprechte dank. Hij gaat het
systeem uitproberen en zal daarna een handleiding schrijven
voor de (beperkte) toekomstige
gebruikers. Het lucht-afzuigsysteem heeft een tijdschakelaar

gekregen en zorgt ervoor dat de
ventilator maximaal 2 uur blijft
draaien. Daarna stopt hij weer; in
tegenstelling tot voorheen, toen
draaide het continue. We gaan
het nieuwe systeem eerst uitproberen of het voldoet.
Als tegenprestatie heeft IVN op
de Beursvloer een vaartocht met
de Wilskracht voor circa 30 personen aangeboden. Door de coronamaatregelen zal dit waarschijnlijk in september zijn voordat de boot vanaf de steiger vertrekt voor een vaartocht naar
wens. Vandaar dat er voor een
voucher is gekozen. Wat in een
goed vat zit….
Dhr. Barend Schermer kreeg op
dinsdag 23 juni de voucher overhandigd door Geert Veldhuis,
voorzitter van IVN West-Friesland. Dit vond plaats op het kantoor van Schermer BV in het bijzijn van een aantal betrokken
IVN-vrijwilligers. Wat een mooi
project tussen bedrijven en vrijwilligers is dit geworden! In het
kader van milieumaatregelen een
opsteker van de eerste orde!

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker

De Andijker publiceert regelmatig de belevenissen van
oud Andijker Jan Pijker.

Andijkers in Groningen.
In Uithuizermeeden op de
mavo bij mij in de klas zaten de
drie B’s. Drie jongens met de
achternamen Buikema, Beukema en Boerema. Om te zeggen
dat ze berucht waren voert te
ver, maar beroemd waren ze
wel. Zo had de vader van Eric
Boerema een antiekboerderij en
op een dag vonden de mannen
daar een pot met munten die
precies pasten op de koffie automaat van de school. In die
week schoot de omzet omhoog
en het zakgeld van de drie B’s
ook, want ze verkochten die
munten ook aan andere leerlingen. Ze waren de beroerdste
niet……….
Eric is nu de directeur van de
antiekboerderij en hij doet het
goed. Uit alle delen van het land
komen de klanten en hij voorziet ze van koffie, gezelligheid
en een goed advies. Ik ben er
trots op om meegeholpen te

hebben als leraar om hem zo ver
te brengen. Zo zat er ook een
gezelschap Andijkers voor de
boerderij aan de koffie met Eric
toen ik passeerde. “Kijk mijn
oude leraar”, riep Eric uit en
vertelde dat hij bij me in de klas
had gezeten, zo omtrent 1975.
“Ik heb veel van hem opgestoken “, vertelde hij. “Zijn vader
kwam uit Andijk en was smid.
En daarover vertelde hij boeiende verhalen. De lesstof, dat
weet ik niet meer, maar de verhalen nog wel”. Daarop vertelde
een aanwezige, volgens Eric met
de naam Cor Gorter dat hij mij
kende en mijn verhaaltjes las in
de Andijker. Volgens hem had
hij nog met mijn zus Marijke op
school gezeten.
Nietsvermoedend was ik doorgefietst en hoorde twee weken
later het verhaal van Eric. Ik was
toch wel ontroerd door het verhaal. Mijn vader overleed in
1974 en in 2019 werd er nog
over hem gepraat aan een tafel
voor een antiekboerderij in Uithuizermeeden. Wat kunnen de
wegen van een mens toch wonderlijk lopen……
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Gemeentelijk bedrijfsbezoek aan De Bosmantel
“Dit initiatief past heel goed bij deze tijd”

De 4 hectare grond aan de Cornelis
Kuinweg waren afgelopen najaar nog
leeg. Johan Janse van De Bosmantel besloot er zijn droom te verwezenlijken
met biologische tuinderij De Bosmantel. Gemeente Medemblik juicht dit
duurzame initiatief toe. “Mensen willen
zien waar hun eten vandaan komt”, aldus wethouder Harry Nederpelt.
In gezelschap van duurzaamheidsmedewerker Leontien Draper en opbouwwerker Sylvette Ernsting maken de wethouder
en Janse een ronde over het terrein. De
focus ligt op groenteplanten, met daaromheen een wilde bloemenpluktuin, kruidentuin en fruitstruiken. Janse: “Wij doen het
anders, met veel aandacht voor bodemvruchtbaarheid en insecten. Zo zorgen we

Wethouder Nederpelt maakt een ronde
over het terrein met Johan Janse (r).

voor meer biodiversiteit.’’ Ook in de kas
zijn er insecten voor natuurlijke bestuiving
en bestrijding. Nederpelt, verantwoordelijk voor de portefeuille Duurzaamheid:
“Het is belangrijk dat dit soort initiatieven
op microniveau ontstaan. Kijken naar wat
wél kan en zorgen dat mensen in contact
komen.”
Back to basic
Janse heeft de afgelopen periode een toenemend aantal bezoekers zien langskomen: “Sinds maart zijn de eerste groenteplantjes te koop, van allerlei soorten sla en
kool tot komkommer en tomaat. We verkopen in onze boerderijwinkel verse
groente en fruit uit eigen teelt. Het is een
gat in de markt, we merken dat het voorziet in een behoefte.” Ook biedt De Bosmantel groenteabonnementen en worden
er zuivel, sap en honing van biologische
afkomst verkocht van biologische collegaondernemers. “Het past heel erg bij deze
tijd, back to basic, en een mooie tegenhanger van de schaalvergroting in de agrarische sector”, beaamt Nederpelt, “Mensen
willen heus naar duurzaam en door meerdere producten op één plek aan te bieden,
faciliteer je ze hierin.”
Inspireren en samenwerken
Janse zette De Bosmantel samen met bedrijfspartner Maurits Gorter op en werkt
met vele vrijwillige handen. Ook de eigenaar van het complex, mijnheer Mantel,
helpt nog altijd mee. Op dit moment
wordt de grond gepacht door de Stichting

Leontien Draper, Harry Nederpelt, Johan Janse en Sylvette Ernsting. Foto’s aangeleverd
Grondbeheer
Biologisch-Dynamische
Landbouw: “Echt pionieren, maar wij willen mensen graag inspireren en iets zinvols
doen”, aldus Janse. Sylvette Ernsting is onder de indruk: “Het brengt sociaal heel
veel. Mensen zoeken die saamhorigheid,
hier wil je bij horen. Dat zie je ook bij bijvoorbeeld buurtmoestuinen in de regio. Ik
help vanuit mijn functie zoeken naar de
verbinding, tussen bedrijven en klanten,
maar ook tussen ondernemers onderling.”
Janse staat op zijn beurt open voor nieuwe
samenwerkingen en ondersteuning: “We
hebben nog grotere plannen, zoals de aan-

leg van een voedselbos en permacultuur.
Zo zouden tiny houses hier goed passen.
Zover is het nog lang niet, maar hier willen
we wel naartoe. Die omslag moet er komen.”
Nederpelt sluit het bezoek, na overhandiging van een goed gevuld cadeau, de Medemblik, toepasselijk af: “Wij als gemeente
vinden het mooi als De Bosmantel verder
tot bloei komt.”
Op www.bosmantel.nl leest u meer over
het aanbod en de openingstijden, en kunt
u een groenteabonnement afsluiten.

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

PLV

Michel Haak
Sterappel 28
1619 KA Andijk

07 okt

BOKBIERMIDDAG

10 nov

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

Zondag

band “Fruitmachine”
J. Panteloko

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

Aanvang 15.00 uur

Zondag

afscheid van

& Louis
20 aug

Aanvang 20.00 uur
.HUPLV

Maandag

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

Aanvang .0 uur

(AC DC tribute band)

07 okt
Aanvang 15.00 uur

Receptie afscheid van
kan
in Sarto
08 sepDat
10
Leny
& Louis
natuurlijk!
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Startvermogen op maat!
Accu’s voor verschillende
toepassingen zoals:
Auto • Truck • Motorﬁets • Tractor • Camper
Jetski • Grasmaaier • Aggregaat • Etc.

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

ZBUFSdag

Van 19.00 tot 21.00 uur

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

Zondag

nov

Aanvang 20.00 uur

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

()'(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,
de adres voor almail:
uw feesten
en partijen
info@sarto-andijk.nl
of
Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen
j, personeelsof
bedrijfsfeest,
vergadering,
kijk
op
www.sarto-andijk.nl,
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering,
jubileum
of Bangert
bruiloft? Wijeen
maken
van elke gelegenheid
een succes. Bel of
envereniging,
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!

en kijkje op onze website. See you in Sarto!

l

Volg ons ook
op facebook!

www.sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

info@sarto-andijk.nl

Bangert 4

Bangert 4

1619 GJ Andijk

1619 GJ Andijk

0228-59 16 13

0228-59 16 13

Hoekweg 21a • 1619 EB Andijk • 0228 - 59 20 75 • www.fjdeboer.com

Ondernemen in Andijk!
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Aanhangwagens

Fysiotherapie

Oefentherapie

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

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

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

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

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

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

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

Autoservice Andijk • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.autoserviceandijk.nl

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

Autobedrijf Köster • Handelsweg 20 Andijk
Tel: 06 41 27 04 68 • info@autobedrijfkoster.nl

De Bosmantel • www.bosmantel.nl
Cornelis Kuinweg 22 • 06 20 41 40 66 • info@bosmantel.nl

Hovenier

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

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies

Profijtauto • Industrieweg 1 Andijk
info@profijtauto.nl • www.profijtauto.nl

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

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

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

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

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

Anton Overweel • www.vishandel-antonoverweel.nl
info@vishandel-antonoverweel.nl • Tel. 06 51 11 08 60

Accu’s

Fysiotherapie

Administratie

Garage

Autobedrijf

Schilder- Glas- en behangwerk

Groenten - Boerenzuivel

Auto's

Autoschade

Therapie op maat

Huidverbetering

Verhuizen

!
W
U
NIE

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

CV Monteur

Juwelier / Optiek

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

Dorpshuis

E-bike specialist

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

Fietsenwinkel

Dekker Tweewielers • Middenweg 54a, 1619 BN Andijk
0228 - 74 52 22 • www.dekker-tweewielers.nl

Vishandel

Kantoormeubelen
Nieuwe
webshop met alles
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G
Tel. op
06. 2182
3000gebied
• www.deenisdeanderniet.nl
het
van fietsen.
Kindercoaching
Aantrekkelijke prijzen,
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl
snel en gemakkelijk!
info@hbcentrum.nl
• Zwaagdijk-Oost

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

Fotokopie - drukwerk

Podologie

W!

U

NIE

Vishandel

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

Yoga

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

Massagepraktijk

Zonnepanelen

FIETSWERELD
CADEAUBON
Natuurgeneeskunde

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

SolEnergy • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk
0228-597272 • www.solenergy.nl

Zonwering

Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk
webshop10met
alles
op het gebied
Andijk
• 06-57245725
• www.amrita.nu
0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl NieuweMiddenweg

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

van fietsen. Aantrekkelijke prijzen,
snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst
namens
het hele team:voor snelle
De 2wielerwacht
André, Carina,
Dirk-Jan en
Martijn. met
en vakkundige
reparaties

t.w.v. €10,bij besteding v.a. € 35,HetKnip
adres
voor
uit en
leveruw
in!
gratis haal- en brengservice.

Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

fiets, E-bike, verhuur
en reparatie!

20

André van Duin Tweewielers

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

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

Aanhangers v.a. 350,- ex. Boottrailers v.a. 499 ex.
Plateauwagens v.a. 1499,- ex.
Ook voor Focwa onderhoudsbeurt, packkeuring en verhuur.

DEEN is de ander niet
Wij zijn een RDW en Focwa erkend bedrijf.
Handelsweg 33G
06 13 41 62 40
Tel. 06. 2182 3000
Ook voor uw trekhaak, banden, uitlaten en onderhoudsbeurten.
Advies, levering en installatie vanHandelsweg
zonnepanelen
31a - 1619 BJ Andijk
www.omc-andijk.nl
www.deenisdeanderniet.nl
verhuur v.a. €2,50 per uur.
+31www.wieverhuistmij.nl
info@ solenergy.nl
www.solenergy.nl
(0) 228 59 72 72
Laat nu ook uw reservesleutel maken bij OMC-Andijk

Advies, levering en installatie van zonnepanelen
+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

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

+31 (0) 228 59 72 72

info@ solenergy.nl

www.solenergy.nl

n
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Wist u dat...

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***
Heerlijke Nieuwe Aardappelen
Jan&Tineke van der Jagt
Middenweg 39 tel 593245

Bloemen bestellen?
Bloem & Plant bellen!
Wij bezorgen in de hele regio en
via Flora.nl in heel Nederland.
0228 313 562

Te huur per 1/8: 2 k-appartement
(50m2)Andijk, Dijkweg; ALL-IN:
€ 750,- (1 pers.) Eigen ingang, keuken, douche, toilet etc.Info: 0646600178 (geen seizoenswerkers)

Vreemd ding

... er op de dijk behoorlijk hoog
gras staat en dat daar zo
katten uit kunnen springen,
daarom 50 km niet harder!

... het weer ouderwets

Vrijblijvende
taxatie van
schade

Vakkundig
schadeherstel

Handelsweg 7
1619 BJ Andijk
Tel: 06 21 83 22 62
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl

bij de mooie Expositie
en goed dat het weer kan?

... het niet nodig is om fikkie
Wespennest. Foto: Douwe Greydanus
rijk gezien de situatie. Gezien de
plek konden ze ook direct geen
last voor de bewoners dus mooi
laten zitten was mijn advies. Je
hoeft voor wespen niet direct de
HVC te bellen. Wat ze wel lekker
vinden zijn spinnen die nu ook
meer tevoorschijn komen waar
veel mensen ook de kriebels van
krijgen. Zo heeft ieder dier zijn
nut van bestaan in het natuurlijk
proces waar wij geen schakel van
weg moeten halen.
Douwe Greydanus.
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Restaurant “Take over”
Restaurant C X Het Kerkje

stoken op de picknicktafel in
een speeltuin?

… familieberichten in deze
krant zonder extra kosten
ook in fullcolour geplaatst
mogen worden?

n
m
u
l
o
C

De Relatietherapeut
West-Friesland
De Relatietherapeut
van West-Friesland
Kim Kromwijk-Lub
Kim van
Kromwijk-Lub

ON TOUR

RESTAURANT “TAKE OVER”

Elise de Zeeschildpad en Bram De Landschildpad
"Dit verhaal is niet zomaar een verhaal. Dit is het verhaal van Elise de zeeschildpad en
Bram de landschildpad die verliefd werden op elkaar. Het bijzondere is dat zeeschildpadden
leven in de zee en landschildpadden op het land. Hoe zijn ze dan verliefd geworden zul je je
afvragen? Luister dan maar goed, dan zal ik het je vertellen…”
Zie de link onderin voor het hele verhaal en alle informatie die erbij hoort.
Twijfelen jullie?
Mochten jullie twijfelen om elkaar los te laten, gun elkaar dan relatietherapie. Zo kunnen
jullie echt onderzoeken of jullie liefde nog kans heeft. Jullie zijn meer dan welkom in mijn
praktijk in Enkhuizen. Kennismaken is kosteloos en vrijblijvend. Gaan jullie binnenkort
op vakantie? Lees dan ook mijn blog op de website over vakantieruzies. Zo gaan jullie goed
voorbereid op vakantie.

De komende weken gaat C “on tour” en
reizen we af naar bevriende restaurants
om samen een culinaire avond te verzorgen. Op maandag 20 juli zijn we in restaurant Het Kerkje in Andijk voor de eerste
restaurant “take-over” op onze tour.
Bij C laten we je zien hoe belangrijk temperaturen zijn voor bereidingen. Dit doen
we met een menu bestaande uit tussengerechten onderverdeeld in temperatuurzones. Ervaar hoe smaak en textuur verandert bij bereidingen op 20-, 80-, 100-, of
200 graden. Het 360 graden menu is letterlijk een rondje kaart. Daar valt alles in
samen.

Samen spelen,
leren & ontdekken
opDeonze
buitenschoolse opvang
Relatietherapeut van West-Friesland
in basisschool De Piramide

Scheidingspiek na de zomervakantie, hoe is dat mogelijk?
De Relatietherapeut van West-Friesland
Kim Kromwijk-Lub
Tijdens de vakantie
zijn we 24 uur per dag bij elkaar en op elkaar aangewezen. Dit kan al een
oorzaak zijn om een scheiding aan te vragen. Het is vaak dat mensen voor de vakantie al
een beslissing hebben genomen, maar om verschillende redenen het over de vakantie heen
tillen. Denk aan;
- Vanuit emotionele overwegingen gaan ze nog één keer met het gezin op vakantie.
- De vakantie is al betaald en toch zonde om dan niet te gaan.
- Op vakantie kunnen ouders het rustig aan de kinderen vertellen en hebben ze alle tijd om
ze op te vangen.
Kinderen betrekken de scheiding op zichzelf
Kinderen zijn 100% loyaal aan ouders en betrekken de scheiding vaak op zichzelf. Ze voelen
zich zelfs verantwoordelijk voor wat er allemaal speelt in hun jonge leven. Ze denken diep
na over de oorzaak en lopen vaak in stilte met gedachtes rond die voor het kind te zwaar
zijn. De één doet dit in stilte, de ander vertoont onverklaarbaar gedrag, zijn aanhankelijker
of zoeken continue bevestiging. Wellicht één van de moeilijkste gesprekken die jullie moeten
voeren, maar hoe doe je dat? De manier waarop jullie de kinderen gaan vertellen dat papa
en mama gaan scheiden is hierbij essentieel. Wat belangrijk is dat jullie als volwassenen de
scheiding op een kindvriendelijke manier uitleggen en daarbij benadrukken dat zij niet de
oorzaak zijn. Om het begrijpend en visueel te maken is het mooi om onderstaand verhaal
voor te lezen. Zo sluit het aan bij de beleving van het kind.

Afhandeling
met de
verzekering
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gezellig druk was in Cultura

Buurman Heemsbergen had iets
vreemds ontdekt aan de dakrand
achter het schuurtje en vroeg
zich af welke insect maakt zoiets
moois. Door de druiventakken
was het wat moeilijk te zien wat
er vloog. Schepnet erbij en toen
bleek dat de gewone wesp er een
mooi bouwwerk had gemaakt.
Normaal zie je een ronde vorm
(inzetje) maar nu kon dat niet
vanwege de obstakels dus is het
dan maar langgerekt aangelegd.
Ook deze insecten zijn vinding-

Pagina 6

Wij hebben
plekjes vrij!

Meer info: berendbotje.nl

Gevonden
Nabij de rotonde van de Ged. Laanweg van Andijk is een losse huis sleutel
gevonden. Deze sleutel ligt bij de redactie van de Andijker, telefoon 59 36 05.

Huissleutel gevonden in de Sorghvlietlaan vorige week. Vinder bekend bij de
redactie.

Een pluim!

Electro Andijk krijgt een hele dikke
pluim geven; wat is er gebeurd, vorige week ontstond er een groot probleem. Fam. de Jong uit Zwaag zijn
Ik wens jullie een ﬁjne zomer en voor het volledige kinderverhaal ga je naar:
www.relatiepraktijkdekim.nl/2020/07/01/papa-en-mama-gaan-scheidenverhuisd
naar Andijk. De verhuizing
Enkhuizen | 06-28946500 | info@relatiepraktijkdekim.nl
EnkhuizenGro
| et06-28946500
| info@relatiepraktijkdekim.nl
en Kim
hoe-vertel-je-dit-op-een-kindvriendelijke-manier/
was voltooid maar de wasmachine
Miele kregen de bewoners niet de
Enkhuizen | 06-28946500 | info@relatiepraktijkdekim.nl
trap op.
Toen heb ik Electro Andijk gebeld,

zijn reactie was, ik kom er direct aan.
Binnen no time stond de Miele wasmachine op de eerste etage in de douchecel. En als klap op de vuurpijl wou
hij er niets voor hebben, alleen wat
lekker chocolade!! Waar kom je zoiets
nou nog tegen?

www.relatiepraktijkdekim.nlwww.relatiepraktijkdekim.nl

Dus wat dit betreft ook een
aanmoediging om lokaal te kopen.

www.relatiepraktijkdekim.nl

Berry de Vries
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Langs de weg....
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De hele agenda kunt u
vinden op www.andijker.nl

GAAT UW ACTIVITEIT WEER DOOR?
LAAT HET ONS WETEN
• Elke woensdag de midweekbreak, Dorpshuis Centrum
17 juni t/m 5 september
• Expositie Marius van Dokkum, Hornpad 19, Andijk,
www.expositieruimtedemantel.nl

JULI

Donderdag 16 juli
• Ouderensoos, Dorpshuis Centrum

SEPTEMBER

Woensdag 2 september
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen, begin van competitie. Sarto,
13.30 uur
Dinsdag 15 september
• Vrouwen v. Nu Andijk-Oost, Spelletjes avond. Dorpshuis, 19:45 u
• KVG Andijk De Horn Singers, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 16 september
• Vrouwen van Nu Andijk-West, doe avond met Marijke en Hetty,
20.00 uur, Cultura
• Seniorenbond Andijk , Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 18 september
• Seniorenbond Andijk, Ledenjaarvergadering en Entertaiment,
de band ZO WAS UT. Sarto 13.30 uur
Zondag 20 september
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
• The New Hurricanes. Sarto Andijk, 15.00 uur. Entree € 5.Vrijdag 25 september
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum
Woensdag 30 september
• Seniorenbond Andijk , Klaverjassen en Jeu de Boules. Sarto,
13.30 uur
Aardappelveld in bloei en koeien op een rij. Foto’s: Koos Dol

OKTOBER

Dinsdag 6 oktober
• KVG Andijk Spreker Maretty van den Mosselaar, Sarto, 20.00 uur.
Dinsdag 13 oktober
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Woensdag 21 oktober
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Anke de Wolff en haar Fantasie
Kostuums, 20.00 uur, Cultura
Woensdag 28 oktober
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 30 oktober
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

Toen en nu

Foto vanaf de dijk bij de Middenweg. Foto Thea Boelens

IVN gaat weer varen!

Na het afkondigen van de lock-down zijn alle IVNpublieksactiviteiten natuurlijk gestopt. Maar vanaf
1 juli is IVN in het Streekbos Paviljoen zoals vanouds weer geopend voor bezoekers op zondagmiddag van 13.00 – 17.00 uur en door de week op afspraak. Ook de publieksactivi-teiten worden weer
voortgezet en per maand gepland. Activiteiten voor
de leden zijn gratis tenzij anders vermeld.
Schipper Han Oranje heeft de primeur: zondag 12
juli kunnen 8 personen inclusief kinderen meevaren voor een vaartocht van een uur in de omgeving
van het Streekbos. De zomerse natuur langs en op
het water maar ook het verleden van vaarpolder
Het Grootslag komen aan bod. De boot vaart twee
maal, een keer om 13.00 uur en om 14.30 uur. Verzamelen bij IVN in het Streekbos Paviljoen. Kosten
€3,50 p.p. en kinderen tot 12 jaar gratis door sponsoring van ABZ Seeds uit Andijk. Aanmelden via
h.oranje@ivn-westfriesland.nl.
Voor de komende activiteiten geldt:
IVN hanteert de Corona maatregelen zoals opgesteld door RIVM. Dus voor alle activiteiten geldt:
aanmelden verplicht en 1.5 m afstand houden. Bij

bevestiging van deelname zal de gids de IVN richtlijnen voor de Coronamaatregelen meesturen.
Onze gidsen houden niet van stilzitten en een aantal gidsen hebben tijdens de lock-down elke week
een nieuwe weekopdracht gemaakt met zoekplaten
van dieren en planten uit de eigen omgeving. Deze
zoekkaarten zijn te vinden op https://www.ivn.nl/
afdeling/west-friesland/weekopdrachten of https://
www.facebook.com/IVNWestfrieslandBovenkarspel. Aanbevolen om met kinderen in de vakantie te
gaan doen!

NOVEMBER

Dinsdag 10 november
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Smid in beeld Lezing over IJsland
Dorpshuis, 19:45 uur.
• KVG Andijk Filmavond over Andijk, Sarto, 20.00 uur
Woensdag 11 november
• Seniorenbond Andijk, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto,
13.30 uur
Zondag 15 november
• Koppel biljarten in ‘t Ankertje aanvang 14.00 uur
Woensdag 18 november
We zijn van
hierNu
aan
het einde De
vangeschiedenis
de Landstraat
het
• Vrouwen
Andijk-West,
vannabij
de VroedSingerspad
met
een
verschil
van
ca
100
jaar.
vrouw Joke Kool, 20.00 uur, Cultura
de collectie van Hessel de Greeuw.
Dinsdag 24 Uit
november
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Woensdag 25 november
• Seniorenbond Andijk, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur
Vrijdag 27 november
• Op de koffie bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van
den Bosch. Tussen 19.00 en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum

DECEMBER

Foto: Toos Brink

Dinsdag 8 december
• KVG Andijk, klaverjassen, Sarto, 19.45 uur
Vrijdag 11 december
• Seniorenbond Andijk, Kerstmiddag met entertainment van de
Sjappetouwtjes , Sarto, 13.30 uur
Dinsdag 15 december
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Kerst of Sinterklaas avond.
Dorpshuis, 19:45 uur
• KVG Andijk Kerst avond met een broodmaaltijd, Sarto, 18.00 uur
Woensdag 16 december
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstdiner
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Weer op vakantie of een dagje weg? Geef inbrekers geen kans! Reanimatie? Je moet er wèl aan denken!
ninginbraken van de politie, en
CCV-adviseur Marius van Gorssel laten op een interactieve manier zien wat de meest voorkomende inbraakmethoden zijn en
geven tips om het risico op woninginbraak te verkleinen. “Veel
mensen denken misschien ‘dat
overkomt mij niet’, maar daar
denken inbrekers anders over”,
benadrukt Van der Velden. “Inbrekers grijpen elke gelegenheid
aan die ze zien. Een open badkamerraampje, stapels ongeopende
post, slechte sloten; het kan er
allemaal aan bijdragen dat ze juist
jouw woning uitkiezen.”

Wie deze zomer op vakantie gaat,
doet er dus verstandig aan om
een uurtje tijd te reserveren voor
dit webinar. Sybren van der Velden, landelijk projectleider wo-

Ook Marius van Gorssel kan dat
beamen. “Het CCV voert jaarlijks
honderden woningscans uit in
gemeenten waar een inbraakgolf
heeft plaatsgevonden. In de ge-

De mooiste buitenverblijven vind je bij Bakker!

Na weken binnen zitten, gaan we
nu massaal de deur weer uit. Niet
iedereen gaat op vakantie, maar
met het mooie weer gaan we een
avondje naar het terras, een dagje
naar het strand of een weekendje
weg. Ook inbrekers gaan er graag
weer op uit. Speciaal voor bewoners organiseert het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) samen met de
politie daarom op woensdag 15
juli van 19.30 – 20.30 uur een
gratis webinar ‘Geef inbrekers
geen kans’ vol met waardevolle
tips om een woninginbraak te
voorkomen.

scande woningen zijn altijd wel
een of twee zwakke plekken te
vinden waar een inbreker misbruik van kan maken. Dat heeft
zowel te maken met de beveiliging van de woning als het gedrag
van de bewoners. Het lukt altijd
om een tip te geven waar de bewoners zelf nog nooit aan hadden
gedacht. En juist die tips willen
we nu delen in dit webinar, zodat
iedereen hier zijn voordeel mee
kan doen.”
Aan het einde van het webinar is
er gelegenheid om vragen te stellen aan de deskundigen. Als het
niet lukt om je vraag tijdens het
webinar te beantwoorden, krijg je
later nog persoonlijk antwoord.
Aanmelden kan via www.hetccv.
nl/geefinbrekersgeenkans.

Kom langs of kijk in onze webshop
en zie wat er allemaal mogelijk is!

Dijklander Ziekenhuis introduceert animatie over reanimatie
Het Dijklander Ziekenhuis in- Belangrijke vraag
troduceert een animatie om Bijna elke patiënt die wordt opgepatiënten bewust te maken van nomen in het Dijklander Ziekeneen reanimatie en de mogelijke huis krijgt de vraag voorgelegd of
gevolgen hiervan.
hij/zij gereanimeerd wil worden.
‘Veel patiënten wordt wel de De reden hiervoor is duidelijk: als
vraag gesteld of ze gereani- de patiënt niet meer ademhaalt
meerd willen worden maar de en geen bloedsomloop meer
meeste mensen hebben daar heeft, dan weten de betrokken
weinig feitelijke kennis over. zorgverleners wat de patiënt wil.
Door de animatie begrijpt de ‘We merken dat mensen daar niet
patiënt beter wat een reanima- altijd op voorbereid zijn’, legt Eltie inhoudt en kan dan een be- len Ettema uit. ‘De vraag overvalt
ter onderbouwde keuze maken’, ze en ze kunnen niet altijd goed
vetellen initiatiefnemers Ellen inschatten wat de gevolgen zijn.
Ettema en Nina Müller, beiden Maar ook zorgverleners vinden
gespecialiseerd verpleegkundi- het soms lastig deze vraag aan te
gen van het Dijklander Zieken- kaarten.’ Bovendien is het in acuhuis.
te situaties lastig om de vraag te
stellen. De patiënt voelt zich ziek,
In de animatie wordt de reanima- heeft pijn, is kortademigheid of
tie zo eenvoudig mogelijk uitge- heeft angst. Geen omstandighelegd. ‘Veel mensen zijn zich niet den die zich lenen voor een goed
bewust dat je na een reanimatie inhoudelijk gesprek. ‘Met deze
mogelijk niet meer dezelfde per- animatie kan iedereen op elk mosoon bent als daarvoor. Ook ment een afweging maken en dit
heeft de conditie van de patiënt bespreekbaar maken met naasten
grote invloed op de uitkomst van en (huis)arts.’
een reanimatie.
Beslissing vastgelegd
Wij vinden het belangrijk om De animatie is bedoeld ter aanmensen hier goed over te infor- vulling op het persoonlijke gemeren zodat ze een weloverwo- sprek. Dit gesprek tussen patiëngen keuze kunnen maken’ zegt ten en behandelaar blijft leidend.
Nina Müller, oncologieverpleeg- Patiënten kunnen tijdens opnakundige op de afdeling longge- me in het ziekenhuis hun keuze
neeskunde. Samen met collega te allen tijde heroverwegen. Bij
Ellen Ettema, gespecialiseerd elke ziekenhuisopname zal deze
verpleegkundige op de hartbewa- vraag opnieuw aan de orde koking, ontwikkelde zij de animatie. men.

Grootste assortiment,
laagste prijs!

Vandaag gekocht,
morgen bouwen!

bakkerdehouthandel.nl
Alle prijzen zijn incl. BTW, druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen gelden niet op lopende orders en offertes. *Vraag altijd naar de voorwaarden.
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