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Beste lezer,

In deze Coedijcker Ban vindt u veel informatie over de 56e 
Gondelvaart. De Gondelvaartvereniging is er wederom in 
geslaagd om een programma voor jong en oud samen te 
stellen. Leest u voor al ook de algemene informatie over 
de Gondelvaart. Daar ziet u wat wel en wat niet kan/mag 
tijdens de Gondelvaart. En nu maar hopen dat het mooi 
weer is in de week van de Gondelvaart.

In deze editie staat een artikel over de Hobbyclub. Een 
club die, net zoals de Gondelvaart, onlosmakelijk met 
Koedijk is verbonden. Al 52 jaar leren Koedijkertjes 
daar omgaan met gereedschap, materiaal en kunnen ze 
hun creativiteit ontwikkelen. Dankzij de komst van vier 
nieuwe begeleiders is het voortbestaan van de Hobby-
club voorlopig weer gegarandeerd. Goed nieuws dus.

Jarenlang heeft u in ons blad de West-Friese column 
van Trijnie Bakker kunnen lezen. In onvervalst en sap-
pig West-Fries vertelde ze mooie anekdotes en liet ze 
haar afkeer merken van hoe we met zijn allen omgaan 
met de natuur. Wandelend door het Geestemeram-
bacht kon Trijnie zich mateloos ergeren aan  al het 
zwerfvuil dat ze tegenkwam. Trijnie heeft aangegeven 
dat ze door een overvolle agenda geen tijd meer heeft 
voor nieuwe bijdragen. Jammer want ik vond het (als 
import West-Fries) altijd een leuke column. Bedankt 
Trijnie, namens al onze lezers!

Hans Petit
06 83114470
info@coedijckerban.nl

Belangrijke Telefoonnummers
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance    112
Wijkagent        0900-8844

Huisartsenpraktijk Koedijk      072-5613913
Huisartsenpraktijk Koedijk, spoedgevallen tijdens praktijkuren  072-5618917
Huisartsenpost na 17.00 uur en tijdens het weekend   072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17.00 uur  072-5123889
Wijkverpleegkundige      072-5400400

De Laatste Eer       06-31069011

Dierenambulance 10.00 - 22.30 uur     072-5150085
Dierenambulance 22.30 - 10.00 uur     06-22495296

De Rietschoot       072-5615595
Gebiedsconsulent       14072

Reiniging Alkmaar (Grof vuil e.d.)     072-5489444
Reiniging Langedijk (Grof vuil e.d.)     0226-334584

Ophalen oud papier      zaterdag 17 augustus 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Voortbestaan Hobbyclub gered door komst vier nieuwe begeleiders

hobbyclub KoedIjK
Tekst en fotografie Hans Petit

De Hobbyclub Koedijk is al jarenlang een begrip in Koedijk. Menig volwassen Koedijker kijkt met een 
warm gevoel terug op zijn/haar tijd bij de Hobbyclub. Even zag het er slecht uit voor de hobbyclub, het 
‘oude’ team wilde stoppen, maar het bleek moeilijk om vervangers te vinden. Gelukkig is dat uiteindelijk 
gelukt. Frits Kaay, Winnie van Oosten, Ton Duiverman en Jarno Schouten zijn vanaf het komende  seizoen 
de begeleiders van de Hobbyclub. Ik sprak met de vertrekkende en de nieuwe ploeg over de Hobbyclub.

De precieze datum waarop de Hobbyclub Koedijk is 
begonnen is niet bekend. Waarschijnlijk werd er voor 
het eerst in 1967 in groepsverband geknutseld in ons 
dorp, nu zo’n 52 jaar geleden! Op het hoogtepunt van 
de Hobbyclub waren er drie groepen actief. Op maan-
dag, dinsdag en woensdag. 

Anno 2019 is de belangstelling dusdanig afgenomen 
dat er alleen nog maar op de maandagmiddag wordt 
geknipt, geplakt en gefiguurzaagd. Alle begeleiders met 

wie ik spreek zijn er van overtuigd: “Kinderen hebben 
het tegenwoordig veel te druk met allerlei zaken zoals 
muziek, sport en niet te vergeten de digitale verleidin-
gen denk aan smartphone, tablet en X-box. In die druk-
ke kinderagenda past de Hobbyclub niet zo goed.” Voor 
de enige overgebleven groep op de maandagmiddag, 
voor kinderen van zes tot en met 12 jaar, is voldoende 
belangstelling. De vier  begeleiders kunnen werken met 
een groep van maximaal 18 kinderen. Er was op het mo-
ment van dit interview zelfs sprake van een wachtlijst .

Stoppen

Het is even spannend geweest of de inmiddels 52-jarige 
Hobbyclub in het seizoen 2019-2020 nog zou bestaan. 
Het ‘oude’ begeleidingsteam Bestaande uit Henrietta 
en Jan de Koning en Coby en Bert de Bruin besloot 
te stoppen met ingang van het seizoen 2019/2020. 
Het besluit om te stoppen werd genomen nadat De 
Rietschoot (Frank Smit en Joop Sinke) een voorstel 
deed  voor een andere opzet van de Hobbyclub. Daar 
had het team geen trek in. De Rietschoot is uiteinde-
lijk niet meer terugkomen op dat initiatief, maar het 
besluit was genomen en de zoektocht naar opvolgers 
werd gestart. 

helpende hand

Ondanks dat het vertrekkende begeleiders team vindt 
dat het een goed besluit was, doet het stoppen toch wel 
een beetje pijn. De leden van het vertrekkende team 
geven aan dat ze de Hobbyclub vreselijk zullen mis-
sen. Het was altijd heerlijk om te doen. Bert en Coby, 
Jan en Henrietta hebben te kennen dat ze in geval van 
nood best de helpende hand willen bieden.

nIeuw team

Inmiddels heeft zich een nieuw team aangemeld. Win-
nie van Oosten, Ton Duiverman, Frits Kaay en Jarno 
schouten. Frits en Ton waren al eerder begeleider bij de 
Hobbyclub, ze zijn nu met pensioen en willen tijd vrij 
maken voor de begeleiding van de kinderen. Winnie 
heeft als kind op de Hobbyclub gezeten. Jarno heeft 
twee kinderen (Alex en Bart) die op de Hobbyclub zit-
ten. De drijfveer van alle vier: “De Hobbyclub is een 
begrip in Koedijk en mag niet zo maar verdwijnen.”

VoorbereIdIng

Ik vraag me af of de begeleiders veel tijd kwijt zijn aan 
de voorbereiding. Dat blijkt mee te vallen. “Natuurlijk 
moet je thema’s bedenken die je kunt aanbieden aan de 
kinderen. In die voorbereiding moet je rekening houden 
met de kleinere kinderen die hebben bij het uitwerken 
van voorbeelden wat meer ondersteuning nodig. De 
grotere kinderen trekken meestal hun eigen plan. Vroe-
ger werden er knutselmiddagen georganiseerd. Meestal 
rond feestdagen zoals Pasen en Kerstmis. Daar ging veel 
werk én veel voorbereiding in zitten. De belangstelling 
voor die knutselspecials was marginaal. Met dat soort 
initiatieven is de Hobbyclub gestopt.

uItbreIdIng Van het team

Het team dat afscheid neemt bestond uit twee echt-
paren. Dat betekende vaak dat als een van de partners 
ziek was beide echtelieden zich moesten afmelden De 
nieuwe groep begeleiders heeft wel één grote wens, er 
zouden eigenlijk vier begeleiders bij moeten komen, 
dan zou je elkaar kunnen afwisselen. Bij ziekte en zeer 
hoeft dan niet ingewikkeld te worden gedaan om ver-
vanging te regelen. 

handwerKen

De Hobbyclub is op zoek met name naar vrouwen die 
de kinderen kunnen helpen met handwerk-knutselop-
drachten. Die kennis ontbreekt in het huidige team. 
Dus als u interesse heeft, aarzel dan niet en neem 
contact op met een van de begeleiders (via info@riet-
schoot.nl).

leerzaam

Over mijn vraag wat kinderen leren op de Hobbyclub 
hoef niet lang te worden nagedacht. 
• Leren omgaan met gereedschap: Op de Hobbyclub 

kan gewerkt worden met veel verschillende gereed-
schappen, van figuurzaag tot schroevendraaier.

• Ontwikkelen van de creativiteit: de begeleiders 
bieden ideeën aan aan de kinderen, het is dan 

Het nieuwe team, van links naar rechts Frits Kaay, Winnie van Oosten, Ton Duiverman en Jarno Schouten

Bij de hobbyclub gemaakt door Alex Schouten (10 jaar)
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mooi om te zien hoe kinderen daar hun eigen 
interpretatie aan geven.

• Handigheid: Je ziet dat kinderen steeds handiger 
worden in het bedenken van oplossingen die ze 
tegenkomen bij het knutselen. 

KoSten

De Hobbyclub is een werkgroep die onder de Stich-
ting Zuyd outaerlandt (ZOL) valt1. Het ZOL betaalt de 
zaalhuur en zorgt voor het geld dat nodig is voor de 
aanschaf van materialen en gereedschap. De kinderen 
betalen €30,- contributie per seizoen, dat is ongeveer 
€1,- per keer. Het seizoen loopt van september tot aan 
Pasen.

1 Doelstelling van de stichting ’t Zuyoutaerlandt. Het bevorde-
ren van de leefbaarheid in Koedijk door het ondersteunen van 
activiteiten gericht op recreatie en ontmoeting. Het bevorderen 
van een kritische en creatieve deelname van wijkbewoners aan 
de samenleving door het organiseren van activiteiten op het ge-
bied van vorming en bewustwording. Het met betrekking tot het 
bovenstaande behartigen ontplooien, uitbouwen en uitvoeren 
van sociaal-culturele activiteiten voor jeugdigen en volwassenen. 
De stichting respecteert de levens- en maatschappij beschouwing 
van de deelnemers.

tot Slot

De Hobbyclub gaat door, dat is goed nieuws voor Koe-
dijk. Het gesprek met de vier vertrekkende en de vier 
nieuwe begeleiders laat zien met hoeveel enthousiasme 
deze vrijwilligers de begeleiding van de kinderen op zich 
hebben genomen en op zich gaan nemen. Chapeau!

IEDERE DINSDAG IEDERE WOENSDAG IEDERE DONDERDAG IEDERE VRIJDAG EN ZATERDAG

Gepaneerde 
schnitzels

4 stuks  625

Shoarmavlees

500 gram  450

Hele warme 
grillworst

Per stuk  225

Dubbele 
puntendag

Kogelbiefstuk

3 stuks  850

Half om half 
gehakt 
500 gram  350

Mager 
rundergehakt 

500 gram  400

+ gratis 
kruiden

Richard Groot, keurslager
J. Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl      Keurslagerij Richard Groot

Vers en eerlijk hoeft niet duur te zijn

IEDERE MAANDAG

keurslagerkeurslager
Bestel uw gourmet online

Mag ik uw Keurslager zijn?

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Het vertrekkende team, (vlnr) Jan de Koning, Henrietta de Koning, Coby de Bruin en Bert de Bruin

Gemaakt door Bart Schouten (7 jaar)
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Oproepkracht met ervaring in de horeca (m/v)
Over Ontmoetingscentrum De Rietschoot
Wij zijn Ontmoetingscentrum De Rietschoot, een wijk/buurtgerichte  organisatie, door bewoners gestuurd, die 
zich richt op de instandhouding en verbetering van het sociale klimaat én de economie van de buurt/wijk. 

Wat houdt het werk in?
Het gaat om een uitvoerende functie binnen ons horecateam. Je bent je aanspreekpunt van de organisatie 
en medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van De Rietschoot. De werkzaamheden bestaan uit:
* Het ontvangen van bezoekers
* (Indien nodig) het beantwoorden van de telefoon
* Koe en thee schenken
* De verkoop van consumpties aan de bar 
* Voorraadbeheer
* (Indien nodig) licht huishoudelijke taken
* De verschillende ruimtes gereedmaken voor gastenontvangst
Wat bieden wij?
* Een sociale werkomgeving
* Nuttig en afwisselend werk
* Leuke collega’s
* De mogelijkheid jouw uren 
exibel in te delen
* Een aantrekkelijk salaris
Belangrijke eigenschappen!
* Je bent representatief
* Je bent gastvrij en gezellig
* Je bent bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken
* Je kunt goed samenwerken
* Je bent stressbestendig en accuraat
* Je bent bereid om het diploma ‘Sociale Hygiëne’ te halen (verplicht!)

Lijkt het je leuk om bij De Riestchoot te werken, mail dan snel je motivatiebrief voorzien van een CV 
naar: bedrijfsleider@rietschoot.nl, of neem telefonisch contact met ons op 072- 5615 595 en vraag 
naar bedrijfsleider Piet Verweel. Iedereen die interesse heeft in de functie wordt van harte uitgeno-
digd om te solliciteren. Heb je horecaervaring en ben je in het bezit van het diploma  ’Sociale 
Hygiëne’ dan heb je een streepje voor!

WERKEN BIJ DE RIETSCHOOT
Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons 
team en daarom zijn we op zoek naar jou (m/v) om 
ons team te komen versterken als:

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

Voor informatie of een afspraak kunt u 
bellen of mailen naar:
Margreet Pankras
B.W. Kooimanstraat 17
1831 CA  Koedijk
072-562 82 99
06- 128 99 229
E-mail: mcm.pankras@xs4all.nl
Website: www.devoetenboet.nl

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

De Omloop 2A, 
1831 AH  KOEDIJK
Tel : 072-561 58 49 of 072-561 03 53

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

gewrichtsklachten, 
sportblessures, claudicatio 
intermittens (etalagebenen), 
diabetes mellitus (suikerziekte) 
en ziekte van Parkinson. 
Ook kunt u bij ons terecht 
voor antroposofi sche 
fysiotherapie en Mensendieck.

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.
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Zo zal hun naam niet verloren gaan.

herdenKIngSStenen In alKmaar
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Op maandag 17 juni j.l. werd er in het ROC aan de Kruseman van Eltenweg een plechtigheid georganiseerd 
door de Stichting Herdenkingsstenen Joods Alkmaar. Op deze dag werden er in Alkmaar 17 herdenkingsstenen 
onthuld voor de woningen van gedeporteerde Joodse bewoners. Op 5 maart 1942, een koude gure dag, hield 
het bestaan op in Alkmaar voor de Joodse inwoners. Er werden op deze letterlijk ijzige dag 213 Joodse mensen 
afgevoerd naar vernietigingskampen. Van hen overleefden slechts 63 de verschrikkingen van deze kampen.

De Stichting Herdenkingsstenen  Joods Alkmaar pro-
beert zoveel mogelijk nabestaanden op te sporen van de 
voormalige Joodse Alkmaarders om samen met hen een 
herdenkingsmoment te kunnen realiseren.

bIjeenKomSt In het roc
De aanwezigen werden verwelkomd door de voorzitter van 
de stichting herdenkingsstenen Joods Alkmaar mevrouw 
Anneke van Wordragen. De gastsprekers op deze dag waren 

burgemeester Piet Bruinooge, de heer David Simon, voor-
zitter van de Stichting Vrienden van Yad Vashem (hand/
gedenkteken en naam) Nederland en rabbijn Shmual Katz. 

De stemmige muzikale omlijsting op viool werd verzorgd 
door leerlingen van Artiance. Er werd gesproken over de 
verschrikkingen, over vergeven maar niet vergeten, het 
wegkijken bij deze gebeurtenissen van de bevolking en de 
hulp van de autoriteiten bij de deportaties. 

onthullen Van de herdenKIngSStenen

De aanwezigen werden na het beëindigen van de toe-
spraken uitgenodigd om te voet naar de tien plaatsen  
in de stad te wandelen waar de stenen door nabestaan-
den werden onthuld. Als eerste werd een steen onthuld 
op de Jan van Scorelkade nummer 39. Hier speelden 
de leerlingen van Artiance viool terwijl de groep kwam 
aanlopen. Mevrouw Marijke Vleeschdrager hield een in-
drukwekkend verhaal over haar ouders die op dit adres 
hebben gewoond. Haar vader, Eduard Isaäc Vleeschdra-
ger, is, toen de Joden Alkmaar moesten verlaten, terug 
gegaan naar zijn ouders in Amsterdam. Haar zwangere 
moeder, Cornelia Vleeschdrager, ging met haar zoontje 
Erik naar Delft en is daar gedurende de oorlog gebleven. 
Eduard is niet meer teruggekeerd na de oorlog.

wegVegen zand

Door het wegvegen van wat zand werd de herden-
kingssteen onthuld door mevrouw Vleeschdrager. Tij-
dens haar In memoriam vertelde zij dat ze verschillen-
de malen voor de deur had gestaan van nummer 39 om 
te ervaren hoe haar ouders daar geleefd hadden maar 
ze durfde uiteindelijk niet aan te bellen. De huidige 
bewoonster zei hierop dat ze altijd van harte welkom is 
om nog eens te woning te komen bekijken.

herdenKIngSStenen onthuld op 17 junI

De overige adressen waar op deze dag de herdenkings-
stenen door de nabestaanden werden onthuld zijn:
• Nicolaas Beetskade 11, Hartog Hammelburg 
• Snaarmanlaan 57, Karel van Thijn
• Snaarmanlaan 129, Elisabeth Elte-Wesseli
• Spoorstraat 26, David, Isabella en Jogéva Oudkerk
• Spoorstraat 82, Retje Leon, Eva en Flora Vrieslander
• Spoorstraat 97, Jakob Joseph Polak

• Stationsweg 35, Eva, Vrouwtje en Reintje Oudkerk
• Staringhstraat 10, Meijer, Margaretha en Mia Ali vd 

Horst. <<
U kunt meer lezen over de stichting herdenkingsstenen 
Joods Alkmaar op: herdenkingsstenenjoodsalkmaar.nl

De moeite waard

Mevr. Vleeschdrager (links) met dochter (rechts) vertelde een indrukwekkend verhaal over het gruwelijke lot dat haar ouders trof

Leerlingen van Artiance zorgden samen met een docente voor een stemmige muzikale omlijsting

Mevr.Vleeschdrager onthult de steen voor haar ouderlijk huis
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Directeur Kasper Otterlo: “Ik ben echt supertrots”

regIobanK KlantVrIendelIjKSte banK
Ingezonden bericht

Op dinsdag 28 mei is RegioBank verkozen tot de klantvriendelijkste bank van Nederland van het jaar 
2019. Ook in 2017 beloonden onze klanten ons met deze prijs. Aan de verkiezing van het Klantvriende-
lijkste Bedrijf van Nederland gaat een continu online onderzoek onder Nederlandse consumenten vooraf. 
Binnen verschillende sectoren worden er prijzen uitgereikt, waaronder ook de sector banken.

Rein Wispelweij, directeur RegioBank, over de prijs: 
‘Ik vind het echt ontzettend gaaf dat RegioBank deze 
prijs wederom gewonnen heeft. Ik denk dat het pas-
send is om twee keer een dankwoord uit te spreken. 
Naar onze klanten, omdat ze de moeite namen om 
deze blijk van waardering te uitten. En naar onze Zelf-
standig Adviseurs, die zich elke dag weer voor 100% 
inzetten voor de klant. 

Het is prachtig om te zien dat onze klanten ook echt 
ervaren dat wij hen centraal stellen. Dat is natuurlijk 
waar we het allemaal voor doen.’

‘Ik ben echt supertrots. Hoe mooi is het om deze prijs 
te winnen. Een prijs die we dankzij de stem van onze 
klanten hebben gekregen. Wij zijn de persoonlijke bank 
in de buurt. Een bank die dicht bij de mensen staat en 
bijdraagt aan de regio. Dat onze klanten onze service zo 
waarderen, is voor ons een  bevestiging dat RegioBank 
de juiste keuzes maakt.’, aldus Kasper van Otterlo

oVer  het onderzoeK 
De respondenten worden willekeurig geselecteerd voor 
het consumentenpanel van SAMR. Klanten beoorde-
len bedrijven op de zes factoren van klantvriendelijk-
heid: beschikbaarheid als je klant daar om vraagt, be-
loftes nakomen, je klant niet onnodig lastigvallen, niet 
moeilijk doen over formaliteiten, fouten toegeven en 
oplossen, oprechte betrokkenheid bij de klant en oog 
voor mens & maatschappij. 

meer oVer regIobanK

Met ruim 500 vestigingen in dorpen en kleine steden 
is RegioBank de bank in de buurt. Een bank waar 
mensen geholpen worden door een lokale Zelfstan-
dig Adviseur die ze kent en weet wat er speelt in hun 
omgeving. RegioBank kiest bewust voor de regio. Zij 
vindt dat lokale gemeenschappen waardevol zijn voor 
Nederland. En dat lokale basisvoorzieningen zoals een 
school, supermarkt en een bank moeten blijven be-
staan. Daarom zorgt RegioBank ervoor dat iedereen 
zijn geldzaken in de buurt kan regelen. En maken wij 
ons sterk voor de leefbaarheid van dorpen en kleine 
steden. <<

Installatiebedrijf S.A. Ranzijn BV   
Fluorietweg 19 d
1812 RR Alkmaar
Tel: 072 - 515 87 17

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

De moeite waard

Kasper Otterlo: “Supertrots” (Foto Jolanda Jacobs)
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Je moet het maar zien

Het is maar een heel klein kunstwerkje, waarschijn-
lijk zelfs het kleinste kunstwerkje van Koedijk en verre 
omstreken. En toch viel het me op. Je hebt wel eens 
van die momenten dat je denkt dat iemand naar je zit 
te kijken of dat je blik onwillekeurig ergens naar toe 
getrokken wordt. En dus keek ik naar die hele oude 
wilg die al jaren de oever van het Noord-Hollands ka-
naal siert. Op ooghoogte staarden twee ogen mij aan. 
Ik zag twee ogen, een kleine neus en een goedkeurend 
pruimenmondje. Het toverde meteen een glimlach op 
mijn gezicht. Van die onverwacht plezierige dingen die 
je dag kleuren. Zoek op die boom en ervaar. << (Tekst 
en foto Mart van den Berg)

happy FeelIngbeurS
Tini Smit en Jose Haverkate organiseren op 20 oktober 
aanstaande de Happy Feeling Beurs in samenwerking 
met ontmoetingscentrum de Rietschoot in Koedijk.  
Beiden hebben een brede interesse in gezondheid en 
welzijn. 

Vanuit die interesse ontstond in het voorjaar het idee 
om een beurs te organiseren. Een locatie werd snel ge-
vonden, De Rietschoot! Ook naam en datum waren 
er zo.: Happy Feeling Beurs op 20 oktober van 11.00- 
17.00 uur.

Op de Happy Feeling Beurs staat welzijn, in de breedste 
zin van het woord, centraal. De beurs richt zich op het her-
stel en welbevinden van de mens op zowel lichamelijk- , 
geestelijk- als sociaal gebied. Bezoekers vinden er informa-
tie over voeding, coaching, behandelingen, demonstraties, 
lezingen, readings. Tevens zijn er tafels, waar u terecht kunt 
voor boeken, edelstenen, geuren, supplementen, gezonde 
voedingsproducten, lezingen en een mogelijkheid om deel 
te nemen aan een klankschalensessie. Het wordt een bij-
zondere beurs waar bezoekers kennis kunnen maken 
met het aanbod en waar ze kunnen ervaren dat er hier 
in de regio veel mogelijkheden zijn om te vinden wat 
men nodig heeft om zich ‘happy’ te voelen. 

Er heeft zich al een flink aantal deelnemers aangemeld. 
Mocht u ook als deelnemer willen meewerken aan 
deze beurs, dat kan, er zijn nog enkele tafels beschik-
baar. Neem zo snel mogelijk contact op met: happy-
feelingbeurs@gmail.com. <<

De moeite waard

Organisatoren José Haverkate (l) en Tiny Smit (r) 
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Beeldbericht

houtKap Schoorl
Tekst en foto Jeroen van der Kruijf

Op een van mijn fietstochten door ons prachtig Noord-Hollands landschap kwam ik deze 
stapel boomstammen tegen. Ze liggen daar als gevolg van houtkap, een onderwerp dat veel 
discussie oplevert. Is het echt nodig om al die prachtige bomen te kappen? Boze tongen 
beweren dat Staatsbosbeheer er veel geld aan verdient  Tot aan de Raad van Staten werden 
procedures gevoerd om de houtkap tegen te houden, zoals blijkt uit deze foto van een im-
mense houtstapel zonder al te veel succes.  

“Verbossing is het grootste gevaar voor een landschapstype zoals de Schoorlse Duinen” lees ik op internet. “Met 
de werkzaamheden werkt Staatsbosbeheer aan het behoud van de bijzondere en kenmerkende blonde en grijze 
duinen. Niet alleen vele planten- en diersoorten profiteren hier van. Ook u als bezoeker kunt door de houtkap 
genieten van een gevarieerde natuur” (Aldus Staatsbosbeheer).

Ik kan niet overzien of de argumenten van Staatsbosbeheer valide zijn, Kijkend naar zo’n stapel hout doet het me 
toch wel pijn aan het hart, het kappen van zoveel prachtig groen! <<



18 19

Ondernemer van de maand
“Ik moet zo nu en dan op vakantie als ik thuis blijf kan ik niet stil zitten”

KorStanje tImmerwerKen
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

Voor Koedijker Remy Korstanje (29) begon het ondernemerschap zo’n tweeënhalf jaar geleden. Na vele 
jaren met plezier gewerkt te hebben voor het bouwbedrijf van Jos Olbers besloot hij als ZZP-er verder te 
gaan. 

“Ik heb altijd de intentie gehad mijn eigen bedrijf op 
te starten. Ik wilde meer dan alleen in loondienst wer-
ken en was op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

partyboot Van KorStanje

Vader Rinus Korstanje zag eigenlijk liever dat zoonlief 
de partyboot zou overnemen. “Helaas voor mijn vader 
en moeder, maar daar ligt mijn interesse niet. Ik moet 
met mijn handen werken en iets moois creëren. Met de 
klant meedenken en werken aan een goed en bevredigend 
eindresultaat. Dat is mijn doel, dat vind ik belangrijk.”

theorIe en praKtIjK

Remy zag het levenslicht in het Centraal Ziekenhuis 
van Alkmaar. Hij bracht zijn gelukkige kindertijd en 
jeugd door op de Kanaaldijk 29 met vader Rinus, moe-
der Carla en broer Nik. In groep 3 van de Zandloper 
begon zijn dyslexie hem steeds meer te hinderen dus 
ging hij vanaf groep 4 naar De Vuurvogel, een speciale 
school voor basisonderwijs. Na de lagere school ging 
Remy naar het PCC aan de Vondelstraat in Alkmaar. 
“Ik wist destijds eigenlijk nog niet precies wat ik wil-
de worden en volgde het voorbeeld van mijn vrienden 

Justin Stam en Roel Koppes, die ook op het PCC za-
ten. Het voelde meteen goed. Ik werd eerst opgeleid 
voor interieurmeubelmaker en daarna koos ik voor de 
bouw. 

Na het PCC ben ik een opleiding gaan volgen bij Es-
peq in Heerhugowaard, een leer-en werkschool. Ik 
ging één dag naar school en vier dagen werken bij Ol-
bers. Na het behalen van de benodigde diploma’s voor 
timmerman bleef ik daar werken, zo’n zeven-en-een-
half jaar met veel plezier. Ik heb er een hoop geleerd en 
de nodige praktijkervaring opgedaan.”

hoe IS het om zo jong al zelFStandIge te zIjn

“Ik vind het geweldig, erg leuk maar ook wel spannend 
natuurlijk. Ik ben een ervaring rijker maar moet nog 
veel leren. Iedere dag leer ik weer bij, ik ben dus pittig 
onderweg. Er is in dit vak ontzettend veel werk. Denk 
maar aan een aanbouw, keukenrenovatie, nieuwe dak-
kapel, kozijnen, vloeren enzovoort. 

Ik krijg het steeds drukker, dat is fijn.

In de beginperiode van mijn bedrijf verhuurde ik me-
zelf en kreeg ik af en toe een klus. Zo bouw je ook zelf 
een klantenkring op. Ik krijg het steeds drukker, dat 
is fijn. Je moet het toch hebben van mond tot mond 
reclame. Er zijn ook zoveel vaklieden in Koedijk, we 
helpen elkaar wanneer dat nodig is en gunnen elkaar 
dan ook een klus.”

eIgen huIS bouwen

Vol enthousiasme en met een lach vertelt Remy verder: 
“Ja, het mooiste project is toch wel de bouw van ons 
eigen huis aan de Kanaaldijk 241. Een prachtig project 
waardoor al mijn vrije tijd werd opgeslokt . Maar ja, 
voor je eigen huis in de weer zijn, dat is toch hele-
maal niet erg? Trouwens ik zie het meer als een hobby.” 
Mede dankzij de hulp van familie en vrienden woont 
Remy er nu geruime tijd samen met zijn vriendin 
Mandy. 

baby op KomSt

“En weet je wat nog leuker is? We worden in augustus 
vader en moeder! Weer een nieuwe uitdaging, mooi 
toch? Ik vind het geweldig,” aldus de trotse  bijna-va-
der Remy.

geK project

Ik vraag Remy naar een bijzonder project uit de prak-
tijk. “Dat was de badkamer van mijn schoonvader, 
een mooi project maar gek. Het zou eerst een gewone 
badkamer worden maar er kwam steeds meer bij. Uit-
eindelijk stond er een complete wellness met jacuzzi, 
een inloopdouche en een onwijs groot badmeubel met 
natuurstenen blad. Kortom, het was een mooie maar 
ook een uitdagende klus!”

Met de klant meedenken en werken aan een 
goed en bevredigend eindresultaat. Dat is 
mijn doel, dat vind ik belangrijk

IS er nog tIjd Voor hobby’S, Sport en VaKantIe?
“Ik zei het al, mijn werk is mijn hobby en daar gaat 
de meeste tijd in zitten. Sporten staat op een laag pitje 
maar ik denk dat ik met deze job wel genoeg beweeg, 
haha. Vakantie sla ik niet over want als ik thuis blijf 
kan ik toch niet stil zitten. We zijn trouwens net ge-
weest, naar Kreta. Heerlijk.” <<

“Ik wilde meer dan alleen in loondienst werken”
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Uw thuiskapster
Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

huISartSenpraKtIjK KoedIjK 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van: 5 augustus t/m 23 augus-
tus 2019. De waarneming wordt in die periode gedaan 
door Praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 126, telefoon 
072-5612598. Houdt u rekening met het tijdig bestel-
len van uw herhaalmedicatie? 
Griepprik

De data van de griepvaccinaties voor 2019 zijn als 
volgt, dinsdag 19 november 2019, woensdag 20 novem-
ber 2019. Tijden volgen nog t.z.t. De data zijn wat later 
dan u van ons gewend bent.

de KaKKIetrap
Sinds kort hebben wij weer een hond in de familie. 
Bincky heeft het inmiddels naar zijn zin in het Koe-
dijkse want het was wel even wennen voor hem vanuit 
Born Zuid-Limburg naar het ‘hoge’ noorden. Dus lek-
ker en gezellig wandelen met hem in de directe omge-
ving. Waar ik aan moest denken tijdens het uitlaten 
was aan dat liedje dat ooit in de ‘Stratenmakeropzee-
show’ werd gezongen. Kent u ze nog ? Aart Staartjes 
als de stratenmaker, Wieteke van Dort als de deftige 
dame en Joost prinsen als Erik Engerd. Het lied werd 
in dit geval gezongen door Wieteke en ging over de 
ruim aanwezige hondenpoep in Nederland. 

De vijftigers onder u herkennen de tekst misschien 
nog wel van Wieteke:

Wij dansen hier nu stap voor stap de kakkie-
trap de kakkietrap, 

door de hondendrollen heen van het linker 
op het rechterbeen.

Ja zoiets was het. Nu zijn onze straten niet direct verge-
ven van deze honden fecaliën maar de grasperken dus 
wel ! Het is niet nodig deze ergernis want onze gemeen-
te heeft op diverse punten dispensers met poepzakjes 
opgehangen, pure goodwill want wij hondeneigenaren 
betalen in onze gemeente geen hondenbelasting en het 
is dus allemaal gratis!! Het is aan de hondeneigenaren 
om ons Koedijks groene gras en stoepjes vrij te houden 
van de hondenpoep. Er hangen ook keurige prullen-
bakken om de zakjes in te deponeren. De dank is groot 
en zeker van de direct aanwonenden van de losloopge-
bieden. (foto’s en tekst Rob Westhof )<<

Dispensers met poepzakjes

Alkmaar zorgt voor goed opruimmateriaal, dit is niet nodig!
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Een programma voor alle leeftijden
de gondelVaartweeK

Zaterdag 17 augustus 2019  wordt voor de 56ste keer de 
Koedijker Gondelvaart gehouden Rondom dit week-
einde zijn er vele activiteiten in ons dorp. Er is een 
programma voor alle leeftijden. 

woenSdag We starten woensdag 14 augustus om 14.00 
uur met de traditionele viswedstrijd voor de jeugd. 

donderdag Donderdagmiddag 15 augustus is om 
14.00 uur de ouderenmiddag, met bingo en muziek 
van A-mee-zing.. Heeft u vervoer nodig om hier naar-
toe te komen, bel dan met Geke 06 41480233 of Carla 
06 52323881. Donderdagavond gaan we aftrappen met 
de Koedijker Pubquiz, deze  is al volgeboekt

VrIjdag Vrijdagochtend 16 augustus is de kinderoch-
tend met een optreden van Rinaldo’s Jungle show. Dit 
belooft een supergezellige ochtend te worden. Vrijdag-
middag gaan we sportief aan de slag met zeskamp voor 
de kinderen tussen 6 en 12 jaar. Geef je team op via 
www.gondelvaartkoedijk.nl. Voor de kinderen tot en 
met 5 jaar is er apart programma.

Natuurlijk gaan wij op de vrijdagavond 16 augustus 
met zijn allen los tijdens onze Hollywoodavond. De 
feestband “Trots” zal vast zorgen voor veel spektakel en 
sfeer. Dress to impress!

zaterdag Zaterdagmiddag kunt u vanaf 16.00 uur te-
recht op onze gezellige braderie met Foodtrucks. Dus 
ga vooral niet zelf achter de potten en pannen maar 
haal een lekker hapje bij de Foodtrucks.

En dan de zaterdagavond. We hopen op een zwoele 
zomeravond met veel publiek en een gezellig sprook-
jesachtig versierd en verlicht dorp als om 21:00 uur de 
13 gondels vanaf het Noordeinde ter hoogte Kanaaldijk 
6 gaan varen. 

Wij hopen dat veel bewoners van Koedijk hun tuin 
sfeervol versieren en verlichten. Zaterdagavond is in 
de feesttent een volledige Le Freak show met  o.a. dj’s 
Sweet le Freak en Team Rush Hour bekend van de In-
dian Summer festival en Bospop.

zondag  Zondagmiddag 18 augustus zal in de feesttent 
de prijsuitreiking om 18.00 uur plaatsvinden. We be-
ginnen dit jaar om 16:00 met live muziek van dj Luck 
van der Laan en zanger Jeffrey. Vanaf 19.30 uur gaan 
we los met muziek van De Pianoshow. Zij spelen op 
verzoek wat u maar wilt! 

zaterdagaVond extra actIVIteIten op de dIjK.
Dit jaar hebben wij op zaterdagavond  weer een aantal 
extra activiteiten op de Kanaaldijk en is er bij de lokale 
horeca ook muziek.

muzIeK, clownS en prInSeSSen

Van Noord naar Zuid. Muziek bij de Bonte Koe. Bal-
lonnen clown omgeving Nauertogt, tussen de Nauer-
togt en de Landman kunt u een echte prinsessen ont-
moeten

bertje doperwtje, brommerS en teKenen

De meeste kennen de bekende Alkmaarse zanger Bertje 
Doperwtje. Hij brengt zijn liederen ten gehore tussen Ka-
naaldijk 85 en 113. Wilde Nico heeft een verzameling oude 
brommers staan op ter hoogte van Kanaaldijk 108 Wilt u 
een karikatuur laten tekenen dan kan dat ter hoogte van 
de Rekervlotbrug. Daar zit de tekenaar te wachten om 
een mooie prent te maken. Bij de Rekervlotbrug kunt u 
genieten van een oud Hollands draaiorgel. 

SchmInKen, braSSband, molenSchuur

Bij de Sportlaan is er voor de jonge gasten een mo-
gelijkheid tot schminken of je kan daar een bekertje 
Ranja tappen bij de Limonade koe Ondertussen loopt 
er een brassband tussen de Sportlaan en de Nauertogt. 
Mocht u nog meer muziek willen horen? Op het water 
speelt voor u Down Town Dixie tegenover de braderie. 
Bij de Molenschuur Kanaaldijk 236 kunt u ook genie-
ten van sfeervolle muziek. Kijk op de website voor het 
laatste nieuws

Het bestuur van de Gondelvaartvereniging wenst u 
een zonnig en fijn Gondelvaartweekeinde toe!  >>

Een deel van onze activiteiten is mede mogelijk gemaakt 
door stichting Zuydoutaerlandt, TAQA cultuurfonds en 
regiegroep Alkmaar Noord en uiteraard onze sponsoren 
die ons financieel of in natura ondersteunen.  

De Bregjesakker 27 1831 EP  Koedijk
Telefoon: 06 – 536 77 297
Website: www.abkam.nl          
E-mail: info@abkam.nl 

Voor meer info en aanmelden
Telefoon: 0527-61 21 36

Website: www.acvo.nl
E-mail: info@acvo.nl

HÈT ADRES VOOR: * HVK-begeleiding bij verontreinigde grond * Ontwikkeling 
van Kwaliteits-, Arbo-, Milieu managementsystemen * Risico-Inventarisaties en 
Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

Ga vooral niet zelf achter de potten en pannen maar haal een lekker hapje bij de Foodtrucks
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zondag 18/8 FeeSttent SaSKerStraat 164
• 15.00 uur:  Opening kermis
• 16.00 uur:  Start Botenbouwersbal met DJ Luck van der Laan en 
  Zanger Jeffrey
• 18.00 uur:  Prijsuitreiking Gondelvaart 
• 19.30 uur:  Live muziek van De Pianoband 
• 23.00 uur:  Sluiting kermis
• 23.30 uur:  Sluiting feesttent einde Gondelvaart 2019

VaarVolgorde zaterdagaVond 17 auguStuS

1. Aurora    De Ouverture

2. Scheepsschapen   Koedijk place to bee

3. Brandweer    Koedijk 80 jaar brandweer

4. Goedzat    Dombo

5. B®ouwgroep    Sisteract

6. De goudgele rakkers   Apres- Ski

7. Sponsorboot    Zo bedanken wij onze sponsors

8. Loeiende Koeien   Ratatouille

9. Handige Harries   Mama Mia

10. Dat is bijzaak   Café aan de haven

11. Ruud Slikker CS   Bestrijding Hooibrand anno 1990

12. Hans Bloothoofd   Queen

13.  Eindboot    Bedankt en tot ziens!    

Voor meer InFormatIe KIjKt u op  gondelVaartKoedIjK.n >>l

Van woensdag 14 tot en met zondag 18 augustus

programma gondelVaart 2019
woenSdag 14/8
• 13.30 uur  Inschrijven viswedstrijd in kantine SV-Koedijk
• 14.00 uur  Viswedstrijd voor de jeugd, rond de sportvelden
• 16.00 uur  Prijsuitreiking viswedstrijd in kantine SV-Koedijk

donderdag 15/8 FeeSttent SaSKerStraat 164
• 14.00 uur  Opening feesttent, door de voorzitter Olaf Bonny
• 14.00 uur  Ouderenmiddag met BINGO en muziek van A-mee-zing
• 15.00 uur  Opening kermis
• 16.30 uur:  Einde ouderenmiddag
• 19.00 uur  Inloop voor Pubquiz
• 20.00 uur  Start Pubquiz. Inschrijving reeds gesloten
• 23.00 uur Sluiting kermis
• 23.30 uur  Sluiting feesttent

VrIjdag 16/8 FeeSttent SaSKerStraat 164
• 11.00 uur  Kinderochtend met Rinaldo’s Jungleshow 
• 12.00 uur  Einde kinderochtend
• 14.00 uur  Kinderactiviteiten voor kinderen tm 5 jaar en zeskamp voor
  kinderen van 6 t/m 11. Aanmelden op gondelvaartkoedijk.nl
• 15.00 uur:  Opening kermis
• 16.30 uur  Prijsuitreiking Zeskamp
• 20.00 uur  Thema Hollywood met live muziek van de band Trots 
• 24.00 uur  Sluiting kermis
• 00.30 uur  Sluiting feesttent

zaterdag 17/8 FeeSttent SaKerStraat 164 en noord-hollandS Kanaal

• 13.00 uur  Tot 17.00 uur demonstratie van model helikopters en drone’s. 
  Achtergraft, achter Kanaaldijk 126 
• 15.00 uur  Opening kermis
• 16.00 uur  Jaarmarkt langs Kanaaldijk, Zonneweid en Saskerstraat
• 18.00 uur  Opening feesttent
• 19.00 uur  Live muziek van Down Town Dixie op het water ter hoogte   

  van de Zonneweid. Diverse acts en activiteiten langs de hele dijk. 
• 21.00 uur Le Freak Show met DJ’s Nilicious, Sweet Le Freak en Tea
  Rush Hour in de feesttent
• 21.00 uur  Afvaart gondels vanaf Noordeinde
• 23.30 uur  Einde Gondelvaart op het Zuideinde ter hoogte van de
  oude Koedijker vlotbrug
• 23.30 uur  Einde Jaarmarkt 
• 24.00 uur:  Sluiting kermis 
• 01.00 uur:  Sluiting feesttent
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algemene InFormatIe gondelVaart

braderIe

De jaarmarkt met Foodtrucks vindt plaats op zaterdag 
17 augustus van 16:00 tot 23:30 uur in het midden van 
het dorp op de Kanaaldijk, ter hoogte van nummer 200, 
Zonneweid en Saskerstraat. De opbouw van de kramen 
vindt vanaf ± 14:00 uur plaats. Omwonenden worden 
verzocht vanaf 14:00 uur de parkeervakken aan de Zon-
neweid en de Saskerstraat vanaf de Klip t/m de tennis-
velden vrij te houden. Hiervoor bij voorbaat onze dank.

toegang

De toegang tot de Gondelvaart is zaterdag 17 augus-
tus vanaf 18:00 uur, u betaalt slechts €4.- per persoon. 
Kinderen t/m twaalf jaar zijn gratis.

aanSpraKelIjKheId

De Gondelvaartvereniging is NIET aansprakelijk voor 
welke schade dan ook. Het bezoeken van dit evene-
ment is geheel op eigen risico. 

Kademuur

Omdat we weer een leuk feest van de Gondelvaart wil-
len maken, verzoeken wij een ieder om eigen verant-
woordelijkheid te nemen. Het publiek wordt dringend 
verzocht de benen NIET over de kademuur te hangen 
in verband met moeilijk bestuurbare boten op het water.

huISregelS bIj de FeeSttent

Aan jongeren onder de 18 wordt geen alcohol ver-
kocht, er mag ook geen alcohol aan jongeren onder de 
18 jaar worden uitgedeeld. Op vertoon van een geldige 
ID-kaart wordt U bent verplicht uzelf te legitimeren, 
wanneer dit aan u wordt gevraagd. De Gondelvaart-
vereniging houdt zich aan de campagne van NIX18. 
Roken is in de feesttent niet toegestaan.

Kijk voor onze volledige huisregels op onze website  
gondelvaartkoedijk.nl

conSumptIeS

Consumpties in de feesttent worden op donderdag, vrij-
dag, zaterdag en zondag verstrekt tegen inlevering van 
fiches. Tot sluitingstijd van de bar in de feesttent kunt u 
ongebruikte fiches laten terugkopen voor de aankoopprijs 
bij de kassa. U kunt de munten per pin of cash betalen.

geluIdSoVerlaSt

Bij overlast van particuliere feestjes wordt door de 
politie direct opgetreden, waarvoor de Gondelvaart-
vereniging niet verantwoordelijk is. Vanaf 24:00 uur 
verzoeken wij u deze stiller voort te zetten. Ondervindt 
u toch overlast na deze tijd, meld dat dan direct bij de 
politie.

ehbo & bewaKIng

Op donderdag, vrijdag en zondag is er EHBO in de 
feesttent. Op zaterdag zijn er EHBO-posten aanwezig 
op de kermis en bij de feesttent. 

Bij de feesttent vindt er bewaking plaats. Bij misstan-
den wordt direct de politie ingeschakeld.

eIgen actIVIteIten

Wanneer u op eigen erf activiteiten wilt organiseren, 
willen wij dat zo spoedig mogelijk van u weten, om 
de wederzijdse belangen te waarborgen. De Gondel-
vaartvereniging moet, in opdracht van de politie, erop 
toezien dat de bewoners geen activiteiten op of aan 
de openbare weg organiseren zonder een verstrekte 
vergunning. Het privé verkopen van frisdranken en/of 
alcoholische dranken is verboden. Activiteiten kunt u 
telefonisch melden op nummer 06-27244725. 

VrIjwIllIgerS

De gondelvaartvereniging is trots op zijn honderden 
vrijwilligers. Dit zijn de botenbouwers, vrijwilligers 
die het evenementen terrein schoonhouden, verkeers-
regelaars, afzetpostbemanning, EHBO, barpersoneel, 
tentenbouwers,  slepers, vrijwilligers van onze eigen 
organisatie en nog veel meer mensen die we vergeten. 
Wij zijn trots op deze mensen en zonder hun geen 
Gondelvaart met festiviteiten.

KanaaldIjK  dIcht zaterdag 17 en zondag 18/8
Vanwege veiligheidsmaatregelen wordt op last van de 
politie en de gemeente Langedijk de Kanaaldijk tus-
sen nummer Vlasgat 1 en Kanaaldijk 75 op zaterdag 17 
augustus van 9:00 tot 24:00 uur voor alle verkeer afge-
sloten.  Op zondag 18 augustus is de Kanaaldijk tussen 
Vlasgat 1 en Kanaaldijk 75 tussen 9.00 uur en 12.00 
uur afgesloten. De Kanaaldijk , gemeente Alkmaar is 
op zaterdag tussen 15.00 uur en 24.00 uur afgesloten. 
Ook de Saskerstraat ter hoogte van de markt zal  vanaf 
15.00 uur afgesloten zijn. Achterliggende straten zijn 
bereikbaar vanuit de Daalmeer en de Mare. 

Wij verzoeken u om op zaterdag en zondag ook buiten de 
afzettijden, zo min mogelijk, met uw auto, gebruik te ma-
ken van de Kanaaldijk. Wanneer deze afzetting proble-
men oplevert, kunt u bellen met nummer 06-27244725 
of mailen naar secretaris@gondelvaartkoedijk.nl om sa-
men te zoeken naar een oplossing, echter wees u bewust 
dat wij vanuit  de opgelegde veiligheidsoverwegingen ons 
aan de verkeersmaatregelen dienen te houden.

Vlaggen

Het zou leuk zijn als iedereen in Koedijk de Gondelvaart-
vlag uithangt. Heeft u nog geen vlag, dan kunt  u deze 
kopen op onderstaande dagen op de volgende locaties
Vrijdag 9 augustus tussen 17:30 en 19:00 uur Kanaal-
dijk 85, maandag 12 augustus tussen 17:30 en 19:00 
uur Kanaaldijk 85, dinsdag 7 en 14  augustus tussen 
20:00 en 22:00 uur op het Gondelvaartveld Smids-
pad 9. Zaterdag 17 augustus op de jaarmarkt bij de 
Gondelvaartkraam.

Als lid van de Gondelvaartvereniging betaalt u slechts 
€12,50 voor een vlag en als niet lid €15,00

lIdmaatSchap gondelVaartVerenIgIng

Wanneer u lid bent, steunt u onze vereniging en ge-
niet u direct van wat de gondelvaart u te bieden heeft. 
Leden van de Gondelvaartvereniging hebben recht op 
2 toegangskaarten (alleen buiten het afzetgebied), een 
stembiljet en een programmablad per huisadres.

U kunt lid worden door het invullen en opsturen van 
een opgaveformulier via onze website www.gondel-
vaartkoedijk.nl of door deze op te halen, in te vullen 
en in te leveren bij Yvonne Zut, Smidspad 3. Uw lid-
maatschap is compleet wanneer u minimaal €10,00 
heeft overgemaakt op bankrekeningnummer NL09 
RBRB 0789 5810 35  t.n.v. Gondelvaartvereniging 
Koedijk o.v.v. uw persoonlijke gegevens (naam, adres, 
postcode en woonplaats). 

bent u enthouSIaSt geworden?
De Gondelvaartvereniging is op zoek naar enthousi-
aste bestuurs-en commissieleden. Een dergelijke bij-
zonder evenement mag niet verloren gaan door te kort 
bestuursleden. Interesse? Stuur een e-mail naar secreta-
ris@gondelvaartkoedijk.nl

Website Kijk ook op onze web-
site gondelvaartkoedijk.nl.  <<

zaterdag 17/8: 9-24u zondag 18/8: 9-12u
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podIumbeeSten 2019
Door Mart van den Berg, foto Hans Petit

Floortje Gelens is een enthousiaste jonge vrouw die ergens aan de rand van het verspreidingsgebied van de 
Coedijcker Ban woont, de Westfalenstraat. In 2016 organiseerde ze samen met  Kelly Wokke en een team 
met enthousiaste vrienden bij haar in de straat de culturele happening “Podiumbeesten”. Bij zeven families 
thuis verzorgde ze met haar club verschillende interessante optredens.

In de verschillende huiskamers werden alle meubels 
opzij geschoven en konden bezoekers genieten van 
dans, poëzie, muziek, theater en allerlei andere vormen 
van (podium)kunst. Bezoekers konden voor tien euro 
een passe-partout kopen om van de twintig verschil-
lende uitvoeringen te genieten.

goed doel

De opbrengst van het evenement kwam geheel ten goe-
de aan ‘Serious Request’ dat toen georganiseerd werd 
voor hulp aan kinderen met longontsteking. Er werd 
1134,70 opgehaald. Dit jaar vond Floortje het tijd wor-
den om weer zo’n happening op te zetten en ze zocht 
een goed doel dichter bij huis. 

Haar moeder kende de Stichting Perspectief 3000 van 
een Nepalese kookworkshop waar ze aan meegedaan 
had. Mart en Elly van den Berg, oprichters van Perspec-
tief 3000, wonen ook in de Westfalenstraat. Contact was 
snel gelegd en samen zijn ze nu de voorbereidingen aan 
het treffen. Houd 24 augustus vrij in uw agenda want 
dan zullen er van 17:00 tot 00:00 weer verschillende 
artiesten te aanschouwen zijn in de woonkamers van 
de Westfalenstraat. Theater, dans, muziek en poëzie 
zijn alle weer vertegenwoordigd. Ook zal er aandacht 
besteedt worden aan mode en zullen er verschillende 
workshops voor iedere leeftijd gegeven worden. Oud 
en jong, iedereen is welkom. <<

De moeite waard

Floortje Gelen organiseert ‘Podiumbeesten’’, de opbrengst gaat naar een goed doel 
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Maria, als beeld van bewustwording en aanvaarding van het levensdoel
de StImulanS Van de maand auguStuS
Door Hans Faddegon

Vorig jaar stond in de Coedijcker Ban van augustus het artikel “De Verheven Maand Augustus”.  In dat 
artikel stonden veel details over deze historische maand. Een bijzonder aspect  is, dat de maand augustus  
historisch vaak de zesde maand was. Later werd het de achtste maand, zoals wij die nu in onze kalender 
kennen. Deze huidige kalender werd ruim tweeduizend jaar geleden voor het eerst door de Romeinse 
keizer Julius Caesar ingevoerd. De maand augustus werd toen genoemd naar de titel van de opvolger van 
Keizer Julius Caesar, die Keizer Augustus werd genoemd. Augustus betekent “verheven”, omdat hij een 
groot maatschappelijk succes had.

Als oorspronkelijke zesde maand in de Oud-Romeinse 
kalender werd de maand augustus de oogstmaand ge-
noemd. Het begrip oogst betekent behalve het oogsten 
van plantaardig voedsel, ook het bewust worden van 
de betekenis van het leven. 

Het getal zes wijst symbolisch op de structuur van 
het geschapen menselijke leven. Daarom beschrijft de 
Bijbel de schepping in zes delen. De structuur van de 

Oud-Romeinse kalender is ook nog gedeeltelijk ge-
baseerd op dit beeld. Daarom is de maand augustus 
oorspronkelijke de zesde maand. Zo wordt duidelijk 
waarom halverwege de maand augustus de oorspron-
kelijke Romeinse Christelijke Kerk, die later ook de 
Katholieke kerk wordt genoemd, het Maria Hemel-
vaartfeest viert. De zesde maand wordt ook de vrou-
welijke maand genoemd, omdat het de aardse licha-
melijke bestaansmogelijkheid uitbeeldt.

geSchapen aardSe leVen

De zesde maand biedt het beeld van het actuele ge-
schapen aardse leven, wat tot uitdrukking komt in 
Maria. Maria heet oorspronkelijk Mirjam. De naam 
Mirjam betekent dat het leven op aarde niet alleen 
maar gemakkelijk is, omdat de vele tegenstrijdige ge-
beurtenissen de aardse mens uitnodigen om bewust te 
worden van het levensdoel, en om het leven te gaan 
herkennen en beleven als een innerlijke leerweg. 

ScheppIngSVerhaal

Maria wordt in het scheppingsverhaal eerst Eva ge-
noemd. De naam Eva betekent “lichamelijk aardse be-
staan”. Tegelijk vormt zij de eenheid met Adam. Adam 
vormt het beeld van de innerlijke mogelijkheid om die 
bewustwording definitief te aanvaarden. Het Bijbelse 
begrip mannelijk betekent daarom het herinneren, het 
definitief aanvaarden en zich richten op het levensdoel. 
In het scheppingsverhaal richt Eva zich eerst eenzijdig 
op het aardse leven als beeld van ons leven. Het eenzij-
dig aardsgerichte levensdeel komt tot uitdrukking in 
de symbolische slang. De slang als Bijbels beeld van de 
tijdelijke eenzijdig aardsgerichte levensloop.

hemelS leVenSdoel

Pas later aanvaarden Eva en Adam dat het aardse leven een 
hemels doel bezit, als beeld van ons innerlijk. Het is be-
langrijk te weten dat deze Bijbelse beelden van de vrouw en 
de man een beeld vormen van het innerlijk van ieder aards 
mens. Ieder mens bezit innerlijk zowel een Bijbels vrou-
welijk- en een mannelijk aspect. Daartegenover bestaan de 
uiterlijk aardse mannen en vrouwen, die zo een aanwijzing 
vormen naar deze twee innerlijke aspecten. Hier op aarde 
bestaat het kind ook als uiterlijke aanwijzing op de moge-
lijk innerlijke levensvrucht, wat de bewustwordingsmoge-
lijkheid van het hemelse levensdoel is. 

hemelS thuIS

Maria vormt het actuele beeld van de innerlijke basis-
structuur van de mens, die door Eva en Adam worden 
uitgebeeld. Tegenover Eva en Adam staat ook de le-
vensvrucht, de zoon Jezus van God en Maria. Adam 
betekent: “de definitief innerlijke aanvaarding van 
de verbinding met de hemelse levensbron tijdens het 
aardse leven”. Het woord zoon betekent in de Bijbel-
se taal de opbouw en begeleiding van ons menselijke 
leven zoals God dat bepaalt. De naam Jezus betekent 

daarbij dat God het leven vormt, begeleidt en terug-
leidt naar het hemelse Thuis. Zo kan de aardse mens, 
na bewustwording van deze levensvrucht, symbolisch 
al opstijgen naar de hemel. Dat komt tot uitdrukking 
in de hemelvaart van Maria, als beeld van de bewust-
wording en aanvaarding van het levensdoel en ook van 
de uiteindelijke terugkeer naar het Hemelse Thuis. 

marIa hemelVaart

De Maria Hemelvaart vindt halverwege de maand au-
gustus plaats. Het leven wordt in twee delen getoond. 
De eerste helft van de maand toont het beeld van het 
eerst eenzijdig aardsgericht leven en de tweede helft als 
het bewust geworden zijn van het definitieve levensdoel.

achtSte ScheppIngSdaad

In de huidige kalender is augustus de achtste maand. 
Dat lijkt terecht toevallig. Maar het biedt wel een ex-
tra mooie gedachte. Want de schepping, ons bestaan 
op aarde, komt tot stand in het scheppingsverhaal, 
dat verbonden is met het symbolische getal zes. Na de 
schepping komt het getal zeven naar voren, als beeld 
van ons actuele bestaan. Daarna verschijnt het getal 
acht, als het definitief acht slaan op het levensdoel. 
Daarom wordt de schepping van de Bijbelse mens ook 
de achtste scheppingsdaad genoemd. Zo ontstaat de 
bewust op het levensdoel gerichte mens tegenover de 
eerst alleen maar aardsgerichte mens. <<

Cultuur

De slang als Bijbels beeld van de tijdelijke eenzijdig aardsgerichte levensloop

Maria heet oorspronkelijk Mirjam
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Gereedschap uit een ver verleden
oVer dommeKracht en StommeKnecht.
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Al een paar jaar staat op de museumzolder een dommekracht. Kort geleden kregen we er nog een bij, een 
zogenaamde dubbelwerkende. Met dubbelwerkend wordt bedoeld dat er een extra tandwiel in zit wat zorgt 
dat er een groter gewicht mee geheven kan worden. Martin van Wissen heeft het houten deel ontdaan 
houtworm en andere houtknagers. Het ijzerwerk is uit elkaar gehaald ontroest en gangbaar gemaakt. Het 
geheel is fraai gerestaureerd

De meeste mensen zullen wel weten wat een domme-
kracht is, maar afhankelijk van uw leeftijd hebt u bij 
dat woord een ander beeld in gedachten. De jongeren 
denken misschien eerder aan een krik om de auto op 
te lichten.

dommeKracht oF KelderwInde

De ouderen onder ons denken dan aan de grote hou-
ten dommekracht die je vroeger zag staan op de schui-
tenhellingen die we op het dorp hadden. Vier schui-
tenhellingen hadden we in ons dorp. Dat was ook wel 
nodig want voor dat het Geestmerambacht verkaveld 
werd in 1972 ging het meeste transport met de schui-
ten. Die werden gemaakt in ons dorp maar ook onder-

houden in Koedijk. Verder waren er nog wel andere 
handwerkslieden die in het bezit waren van zo’n ap-
paraat.

zware laSten

De Dommekracht werd gebruikt voor het heffen van 
zware lasten in de breedste zin van het woord. Op de 
schuitenhelling zullen dat dus ook wel schuiten zijn 
geweest. Een andere naam voor domme kracht is ‘kel-
derwinde’ soms onterecht, ‘kelderwinch’ genoemd.

palwIel

De werking is een draaiende beweging met een slinger 
omzetten in een lineaire beweging. Dat wil zeggen de 
slinger drijft een of meerdere tandwielen aan en het laat-
ste tandwiel drijft een tandheugel aan. Hierdoor wordt 
de dommekracht langer of korter. Om te voorkomen 
dat bij het loslaten van de slinger de omgekeerde bewe-
ging plaats vind, zit er op de as van de slinger een pal en 
een palwiel. Wil je het voorwerp weer laten zakken dan 
haal je de pal van het palwiel af en kun je terugdraaien.

10.000 KIlogram

Deze nu gekregen dommekracht kan naar schatting 
10.000 kg, 10 ton heffen. Deze komt bij Bos de smid,  
vandaan. Hij is geschonken door Klaas Bos. Tegen-
woordig zal het heffen van zware gewichten met een 
hydraulische vijzel worden gedaan al of niet elektrisch 
aangedreven, waarmee wel honderden tonnen kunnen  
worden verplaatst. 

dommeKnecht

Er was nog een tweede voorwerp bij deze schenking, 
waarvan ik wel wist waarvoor het gebruikt werd, maar 
waarvan ik de naam niet kende. 

herKomSt Van de naam

Op mijn vraag aan Klaas wat de naam hiervan is ant-
woordde Klaas “stommeknecht”. Waarom stomme-
knecht? Nou hij zegt niets terug. Ja, zo weet ik nog wel 
een paar dingen die niets terug zeggen. Dus heb ik wat 
speurwerk gedaan naar de naam en dat leverde op dat 
een bijzettafeltje, ook stommeknecht wordt genoemd, 
dus het is geen flauwekul die naam. 

een eeuw oud

Mijn inschatting is dat deze stommeknecht zeker 100 
jaar oud is, gezien de constructie en de gebruikte ver-

bindingen zonder lassen. Deze rolsteun, want zo mag 
je hem ook noemen wordt gebruikt voor het onder-
steunen van bijvoorbeeld een lange balk, ijzer of hout, 
die aan één kant wordt bewerkt bijvoorbeeld bij boren 
of frezen en dat aan de andere kant ondersteund moet 
worden tenminste als je alleen bent. Deze stomme-
knecht is traploos in hoogte verstelbaar. 

In de smederij van Bos was hij in gebruik bij de 
boormachine maar ook wel bij het smeden van lange 
voorwerpen. In dat geval stond hij dan op de hoogte 
van het aambeeld afgesteld. <<

Historische Vereniging

Palwiel

Dommeknecht Dommekracht
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Recepten voor heerlijk eten en het verdrijven van kleine ongemakken

de natuur weet raad
Marieke Kraakman

Zo midden in de zomer lijkt de overvloedige bloei toch al over zijn hoogtepunt heen. We weten dat alle 
planten het hardst groeien tot 21 juni, daarna is de kracht er een beetje uit, al zijn er uitzonderingen. 

pompoen en courgette

Mijn pompoen- en courgetteplanten op de tuin groei-
den uit tot enorme planten in juli, inmiddels heb ik al 
heel wat courgettes geoogst. 

Na overvloedige oogsten van de afgelopen jaren ben 
ik wijzer met de oogst. Ik snijd de courgettes thuis fijn 
en laat ze met weinig water en wat bouillon een kwar-
tiertje zachtjes koken. Laat afkoelen en schep de dikke 
massa in een diepvriesbakje. Van deze pulp maak je in 
de herfst en winter in een handomdraai een hele pan 
soep.

goudSbloemolIe

Wat ik ook veel oogstte was goudsbloem. De bloemen 
bleven maar komen. Dus iedere week stonden er meer 
potten met goudsbloemolie op mijn vensterbank. Een 
mooi gezicht. Na het afzeven maak ik er calendula-zalf 
en babybillen-zalf van. 

Goudsbloem heelt de huid namelijk. De plant bevat 
Xanthophyl, allantoïne en hars, drie stoffen die de 
aanmaak van nieuw weefsel bevorderen. Ook zit er 
salicine in goudsbloem, dit werkt pijnstillend en ont-
stekingsremmend. 

Als je aan het wandelen bent en je hebt ergens een 
(schaaf )wond, pluk dan een goudsbloem, kneus hem 
een beetje en bind op de wond, met een sjaaltje, bij-
voorbeeld. De wond heelt zo beter en infecties krijgen 
geen kans.

geurIg KruIdenbadje

Wat leuk is om uit te proberen in dit jaargetijde, pluk 
eens her en der wat bloemen en kruiden, zoals rozen, 
madeliefjes, tijm of salie en maak eens een lekker geu-
rig kruidenbadje voor jezelf. Als je geen bad hebt, een 
voetenbad is ook heerlijk. Voeg er wat Baking soda aan 
toe en je huid geniet! 

lIggen In het graS

En doe weer eens of je kind bent, ga languit in het gras 
liggen en kijk naar een mier die een grasspriet beklimt 
... naar de wind die door de bloemen en blaadjes waait. 
Blijf gewoon liggen en vraag je nu eens een keertje niet 
af wat de buren wel niet van je zullen denken. 

zere ogen

Nog een verzorgend recept voor mensen die snel last 
hebben van zere ogen. Probeer het maar eens.  Kamil-
lemelk voor de ogen. Kamille bevat stoffen die ontste-
kingsremmend zijn, zoals azuleen. 

Melkvetten kalmeren een geïrriteerde huid. Laat ge-
droogde of verse kamille (1 à 2 eetlepels) in twee thee-
zakjes (of een thee-ei) 10 minuten in ongeveer 50ml 
ijskoude melk weken. Zorg dat je handen goed schoon 
zijn en knijp de zakjes uit. 

Leg ze op je gesloten ogen. Blijf hier ongeveer 10 mi-
nuten mee zitten. Bij vermoeide, droge, branderige 
ogen of oogontsteking. Donkere wallen onder je ogen 
schijnen te verminderen als je deze behandeling dage-
lijks herhaalt. Ik wens je een fijne voortzetting van je 
zomer. <<

Iedere week stonden er meer potten met goudsbloenolie op mijn vensterbank

In een handomdraai een hele pan soep
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Handvatten om klachten te bestrijden en te voorkomen

oeFentherapIe menSendIecK
Daniëlle Groen, mensendiecktherapeut

Lichamelijke klachten; waar komen ze vandaan en nog belangrijker, wat kan u daar eigenlijk aan doen? 
Veel mensen ervaren lichamelijke klachten waarvan zij de oorzaak niet weten. Deze klachten hebben 
meestal te maken met een ongunstige houding. Dit kan tijdens het werk of het sporten zijn maar bijvoor-
beeld ook tijdens dagelijkse handelingen zoals zitten, lopen, staan, tillen, computeren of zelfs het gebruik 
van de mobiele telefoon.

Een oefentherapeut Mensendieck leert u waar uw 
klachten vandaan komen. Tijdens oefentherapie krijgt 
u de juiste handvatten om klachten te bestrijden en 
leert u om klachten in de toekomst te voorkomen.

Voor wIe IS oeFentherapIe menSendIecK?
Oefentherapie is voor iedereen met lichamelijke klach-
ten of voor een preventieve behandeling. Ook ouderen 
die zo lang mogelijk zelfstandig thuis willen wonen en 
hier begeleiding in willen, kunnen terecht bij de oe-
fentherapeut.

behandelbare Klachten:
•  Hoofdpijn en spanningsklachten
•  Rug- en bekkenklachten 
•  Arm-, nek- en schouderklachten 
•  Heup-, knie- en voetklachten 
•  Ademhalingsklachten 
•  Motorische klachten 
•  Incontinentie klachten 
•  Chronische aandoeningen
•  Neurologische en orthopedische aandoeningen
•  Reumatische aandoeningen

•  Klachten aan houdings- en bewegingsapparaat
•  Arbeid gerelateerde klachten, 

Oefentherapie mensendieck is vernoemd naar Bess 
Mensendieck, die in het begin van de 20e eeuw een 
systeem van oefeningen ontwikkelde gericht op het 
behandelen van klachten aan het houdings- en bewe-
gingsapparaat en spiergebruik gericht op vitaliteit. Bij 
mensendieck staat gedragsverandering centraal.(Bron 
Wikipedia)

hoe zIet een behandelIng eruIt

Tijdens de eerste afspraak komt u voor een intake ge-
sprek en wordt er ingegaan op de klachten die u er-
vaart. De behandelingen die daar op volgen staan in 
het teken van oefeningen die de klachten opheffen. 
Vervolgens zijn de oefeningen gericht op dagelijkse 
handelingen zoals het zitten, staan, bukken, tillen, 
werken, sporten et cetera.

Deze oefeningen leert u bij de therapeut en oefent u 
thuis. Ze zorgen ervoor dat uw klachten verdwijnen en 
in het vervolg ook niet meer terug komen. De behan-
delingen worden in een behandelruimte gegeven waar 
spiegels en hulpmiddelen aanwezig zijn daardoor kunt 
u goed zien hoe u de oefeningen doet.

zonder VerwIjzIng

U kunt altijd terecht bij een oefentherapeut Mensen-
dieck, met of zonder verwijzing van de huisarts, me-
disch specialist of bedrijfsarts.

VerzeKerIng

Voor volwassen worden de behandelingen vergoed 
vanuit de aanvullende verzekering. Voor kinderen tot 
18 jaar worden de behandelingen vergoed vanuit de ba-
sisverzekering. <<

Gezondheid

Tijdens de oefentherapie krijgt u de juiste handvatten om klachten in de toekomst te voorkomen

Mensendieck valt voor kinderen <18 onder de basisverzekering
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Snel, makkelijk én smakelijk

groente - bonenSoep met chorIzo 
Door Marcel Rasch, foto Marijke de Jong

Na al dat barbequegeweld willen we misschien wel 
weer eens iets anders. Zeker in de zomer heb ik nooit 
zo’n zin om uren achtereen in de keuken te staan. Het 
moet snel, makkelijk en smakelijk zijn en lekker bui-
ten te verorberen.

bouIllon

We kunnen voor deze soep een zelfgemaakte groente-
bouillion gebruiken (bouillon stond al eerder beschre-
ven in de Coedijcker Ban) maar dat vergt weer extra 
tijd. Met water en bouillonblokjes gaat het uiteraard 
ook prima. De bereiding duurt ongeveer zo’n 15 mi-
nuten.

benodIgdheden (3 à 4 perSonen):
• 1 liter water 
• 2 groentebouillon tabletten
• 2 eetlepels olijfolie
• 2 zakjes Italiaanse soep/roerbakgroente (à 250 

gram)
• 1 blik witte bonen in tomatensaus (400 gram)
• 150 gram chorizo in reepjes gesneden
• 2 theelepels oregano

bereIdIng

1. Breng in een pan het water aan de kook. Verhit 
intussen in de soeppan de olie en bak al omschep-
pend de soepgroenten ongeveer drie minuten. 

2. Schenk het kokende water erbij, verkruimel de 
bouillonblokjes erboven en laat afgedekt drie mi-
nuten koken.

3. Voeg de bonen en de chorizoreepjes toe en laat op 
laag vuur ongeveer vijf minuten meeverwarmen. 

4. Breng eventueel op smaak met peper en zout. 
Strooi de oregano erover. 

tIp Serveer met stokbrood en drink er een lekker 
glaasje rosé bij! <<

Koken

Ingrdiënten voor een heerlijke maaltijd!
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1916: KanaaldIjK 8
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Deze kaart is verstuurd op 23 januari 1917. Gezien het gebladerte zal de foto voorjaar 1916 zijn gemaakt. De foto is 
gemaakt voor de stolp Kanaaldijk 8. Rechts op de foto. De stolp in het midden van de foto werd bewoond door 
Klaas Kuiper. Links is de bebouwing van “Het Koetennest” te zien. 

De vrouw op de foto staat voor een kar met een petroleumvat. De kar wordt getrokken door een hond die er voor 
ligt. Waarschijnlijk hoort zij bij de man met de rijdende winkel uit die tijd. 

Het nummer op de wagen is het nummer van de ansichtkaart, dat was een herkenningsteken van de fotograaf. 
Normaal wordt dat onder op de foto gezet. Het jongetje zou een kind van Blaauboer kunnen zijn, die woonde 
in de stolp rechts. <<

WIJ SNAPPEN ALLES VAN HYPOTHEKEN ... 
Wij regelen graag de juiste hypotheek voor elk droomhuis. Mensen adviseren 
over de belangrijkste financiële beslissing in hun leven, is ons vak.

... EN HEBBEN ÓÓK VERSTAND VAN VERZEKEREN! 
Kostbaar bezit moet worden beschermd. Verzeker je huis en alles wat daarin 
staat dus goed. Regel het met onze verzekeringsexperts. Wij werken samen met 
de Beste Schadeverzekeraar van Nederland, Nh1816 Verzekeringen.

Voor (bijna) huiseigenaren hebben wij in ons pakket: 
✓ Woonhuis-, inboedel- & kostbaarhedenverzekering 
✓ Aansprakelijkheid- & rechtsbijstandverzekering

ADVIES? 
Bel of mail onze verzekeringsexperts

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
info@otterlo-advies.nl
www.otterlo-advies.nl

Huis gekocht?
Vergeet de verzekering niet!

Nostalkiek
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

Isolatieglas/HR++ glas
Alle soorten figuurglas 
Hardglazen deuren
Glazen douchedeuren/wanden
Spiegels op maat
Ventilatieroosters
Geslepen glas

Voorzetramen
Beglazingsartikelen
Drywood verf
Veiligheidsglas volgens 
politie-keurmerk
Brandvertragend glas
Glas in lood (ook in isolatieglas)

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

Voor bedrijven en particulieren
Madame Curiestraat 9
1821 BM Alkmaar
Bedrijventerrein “Oudorp”

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl

Pedicure en Schoonheidssalon

Bel voor een afspraak 072 564 53 13

Daalmeereiland 2, Alkmaar (Hofstaete)

Medisch pedicure

Ma 14.00 - 22.00
Di 09.00 - 17.00
Wo 10.00 - 18.00
Do 11.00 - 19.00
Vrij 09.00 - 17.00

Zomervakantie!

Bij Rollebol kindercentra zijn we voorbereid op lekker zonnig 
weer. Er wordt heel wat afgesmeerd tijdens warme zonnige 
dagen en schaduw opzoeken kan natuurlijk ook. Extra drinken 
is het devies. Zonlicht is gezond, maar UV stralen brengen ook 
risico’s met zich mee. We wensen iedereen een fijne vakantie!

En voor de kinderen die gebruik maken van de vakantieopvang 
is er een bruisend programma met leuke uitstapjes en activiteiten.

Met het mooie weer lijkt de zomer in Nederland nu echt begonnen.
Om onbezorgd van de zon en de zomer te kunnen te genieten, 
is de juiste bescherming noodzakelijk. Kinderen zijn extra gevoelig
voor zomerkwaaltjes, zoals een verbrande huid of zonnesteek. 

www.rollebol.nlCentrale administratie: Kennemerstraatweg 13 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

Mooi weer om buiten te spelen!

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Fijne vakantie!
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omSchrIjVIng

1. Iemand die ongeveer even oud 
is als jij

2. Met het onderste naar boven 
gekeerd

3. Knabbel en Babbel uit de Do-
nald Duck zijn ...

4. Vlug van begrip, verstandig, 
schrander

5. Winterkost
6. Straf voor scholieren
7. Vaak
8. Hier doe je een brief in
9. Ouderwets woord voor foto
10. Uil
11. Opbergplaats voor pennen, 

potloden en gummetjes
12. Boom
13. Afkorting voor Europees Kampi-

oenschap
14. Negentiende letter van het 

alfabet.

• Coca-Cola oorspronkelijk groen was?
• Coca-Cola vroeger cocaïne bevatte?
• De meeste vrouwen het vaak kouder hebben dan 

mannen?
• een varken fysiek niet in staat is om naar de 

lucht te kijken?
• Wist je dat dat net zoals de vingerafdruk ook de 

tongafdruk bij ieder mens uniek is?
• Wist je dat de aansteker al werd uitgevonden 

voor de lucifers?

• Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer 
toetert in zijn leven

• Wist je dat de hoogste golf ooit gemeten 64 
meter boven de zeespiegel uitkwam?

• Wist je dat de Kolibrie achteruit kan vliegen?
• Wist je dat de langste hartstilstand die iemand 

overleefde 4 uur duurde?
• Wist je dat de Nijl de langste rivier ter wereld is?
• Wist je dat de sterkste spier van het menselijk 

lichaam de tong is?

Jeugdpagina
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waddengeVoel
Tekst en foto’s Cees van Egmond

Kies je voor een dag naar Wieringen, dan beleef je een ander Noord-Holland. Met een beetje uitkienen kun 
je getijdenwisseling meemaken. Schorren en slikken lopen langzaam onder of vallen droog, wad- en zeevogels 
vliegen over je heen. Tijdens hoogwater rusten ze uit en wachten af om zo gauw het kan, op droogvallende zand-
platen weer te gaan foerageren. Met de fiets kun je er een rondje Wieringen aan toevoegen. Een tocht over oude 
wierdijken, door schilderachtige kleine dorpen en het glooiend landschap van dit voormalige eiland. Wieringen: 
Zet het blauw van de zee tegen het blauw van de hemel, veeg er het wit van een zeil in en een zilte wind steekt op.

Oplossingen
Puzzel:(1) Leeftijdgenoot (2) Ondersteboven (3) Eek-
hoorntjes (4)Intelligent (5) Erwtensoep (6) Nablijven 
(7) Dikwijls (8) Envelop (9) Kiekje (10) Oehoe (11) 
Etui (12) Iep (13) EK (14) N. Van boven naar bene-
den: Loeiende Koeien.

Vakantie De Rietschoot

Ontmoetingscentrum De Rietschoot is van 15 juli 
tot en met 24 augustus gesloten. In deze editie treft u 
daarom geen agenda aan van De Rietschoot/Hofstaete.

In augustus zijn de volgende activiteiten gepland:
• 7 augustus kleuterfeest
• 25 augustus (of 1 september) Rommelmarkt
• 26 augustus Start seizoen 2019-2020 voor de 

verenigingen
• 27 augustus Start Schaakgroep
• 30 augustus Start Heartbeat en Aurora
• 2 september Start Hobbyclub

coedIjcKertjeS
PIANOSTEMMEN in Koedijk. André Valkering, 
Saskerstraat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. 
Ton Oudejans,www.tonoudejans.jimdo.com 
06 – 103 380 21 (ma – vrij)
Voor een heerlijke vakantie: Te huur 6 persoons 
appartement in Lloret de Mar Spanje. Drie slaap-
kamers, 2 badkamers, terras 150 m2, 200 meter van 
het strand en centrum. Nederlandse TV + WiFi. 
Voor meer informatie telnr. 06-10967095.
GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 
Bij “Voet-Fit” kunt u op afspraak terecht voor pro-
fessionele voetverzorging. Bel 072-7850177 of mail 
naar voetfitvoetverzorging@gmail.com
De Coedijkcer Ban zoekt vrijwilligers die maande-
lijks een bijdrage willen leveren aan ons maandblad. 
Schrijvers, mensen die het blad willen en kunnen 
opmaken. Stuur een mailtje naar info@coedijcker-
ban.nl

coloFon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit
Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de 
Maijer, Jan Bijpost, Marieke Kraakman, Marcel 
Rasch, Jeroen van der Kruijf, Cees van Egmond
Eindredactie :HansEmmerik en Hans Petit Verkoop: 
Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl. 
Druk: Stichting Meo. 
Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. 
E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl
De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 
De data waarop kopij in 2018 moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban.nl.



De Klantvriendelijkste Bank is de grootste onafhankelijke publieksprijs voor klantvriendelijkheid 
in de branche Banken en is op initiatief van SAMR Marktvinders.

Otterlo Financieel Advies
Kanaaldijk 212
1831 BE KOEDIJK
T (072) 561 40 00
E info@otterlo-advies.nl
I www.otterlo-advies.nl

RegioBank weer uitgeroepen
tot de klantvriendelijkste

bank van Nederland!


