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Beste lezer,

Dit jaar, in september, vierde het Koedijker brand-
weerkorps zijn tachtigste verjaardag. Het is best bij-
zonder dat een relatief kleine gemeenschap als Koedijk 
een paar verenigingen herbergt die al (soms meer dan) 
een mensenleven meegaan. Toneelvereniging De Roos, 
Aurora en De Laatste Eer zijn daar, net zoals de brand-
weer, voorbeelden van. 

Bij het schrijven voor de Coedijcker Ban kom ik de 
naam Piet Hart regelmatig tegen. Piet Hart heeft veel 
voor Koedijk gedaan, een man met een sociaal hart! 
Het verbaast me dat er in Koedijk geen straat is die 
naar hem is vernoemd. Toen ik een van de oudere 
Koedijkers vroeg waarom er geen Piet Hartstraat is, 
vertelde hij dat Piet Hart na de oorlog ten onrechte is 
beschuldigd van collaboratie. 

Ik vind dat het tijd wordt om Piet Hart de eer te ge-
ven die hem toekomt. In onze maatschappij doen we 
dat onder andere door een straat naar iemand te ver-
noemen. Wat mij betreft wordt de Saskerstraat de Piet 
Hartsstraat. Want het mag best (moet) een belangrijke 
straat in Koedijk zijn die zijn naam gaat dragen. Dat 
past bij zijn statuur. Ik neem aan dat daar bij de ge-
meente Alkmaar een commissie is die over straatna-
men gaat. Ik heb me daar nog niet in verdiept. Om te 
beginnen ben ik benieuwd wat u er van vindt (info@
coedijckerban.nl).

Veel leesplezier
Hans Petit
0683114470

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
Gebiedsregisseur       14072

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

Ophalen oud papier      zaterdag 19 oktober 2019

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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De burger heeft altijd recht op de snelste hulp

VrIjwIllIge brandweer KoedIjK 80 jaar

Tekst Hans Petit, foto’s zie onderschrift

Op 28 september viert de Brandweer Koedijk haar tachtigste verjaardag. In 1939 werd het korps opgericht. 
En sindsdien zijn de vrijwillige brandweerlieden uitgerukt om burgers te helpen bij ernstige en minder 
ernstige voorvallen: van een levensbedreigende brand tot en met het redden van een overmoedige poes uit 
een hoge boom. Met scheidend postcommandant Robin Kok en toekomstig postcommandant Cor Kie-
kens heb ik een gesprek over het korps in het verleden en in het heden.

Eind september viert de Koedijker Brandweer haar 
tachtigste verjaardag. De geschiedenis van brandweer-
zorg in Koedijk gaat veel verder terug in de tijd. 

Op 23 mei 1771 besluiten Schout en Schepenen van 
Koedijk dat er een brandspuit moet worden aange-
schaft omdat er, zo luidt de officiële tekst, er in veel 
huizen brand is ontstaan: ‘met de allernaarste en ake-

ligste gevolgen’. Mannen van 17 jaar en ouder zijn ver-
plicht om deel te nemen aan de zogenaamde ‘plicht-
brandweer’. 

Er stonden straffen op als men niet kwam. Grapjes zo-
als het natspuiten van omstanders werden beboet. De 
oprichting van de brandweer in Koedijk in zijn huidi-
ge vorm begint in 1932.

VrIjwIllIge brandweer

In 1932 wordt er een voorlopig bestuur benoemd dat 
bestaat uit Piet Hart (commandant), Simon Smit en 
Cees Spaan. Zij moeten de oprichting van de vrijwil-
lige brandweer voorbereiden. Dat blijkt nog niet zo 
eenvoudig. Op 11 mei 1932 schrijft Piet Hart aan het 
gemeentebestuur dat het niet lukt om een vrijwillig 
brandweerkorps op te richten in verband met de hoge 
kosten. In de jaren daarna wordt er lang gediscussieerd 
over de aanschaf van een nieuwe pomp. In 1938 valt het 
besluit om een motorpomp aan te schaffen met een 
capaciteit 1200 - 1500 liter per minuut. Na de aanschaf 
van de pomp lijken de financiële hobbels te zijn over-
wonnen en wordt overgegaan tot de oprichting van 
een vrijwillig brandweerkorps in Koedijk. Tachtig jaar 
geleden op 28 maart 1939 wordt Piet Kok aangesteld 
als opper-brandmeester, Piet Hart wordt bedankt voor 
zijn bewezen diensten. Het vrijwillige korps is een feit!

TachTIg jaar laTer

Er is veel veranderd sinds de oprichting van het brand-
weerkorps in Koedijk. Ik heb een gesprek met vertrek-
kend postcommandant Robin de Kok en aantredend 
postcommandant Cor Kiekens. Over brandbestrijding 
anno 2019 en de rol van de 80-jarige Koedijker brand-
weer.

ProfessIonals

De vrijwillige brandweer Koedijk is onderdeel van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord1. Het Koedij-
ker korps bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers. Be-
roepskrachten zoals Robin en Cor zijn als ze actief 
zijn in Koedijk ook vrijwilliger! Met mijn eerste vraag: 
“Wat is het verschil tussen de professionals en de vrij-
willigers” wordt ik meteen vriendelijk maar beslist op 
de vingers getikt: “Vrijwilligers én beroepskrachten 
zijn beiden professionals, het verschil tussen beroeps-
krachten en vrijwilligers is dat beroepskrachten bij een 
brandweerkorps werken en dat vrijwilligers een ande-
re baan of een eigen bedrijf hebben.” Robin vervolgt: 
“De vrijwilligers zijn net zoals de beroepskrachten ze-
ven dagen per week, 24 uur per dag oproepbaar.”

VIjf VacaTures.
Het team Koedijk bestaat uit maximaal 25 vrijwilligers. 
Op het moment van het gesprek zijn er 22 vrijwilligers 
actief. Robin stopt na 25 jaar vrijwilligerswerk en nog 
een andere vrijwilliger vertrekt binnenkort. Dat bete-
kent dat er binnenkort vijf vacatures bij de Koedijker 
Brandweer zijn. 

1 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestrijkt het 
gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp 
en de noordgrenzen van Beemster en Zeevang tot het IJsselmeer 
en alles ten noorden daar van, inclusief Texel.

1946 de Koedijker Brandweer poseert voor de in 1938 aangeschafte motorpomp (foto uit het archief van Marcel Langedijk)

Scheidend postcommandant Robin Kok (r) draagt  per 1 oktober 2019 het commando over aan Cor Kiekens (l). foto Hans Petit)
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Zowel mannen als vrouwen zijn welkom. Voorwaarde 
is wel dat je naast de juiste instelling ook over een uit-
stekende conditie moet beschikken. Als je na het lezen 
van dit artikel denkt “Dat is echt iets voor mij”, aarzel 
niet en neem contact op met de brandweer in Koedijk 
(brandweerkoedijk.nl). Als je in de buurt van de post 
Koedijk woont (Zonneweid 2 Koedijk) is dat heel fijn 
omdat je dan als de brandweer moet uitrukken snel op 
de kazerne kunt zijn. Vrijwilligers mogen woonachtig 
zijn in Koedijk én in Daalmeer.

oPleIdIng

Alle vrijwilligers worden opgeleid tot professioneel brand-
weerman -vrouw (basis-manschap). De opleiding duurt 
vijf tot zeven maanden. Na de basisopleiding kun je je 
nog verder ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld het behalen 
van rijbewijs C  zodat je bij het uitrukken achter het stuur 
van een brandweerwagen kunt plaatsnemen. 

Robin: “Bijna alle vrijwilligers in Koedijk zijn in het bezit 
van het rijbewijs C en iedereen met dat rijbewijs kan met 
de brandweerwagen overweg. Je moet die vaardigheid 
ook bij houden. Vanmorgen heb ik nog zo’n trainingsrit 
gemaakt, dat gaat dan met alles erop en eraan.”

aansTellIng

Vrijwilligers krijgen een aanstelling en ontvangen een 
vergoeding. Je wordt er niet rijk van, maar het is leuk 

meegenomen. Je moet je vooral bedenken dat je heel 
belangrijk en dankbaar werk doet.

KennIs oP PeIl

Eens per week, op de maandagavond wordt er geoe-
fend. Het team oefent dan op verschillende locaties. 
Sinds kort kan er ook in Koedijk zelf worden getraind. 
In de Burgemeester Kooimanstraat zijn tijdelijk een 
paar panden beschikbaar waar levensecht geoefend 
kan worden. Dat gaat in goed overleg met de buren en 
is zeer leerzaam.

PreVenTIe

Hoe vaak rukt de brandweer Koedijk eigenlijk uit 
vraag ik me af. Robin: “Dat is in de afgelopen vijfen-
twintig jaar sterk veranderd. Van zo’n 170 keer per jaar 
moet de brandweer Koedijk op dit moment zo’n 72 
keer per jaar uitrukken. Van ruim drie keer per week 
naar 1,4 keer per week.” Cor: “Dat heeft onder andere  
te maken met preventie. Veel meer mensen hebben een 
rookmelder, een brand wordt veel vaker in het begin-
stadium herkend. Bewoners kunnen dan zelf maatre-
gelen nemen. Dat scheelt een hoop menselijk leed. Er 
is bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (vrn-
hn.nl) veel informatiemateriaal beschikbaar voor de 
burgers, echt de moeite waard” Robin vult aan: “Een 
goede tip is om de sleutel in de voordeur te laten zitten 
of de sleutel in ieder geval op een vaste plaats bewaren. 

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

Vijf postcommandanten die de leiding hadden/hebben/krijgen over het Koedijker brandweerkorps: van links naar rechts: Cor 
Krieken commandant vanaf 1 oktober, Robin Kok huidige commandant (stopt per 1 oktober), Marcel Langedijk, Jacob de Maij-
er, Henk Visser (Foto Hans Petit)
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pad gaan: een kat uit de boom, een ontsnapte pape-
gaai vangen. Mensen zijn in de regel heel erg blij als je 
komt en hulp biedt.  Het is dan heel dankbaar werk!”

aandachT Voor elKaar

Cor: “Het Korps Koedijk heeft ook een personeelsver-
eniging die leuke activiteiten organiseert zodat we met 
elkaar leuke ontspannen momenten met elkaar kun-
nen hebben.”

grooT-waTer-TransPorT

De Koedijker post heeft een specialisme, het groot-wa-
ter-transport. Wat houdt dat in vraag ik me af. Ro-
bin: “Er zijn plaatsen waar je minder makkelijk aan 
voldoende bluswater komt. Denk aan de duinen of 
aan het centrum van een stad. Je hebt veel water no-
dig maar in de duinen en in de binnensteden is dat 
niet eenvoudig. Het Koedijker team is specialist op dit 
gebied, we kunnen snel een slang uitrollen van 3000 
meter (3 kilometer!!) waarmee we zo’n 6500 liter water 

per minuut naar de plaats des onheils kunnen bren-
gen.  Als dit specialisme elders in de regio elders nodig 
is dan worden wij daar naast andere teams die dat kun-
nen (zeven in deze regio) voor ingeschakeld.”

ToT sloT

Ik heb gesproken met twee mannen die met hun team 
waken over onze veiligheid. Natuurlijk is iedereen daar 
in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor, maar als 
het misgaat dan is het goed te weten dat er mensen 
zijn die, op vrijwillige basis, zich willen inzetten voor 
de veiligheid van de medemens. Tachtig jaar brand-
weer betekent dat er al tachtig jaar Koedijkers zijn die 
bereid zijn om soms toch ook met gevaar voor eigen 
leven hulp te bieden daar waar het nodig is. Petje af 
voor het Koedijker team, van harte gefeliciteerd met 
de verjaardag en ik hoop oprecht dat er na dit artikel 
zich een aantal kandidaten melden voor de vacatures 
die het korps Koedijk telt. (Met dank aan Henk Visser 
die de historie van het korps beschreef )

Moet je  bij brand snel naar buiten en ook nog in de 
paniek naar de sleutel zoeken dan is dat vragen om 
narigheid.” 

VIjf mInuTen regel

“Bij een calamiteit moet de brandweer binnen maxi-
maal vijf minuten bij de brand zijn. Daarom is het 
van belang dat de vrijwilligers in de buurt van de ka-
zerne wonen. Hoe eerder de ploeg in de wagen zit, hoe 
sneller je kunt uitrukken. Een brandweerteam bestaat 
meestal uit zes personen, de bevelvoerder, de chauffeur 
en vier brandweermannen -vrouwen. Koedijk mag 
ook met een TS4 uitrukken, bevelvoerder, chauffeur 
en twee manschappen.”

nazorg

Jullie komen vaak in angstige situaties, van branden 
waarbij mensen omkomen tot aan ongelukken waar 
je zwaargewonde mensen uit hun auto moet bevrij-
den. Hoe ga je daar mee om. Ik kan me voorstellen 

dat dat nogal aangrijpend is en van invloed kan zijn 
op je privéleven. Robin: “Dat is goed geregeld. Na elke 
oproep vind er een evaluatie plaats. Het hele team, ook 
de mensen die er niet bij waren bespreekt wat er goed 
ging en niet in de laatste plaats wat er beter moet. In 
brandweer-termen heet dat AAR, de  After Action Re-
view. Dat gebeurt altijd met respect voor elkaar.” Cor 
vult aan: “Er is ook een opvang-team, het Team Colle-
giale Ondersteuning (TCO) Collega’s in het TCO zijn 
ervoor opgeleid, ze spreken dezelfde taal en herkennen 
de symptomen. Als het nodig is, is er ook aanvullen-
de hulp beschikbaar.” Robin: “Ook de partners van de 
brandweermannen - vrouwen kunnen bij de nazorg 
betrokken worden. Het idee dat er een macho-cultuur 
heerst bij de brandweer is al lang achterhaald. Er is 
oprecht veel aandacht voor elkaar.”

leuKer dan je denKT

Robin haast zich te zeggen “Naast de heel zware geval-
len zijn er ook een boel leuke zaken waar we voor op 

De Coedijcker Ban feliciteert de Brandweer Koedijk met haar tachtigjarige verjaardag en bedankt de brandweermannen en -vrouwen voor hun inzet in het belang van onze veiligheid! (foto Rens Harzing / Rens Harzing Fotografie)  
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dancePerformance afgelasT
In de Coedijcker Ban van september stond de aan-
kondiging van de Danceperformance A Million Steps  
van Annemarie Kuster op 24 en 25 oktober in de 
ARHschool in Bergen. Helaas kan deze voorstelling 
niet doorgaan. 

Het grote 10 meter werk is wel te 
bewonderen tijdens het benefietcon-
cert met als titel: A Million Steps…
towards peace, gecomponeerd door 
Teresa Takken en uitgevoerd door 
het Symfonieorkest uit Arnhem, op 
12 oktober  20.00 uur in de Ter Coulsterkerk in Hei-
loo. Voor meer info kijk op de site stichting your song 
projects.nl 

huIsarTsenPraKTIjK KoedIjK 
De data van de griepvaccinaties voor 2019 zijn op  
dinsdag 19 november 2019 van 16:00-19:00 en op 
woensdag 20 november 2019 van 16:00-18:00.

uITslag loTerIj gondelVaarT 2019

Op de volgende lotnummers is een prijs gevallen. De 
prijzen worden thuis bezorgd. Kijk voor meer infor-
matie op onze website gondelvaartkoedijk.nl Uitslag 
onder voorbehoud druk en zetfouten.

238 242 650 825 832 1258 
1297 1387 1901 2125 2309 2437 
2467 2595 2661 2781 2829 2898 
3055 3100 3113 3148 3554 3685 
4003 4058 4119 4131 4289 4444 
4689 4792 4835 4877 4960 5120 
5218 5258 5710 5741 5753 5769 
5810 5820 5869 5892 5912 5951 
5974

ledenaVond KVg
Het Koedijker VrouwenGilde houdt op dinsdag 8 okto-
ber haar maandelijkse ledenavond (aanvang 20.00 uur in 
de Rietschoot). De zanggroep Goudbruin verzorgt deze 
avond met muziek vanaf de jaren 50 tot hedendaagse 
muziek, begeleid door verschillende instrumenten, af-
gewisseld met een kort verhaal of anekdote. Introducees 
betalen € 4,00. Meer weten? Bel met Henriëtte Slager, 
tel: 072-5619426. De ledenavonden van het KVG wor-
den mede mogelijk gemaakt door het ZOL

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.

Detail ‘A  Million Steps’ foto Cees van Egmond
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Bankje bij de Koedijker Vlotbrug
je moeT heT maar zIen
Tekst en foto Mart van de Berg

Ze staan er sinds 2014 en al honderden keren fietste ik er langs. De 2 bankjes bij de Koedijker Vlotbrug. 
Ze zijn er destijds geplaatst door het West-Fries Genootschap als verfraaiing van de dijk en als rustpunt 
voor de haastige mens (westfriesgenootschap.nl). Het was me wel opgevallen dat er een tekst in het ijzer 
uitgespaard was. In het voorbijgaan vielen de woorden Westfriese Omringdijk in ieder geval meteen op. 
Maar even afstappen en de tijd nemen om de tekst te lezen deed ik niet eerder. Wie wel?

Laatst liepen mijn vrouw en ik er speciaal even naar toe 
om de tekst te lezen en te noteren. Mats zat er uitgebreid 
te zitten. Ik vroeg hem of ik een foto van hem mocht 
nemen en vertelde wat ik daarmee wilde doen. Zo hoort 
dat sinds de invoering van de “Privacywet”. Hij had 
geen bezwaar. Ik vroeg of hem de tekst opgevallen was. 
Hij had het wel gezien, maar het niet gelezen.  Mats 
hield het letterlijk voor gezien en liet ons alleen om de 
tekst over te nemen en op het bankje te kunnen zitten.

rené KnIP

Het ontwerp van de bankjes en de letters is van René 
Knip (atelierreneknip.nl). De teksten die op de bank-
jes staan komen, zoals hij zelf zegt, uit het brein van 
Willem Messchaert uit Kolhorn, dijk-kenner en 

voormalig werknemer van het Hoogheemraadschap.

Als koninklijk kanaal verbind ik noord aan zuid
Maar eens was ik een traag meanderende rivier 
En liet meer en zeewater stromend in en uit

Eenmaal open dan vervolgt het schip zijn koers
Gesloten verbind ik vlotjes deze aan de overkant
Drijfvermogen maakt de Brooklyn Bridge jaloers

Er staat nog zo’n fraai bankje bij de kruising van de 
Muiderwaard en de Rekerdijk. Daar stap ik zeker ook 
een keer af om te lezen welke tekst van Willem daar 
vereeuwigd is. U ook?

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

Mats zag de tekst maar las hem niet
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Beeldbericht

een bIjzondere onTmoeTIng

Tekst en foto’s Jeroen van der Kruijff

Op 13 augustus fietste ik naar Bergen om boodschappen te doen. Er fietste een meisje voor 
mij aan de linkerkant van de weg met een vioolkist op haar rug. Ik weet dat omdat ik zelf ook 
viool speel. Ik maakte een praatje met haar in het Engels want zij sprak geen Nederlands. Wat 
bleek, zij logeerde bij een kennis van mij, kwam uit Japan en was hier voor de Holland Music 
Sessions. Ik vroeg of ik de volgende ochtend bij het ontbijt wat foto’s zou mogen maken. Dat 
was oké, vandaar dit beeldbericht.

U ziet haar op de eerste foto aan het ontbijt,de tweede foto is genomen in een leslokaal van de Berger Scholen Ge-
meenschap in Bergen waar zij studeerde en de derde foto maakte ik in de grote kerk in Schermerhorn op zondag 18 
augustus tijdens een concert. Voor meer info betreffende de Holland Music Sessions kijk op internet op thims.com.

De naam van deze jonge violiste is Minami Yoshida. Kijk op internet en Youtube voor haar biografie en opna-
mes. Zij is al een vermaard soliste en heeft opgetreden met diverse beroemde orkesten over heel de wereld en zit 
gewoon in Koedijk aan het ontbijt te praten met de schrijver van dit stukje ...mooi toch!
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Faciliteren, mensen bij elkaar brengen 

PeTer oosTerhof, gebIedsregIsseur
Tekst en foto’s Hans Petit

Alkmaar Noord heeft vanaf 1 september 2019 een gebiedsregisseur, Peter Oosterhof. Gebiedsregisseur is 
een nieuwe functie bij de gemeente Alkmaar. Peter is getrouwd, heeft twee kinderen een meisje en een 
jongen. De Coedijcker Ban sprak met Peter over wie hij is, zijn ervaring die hij opdeed in verschillende 
functies bij de gemeente Alkmaar en wat de functie inhoudt. Fijn dat Peter die pas begonnen is en dus ook 
nog veel ervaring moet opdoen toch met de Coedijcker Ban wil praten om iets te vertellen over zijn nieuwe 
functie.

Peter Oosterhof is geboren en getogen in Overijssel, in 
een klein plaatsje in de buurt van Steenwijk. Hij stu-
deerde Verkeerskunde aan de hts (tegenwoordig th), 
richting ontwerp/verkeersveiligheid. “Na het behalen 
van het hts-diploma was er in de omgeving waar ik 
woonde geen werk te krijgen. Uiteindelijk werd het 
de gemeente Alkmaar waar ik in 1994 als ontwerper/
tekenaar ben gaan werken. Ik heb in die functie mee-
gedacht en getekend aan projecten als de rotonde 
Koelmalaan/Vondellaan en de Friese brug.” 

conTacT meT wIjK- buurTbewoners.
Peter vervolgt: “Als ontwerper/tekenaar had ik regel-
matig contact met wijkbewoners. Als er voorlichtings-
avonden voor de wijk werden georganiseerd die over 
verkeer en verkeersstromen gingen was ik daar meest-
al bij betrokken. Ik herinner me ook wel avonden in 
Koedijk, in De Rietschoot. De Kanaaldijk was dan 
vaak onderwerp van gesprek. Het is onmogelijk om 
het iedereen naar de zin te maken, wel of geen drem-
pels, wel of geen sluizen  ... wat de een wenst kan voor 

de ander vanuit persoonlijke motieven ongewenst zijn. 
Ik begrijp dat goed. Ik had er veel voldoening in  om 
Alkmaar, verkeerstechnisch, mooier en veiliger te ma-
ken. Toen ik in 2000 benaderd werd voor de functie 
wijkbeheerder heb ik in eerste instantie nee gezegd.

buurTgerIchT samenwerKen

Twee jaar later werd diezelfde vraag weer gesteld. Ik 
heb rond 2002 de overstap naar buurtgericht Samen-
werken gemaakt. Er was een wijkteam dat onder ande-
re bestond uit de wijkcoördinator, de wijkmeester en 
de wijkbeheerder. Ik werd wegbeheerder in de Mare 
en Huiswaard. Ik kwam in die functie heel vaak met 
buurtbewoners in aanraking. Het ging in die functie 
voornamelijk om onveilige situaties ik ging dan de 
wijk in om de situatie ter plekke te bekijken en be-
woners uitleg te geven over wat er mogelijk was om 
de situatie te veranderen of om het zo te laten omdat 
veranderen niet nodig was.” Vond je dat plezierig, het 
contact met de wijkbewoners? Peter; “Ja dat gaf me 
voldoening, ik vond en vind het plezierig om vragen 
van mensen te beantwoorden, dingen uitleggen. Een 
dienende rol, daar voel ik me prettig bij. 

Als wegbeheerder had ik in die tijd de beschikking 
over voldoende budget om snel te kunnen handelen. 
Het ging dan altijd om een gezamenlijke wens, dus 
niet om de wens van één van de wijkbewoners. Iemand 
vraagt iets aan, mijn eerste vraag is dan ‘Wat vindt de 
buurt ervan?’ Op het verzoek van één persoon doen we 
met name in het buitengebied in principe niet zoveel. 
We willen draagvlak!”

Terug naar de afdelIng VerKeer 
Peter Oosterhof keert in 2009 terug op de afdeling 
Verkeer. Hij gaat zich vanaf dat moment meer bezig-
houden met beleidswerk. Peter: “Weer een heel boei-
ende periode. Ik werd namens de gemeente gespreks-
partner voor het Openbaar Vervoer (bus en trein), NS, 
Provincie, Conexxion. 

Een van de laatste projecten waar ik mee bezig was is 
station Alkmaar Noord. Het station moet toegankelijk 
worden voor mensen met een beperking. Iemand in 
een rolstoel kan nu niet van het ene perron naar het 
andere perron. De doelstelling is om in 2025 dat gere-
geld te hebben. 

gebIedsregIsseur

Toen ik de vacature Gebiedsregisseur zag begon het te 
kriebelen. Het werd weer tijd voor een nieuwe uitda-
ging. De functie Gebiedsregisseur zoals die werd be-
schreven heeft veel raakvlakken met wat ik tot nu toe 
heb gedaan: verbinden, adviseren en signaleren zijn 
aspecten die in mijn vorige functies ook belangrijk wa-
ren.” We nemen een paar van die aspecten door.

jeugdoVerlasT

Peter: “De gemeente heeft drie jaar geleden een front-
line-manager aangesteld om de jeugdoverlast in de 
Mare aan te pakken. De frontline-manager stopt eind 
december. Mijn rol als gebiedsregisseur is om dingen 
die zijn uitgezet door de frontline-manager te borgen. 
Met verschillende partijen ga ik zoeken naar mogelijk-
heden om te voorkomen dat jongeren afglijden naar 
het criminele milieu.”

VerbInden en regIsseren

Peter: “Het is niet de bedoeling dat ik als gebiedsre-
gisseur zelf allerlei zaken ga oplossen. De regiefunctie 
vraagt van me dat ik de verbinding maak tussen het 
probleem en de oplossing. 

Laat ik het aan de hand van een voorbeeld duidelijk 
maken. Twee buren hebben ruzie met elkaar, ik wil het 
wel weten want het kan escaleren, maar ik ga me er 
niet inhoudelijk mee bemoeien. Ik hoor het aan en 
ik zorg ervoor dat de juiste partijen aan tafel komen. 
Dan denk ik in dit voorbeeld aan Buurbemiddeling of 
maatschappelijk werk. Mijn rol is dan om zo snel als 
nodig (en mogelijk) ervoor te zorgen dat de ruziën-
de partijen professionele hulp krijgen en dat het pro-
bleem wordt opgelost voordat het escaleert.”

VoorzIenIngen

Peter benadrukt dat het belangrijk is dat als mensen 
om voorzieningen vragen ze dat ze dat het beste als 
groep (straat/wijk/buurt) kunnen doen. 

Mensen verbinden, de weg wijzen zodat oplossingen gevonden kunnen worden
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Peter:“Ingaan op een wens van een individuele bewo-
ner kan leiden tot onvrede bij buurtgenoten. Mijn ad-
vies is, wil je iets bereiken doe het dan vooral samen 
met je directe omgeving. De kans van slagen is dan 
veel groter. Daarbij is het belangrijk te weten dat niet 
elke vraag, ook als die van meerdere mensen komt, kan 
worden gehonoreerd.” 

VeIlIgheId

Stel dat een burger klaagt over een onveilige situatie, 
een gat in de weg, ga je daar dan zelf mee aan de slag? 
Peter: “Nee, in principe niet, ik wijs mensen wel de 
weg. Natuurlijk houd ik wel in de gaten of er een op-
lossing wordt geboden”.

regIegroePen/bewonersondernemIngen

De gebiedsregisseur krijgt een belangrijke (regie)rol bij 
de subsidieverlening aan bewonersondernemingen en 
regiegroepen. Peter: “Ook hier geldt het belang van 
goed samenwerken en een constructief overleg.”

bereIKbaarheId

Hoe kunnen wijkbewoners je bereiken vraag ik. 

“Ik heb in principe dezelfde spreekuren als de wijk-
agent. Mensen kunnen me op die momenten direct 
benaderen. Ik ben van maandag tot en met vrijdag, vijf 
dagen per week, bereikbaar, als er iets is bel dan met 
14072, op die manier wordt een vraag geregistreerd 
waardoor het veel makkelijker voor ons én voor de 
buurtbewoner is om de voortgang te bewaken.”

Omdat de tijd tussen interview en het drukken van de 
CB heel kort was, heeft Peter niet de gelegenheid gehad 
om de tekst daar waar nodig te corrigeren. In de CB van 
november krijgt Peter de gelegenheid om zo nodig te rec-
tificeren

VeelomVaTTend

Een veelomvattende functie concludeer ik. “Dat 
klopt” beaamt Peter, “Ik ben pas begonnen moet nog 
heel veel ontdekken, mensen en organisaties leren ken-
nen. Ik heb er zin in. Vertrouwen, draagvlak dat zijn 
sleutelwoorden die passen bij deze mooie functie.” Ik 
zal er alles aan doen om het vertrouwen van de bewo-
ners van Alkmaar Noord te krijgen.

Vertrouwen en draagvlak, sleutelwoorden die passen bij de functie.

de Specialist in 

timmerwerken Verbouw 
Renovatie
Houtbewerking
Interieurtimmerwerk

Kanaaldijk 73  
1832 AD Koedijk
06-51270298
072-5644092Bouwbedrijf BV

E: info@bouwbedrijfmasteling.nl / I: www.bouwbedrijfmasteling.nl / F: www.facebook.com/bouwbedrijfJanMasteling

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

Uw thuiskapster
Voor vragen of een afspraak, bel of mail...

06-13242976 • thuiskapstermarleen@gmail.com

Ondernemer van de maand
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Agenda Rietschoot
01 oktober Samen Eten

04 oktober Kids Cinema Club
06 oktober Theatervoorstelling
06 oktober Klaverjassen
08 oktober Samen Eten
13 oktober Cult’Uurtje
15 oktober Samen Eten
16 oktober Keezen
20 oktober Happy Feeling Beurs
22 oktober Vakantieactiviteit
23 oktober Kleuterfeest
25 oktober Kids Cinema Club
26 oktober G-Disco
27 oktober Klaverjassen
27 oktober Koe vangt Haas, theatersport
29 oktober Samen Eten

Agenda Hofstaete
02 oktober Klaverjassen
04 oktober Spel- borrelmiddag
09 oktober Klaverjassen
10 oktober Bingo
16 oktober Klaverjassen
17 oktober Gouden Langspeelplaat
18 oktober Klaverjassen
23 oktober Spel- borrelavond
23 oktober Klaverjassen
24 oktober Bingo

de KIds cInema club

Ben jij enorm fan van animatiefilms en tekenfilms? 
Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Elke twee 
weken organiseert De Rietschoot De Kids Cinema 
Club met leuke animatiefilms. Iets voor jou? Geef je 
op via stadskids.nl of rietschoot.nl. Entree: € 2,00.

Vrijdagmiddag 4 oktober starten wij om 14.30 de 
film Incredibles 2. Bob Parr (alias Mr. Incredible) 
heeft samen met zijn vrouw Helen (ook bekend als 

Elastigirl) en hun drie kinderen (Violet, Dash en 
Jack Jack) een enigszins ‘normaal’ leven. Althans, 
voor een familie superhelden. De gezinssituatie 
komt echter onder druk te staan wanneer Bob in 
zijn eentje voor de kleine Jack Jack moet zorgen, 
terwijl zijn vrouw de wereld probeert te redden.

Vrijdagmiddag 25 oktober starten wij om 14.30 uur de 
film Legomovie 2. De helden van Steenstad worden 
herenigd in een gloednieuw actie-avontuur om hun 
geliefde stad te redden. Het is vijf jaar geleden dat alles 
echt super was. 

De inwoners worden nu geconfronteerd met een gro-
te, nieuwe dreiging: Lego Duplo-indringers uit de 
ruimte die alles nog sneller kapotmaken dan dat zij 
weer kunnen herbouwen. De strijd om de indringers 
te verslaan en zo de harmonie in het Lego-univer-
sum te herstellen, zal Emmet, Lucy, Batman en hun 
vrienden brengen naar verre, onbekende werelden, 
waaronder een vreemd sterrenstelsel waarin alles een 
musical is. Dit zal hun moed, creativiteit en Meester 
Bouwer-vaardigheden op de proef stellen en onthullen 
hoe bijzonder ze echt zijn.

schaaTsen In de rIeTschooT. 
Het team achter de Kindervakantiespelen bouwen 
in de herfstvakantie gewoon een coole ijsbaan in 
onze sporthal! Vind jij het heerlijk om te schaatsen 
en heb je geen zin om je te vervelen tijdens je va-
kantie? Kom op 25 en/of 26 oktober naar De Riet-
schoot. 

Je kunt van 12.00 tot 17.00 de hele middag schaat-
sen. Entree: € 4,00. Aanmelden via scw@rietschoot.
nl/rietschoot.nl/stadskids.nl 

heT groTe KleuTerfeesT

Ben 2 tot en met 4 jaar en vind jij het heerlijk om 
te klimmen, klauteren, springen en lekker rond te 
huppelen? Dan ben je in De Rietschoot aan het 
goede adres. Woensdag 23 oktober organiseren 
wij Het Grote kleuterfeest van 09:30 tot 11:30 uur. 
Neem je Papa, je Mama, je Opa of je Oma of wie 
jij graag wilt mee naar dit geweldige feest. Je kunt 
springen op het springkussen, stuiteren met skip-
pyballen, fietsen, dansen, schminken en nog veel 
meer. Entree: € 2,00. Opgeven is niet nodig je bent 
van harte welkom om gezellig bij ons te spelen.

g-dIsco halloween ParTy

Zaterdag 26 oktober mogen alle feestgangers lek-
ker griezelen tijdens de disco voor mensen met én 
zonder beperking. Samen met DJ Snow & Co gaan 
wij geweldige griezelige deuntje draaien zodat de 
voetjes van de vloer kunnen. Vanaf 19:00 uur zijn 
alle monsters, griezels en andere enge figuren van 
harte welkom om samen met ons een geweldig grie-
zelfeest te maken. Om 23:00 uur stopt het griezelen 
en gaan wij allen richting ons spookkasteel. 

Entree € 2,50. Op vertoon van de AlkmaarPas € 
2,00. Begeleiders hebben gratis toegang. Informa-
tie: info@rietschoot.nl of072 – 561 55 95. Bereik-
baarheid: De Rietschoot is rolstoeltoegankelijk en 
goed te bereiken met openbaar vervoer. Connexxi-
on lijn 2, 3 en 4 hebben hun eindbestemming op 
loopafstand achter De Rietschoot.

muzIeKTheaTerVoorsTellIng 
Zondag 6 oktober spelen de bekende muzikanten 
Willem Schoone, Robbert Smit en Victor Posch 
hun eerste gezamenlijke muziektheatervoorstelling 
‘We naderen het Indianengebied’ in De Rietschoot. 
Schoone (bas, gitaar, zang), Smit (gitaar, zang) & 
Posch (sax, piano, zang) zijn rasmuzikanten met 
een behoorlijke staat van dienst. Zij speelden in een 
groot aantal bands met vele muzikanten in binnen- 
en buitenland, deden studiowerk en werkten mee 
aan vele cd’s. In hun eerste gezamenlijke voorstelling 
hebben ze hun krachten gebundeld en vertellen zij 
verhalen over onder andere hun leven als muzikant, 
de spuit, oude auto’s en de liefde. Ze begeleiden hun 
sappige, ontroerende en grappige verhalen natuur-
lijk muzikaal met zelfgeschreven nummers. In deze 
voorstelling wisselen ze moeiteloos verschillende 
muziekstijlen als pop en rock ’n roll af met country, 
blues en ballads. ‘We naderen het indianengebied’ op 
zondag 6 oktober, 15.30 uur, zaal open 15.00 uur. En-
tree: € 15,00. Voorverkoop via info@dekunstmacht.
nl, info@rietschoot.nl of via 072-561 5595.

KoedIjKs culT’uurTje

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m april 
is er een Koedijks Cult’uurtje waarbij de muzikan-
ten zeer verschillend zijn. Het kan een koor zijn een 
duo of een band, van jazz, country, sing-a-songwri-
ter, Iers, Duitse schlagers, etc. Zondag 13 oktober 
begint het optreden om 15:00 uur en duurt tot on-
geveer 17:00 uur. Entree is € 3,00. 



22 23

sPel- en borrelmIddag/aVond

Zin in een ouderwetse spelletjesmiddag/avond met 
een borreltje toe? Kom naar De Hofstaete voor een 
potje darten, biljarten, kaarten, sjoelen, rummikub-
ben, etc. Vrijdagmiddag 4 oktober van 14.00 – 16.30 
uur en vrijdagavond 18 oktober van 19.30 – 22.00 uur.

samen eTen In de rIeTschooT

Samen eten verbindt. Gezellig met z’n allen aan tafel, 
naar elkaar te luisteren en tegelijk lekker en gezond te 
eten. Dat kan in De Rietschoot! 

Elke dinsdag kunt u ‘Samen Eten’. Voor € 8,50 kunt 
u om 18.00 uur genieten van een overheerlijk drie-
gangenmenu. 

Uiterlijk maandagochtend voor 10 uur moet u zich 
aanmelden bij de bar bij één van de medewerkers, 
via telefoon 072 – 561 55 95 of via e-mail info@riet-
schoot.nl. 

mbVo - meer bewegen Voor ouderen

Werk rustig in groepsverband aan een betere con-
ditie, meer balans en sterkere spieren in het bo-
ven- en onderlichaam. Tijdens de lessen in wordt 
soms gebruik gemaakt van materialen zoals hoepels, 
stokken en ballen. De oefeningen worden op mu-
ziek uitgevoerd. Het is mogelijk op een stoel mee te 
doen aan de les. Beweging wordt afgewisseld met 
ontspanning. Elke vrijdag in De Hofstaete 9.30 – 
10.15 uur en 10.30 – 11.15 uur.

gouden wandelclub Voor senIoren

Gewoon gezellig samen een blokje om met (wijk)
bewoners. Even naar buiten, door de wijk wande-
len, frisse neus halen en de stramheid uit de spieren 
halen. Dat kan met de Gouden Wandelclub voor se-
nioren. Doet u mee? Loopt u een keertje mee met 
de gouden wandelclub? Elke maandag en woensdag 
starten we vanaf De Hofstaete. 

We lopen niet hard, niet ver en niet lang. Met rolla-
tor, scootmobiel of booster kunt u gewoon meedoen. 
Er is begeleiding. Na de wandeling drinken we nog 
een kopje koffie of thee. Maandag en woensdag van 
10:00 – 11:00 uur.

gouden langsPeelPlaaT

Een middag per maand een gezellig en muzikaal 
programma voor senioren in De Hofstaete. Don-
derdag 17 oktober van 14:00 – 15:30 uur treedt 
vrouwenkoor Eigenwijs op. Dit koor zingt liederen 
die afkomstig zijn uit allerlei landen zoals Afrika, 
Spanje, Zweden en ook Nederland. Gouden Dagen 
schenkt gratis koffie, gesponsord door AH de Mare. 
Entree is € 3,00.

haPPy feelIng beurs In de rIeTschooT

Neem zondag 20 oktober van 11.00 – 17.00 uur 
een andere kijk op welzijn in De Rietschoot. Op 
de ‘Happy Feeling Beurs’ staat het welzijn, in de 
breedste zin van het woord, centraal. 

Bezoekers kunnen terecht voor informatie op het 
gebied van voeding, coaching, behandelingen, mas-
sages, demonstraties, lezingen, readings, kunnen 
deelnemen aan een klankschalenconcert. Er zijn 
stands waar u o.a. terecht kunt voor boeken, edel-
stenen, geuren, supplementen, gezonde voedings-
producten. De Happy Feeling Beurs wordt een 
open en ongedwongen plek waar de bezoeker zich 
welkom voelt.

De entree voor de beurs is gratis. Voor enkele be-
handelingen, readings of demonstraties, zoals het 
klankschalenconcert, zullen de deelnemers een klei-
ne bijdrage vragen. 

KlaVerjassen In rIeTschooT en hofsTaeTe

Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ gespeeld in De 
Rietschoot. Kom langs, schuif aan, het zal u niet te-
genvallen. Zondag 6 en 27 oktober vanaf 13.30 uur. € 
3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en een bitterbal. 
Gezelligheid is troef met klaverjassen op de woens-
dagmiddag in De Hofstaete. Kom langs en leg een 
kaartje voor € 2,50. Elke woensdag vanaf 13.45 uur.

Keezen In de rIeTschooT

Nieuw bij De Rietschoot: Keezen iedere 3e woens-
dag van de maand. Keezen  is een Oud-Hollands 
bordspel voor minimaal 2 tot maximaal 8 perso-
nen. Keezen kan worden omschreven als een com-
binatie van mens-erger-je-niet en pesten. Woensdag 
16 oktober van 19.30 – 22.00 uur. Kosten: € 2,50 
p/p (opgeven als team van 2 personen). Aanmelden 
bij Benno van der Valk (06-553 855 94).

bIngo!
Speel ouderwets gezellig bingo met leuke prijzen 
vanaf slechts € 2,50. Om de week organiseert De 
Hofstaete een gezellige bingo. 1 plankje € 2,50, 2 
plankjes € 4,00, 4 plankjes € 8,00. Donderdagmid-
dag 10 en 24 oktober van 14.00 – 16.00 uur. 

zangKoor ‘de laaTbloeIers’
Altijd al willen zingen, maar nooit aan toegeko-
men? Kom in De Hofstaete gezellig meezingen bij 
het senioren zangkoor De Laatbloeiers. Het zang-
koor wordt begeleid door de enthousiaste Tanja 
Bak. Maandag 14 en 28 oktober van 14.00 – 16.00 
uur. Kosten: € 3,75 (incl. koffie of thee).



De Molenschuur is beide kerstdagen geopend. Geniet van een heerlijke 
kerstbrunch met uw familie in een ongedwongen sfeer, op een unieke 
locatie. Beide dagen kan er gereserveerd worden voor de kerstbrunch. 
De brunch begint om 12.00 uur.

De kerstbrunch serveren wij aan tafel en bestaat uit

Kerstbrood, diverse sandwiches: 
-rosbief, -gerookte -zalm, -carpaccio en -gezond.

Keuze uit een ossenstaartsoep 
of tomatensoep

Saté van kippendijen

Diverse vleeswaren en luxe broodjes.

Grand dessert

De prijs voor volwassenen € 23.50
De prijs voor kinderen € 13.50

De bovengenoemde prijzen zijn exclusief dranken
Suggestie kerstbrunch in de knechtswoning tot max. 15 personen

Reserveren? Bel 072-5613947 of 
stuur een email naar info@molenschuur.nl
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maX mobIel In alKmaar-noord
De MAX Mobiel is een elektrisch, tweepersoons voer-
tuig dat kan worden gebruikt voor korte ritjes door de 
stad. Denk aan een bezoek aan de dokter of het doen 
van een kleine boodschap. De MAX Mobiel is bedoeld 
om de mobiliteit van ouderen en mensen die slecht 
ter been zijn die niet zelf kunnen rijden, te vergroten. 
De MAX Mobiel wordt bestuurd door een getrainde 
vrijwilliger, er is ruimte voor één passagier en een inge-
klapte rolstoel of een rollator.

Een ritje MAX Mobiel reserveren?
• De MAX Mobiel rijdt op werkdagen van 09.00 

– 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur. 
• De tijden zijn flexibel en aan te passen aan uw 

wensen.
• Vraag minimaal 1 dag/24 uur van tevoren een rit aan. 
• Soms is er ’s avonds of in het weekend een (vrij-

willige) chauffeur beschikbaar.
•  Reserveer een ritje telefonisch 072 – 562 45 21. 
• Geef bij het reserveren de volgende informatie 

door: Uw gegevens: naam, telefoonnummer, 
eventueel e-mailadres. Heenrit: datum, tijdstip, 
waar ophalen, waar wilt u heen? Retourrit: da-
tum, tijdstip, waar ophalen, waar wilt u heen?

gezochT, VrIjwIllIgers warme maalTIjd
In De Hofstaete bieden wij senioren op doordeweekse 
dagen een warme maaltijd. De gezonde driegangen-
maaltijden worden door een professioneel keuken-
team bereid in zorgcentrum ‘t Rekerheem. Wij zoe-
ken vrijwilligers die ons 2 uurtjes willen helpen bij het 
voorbereiden, uitserveren en opruimen van de maal-
tijd. Bent u enthousiast, geduldig en lijkt u het leuk 
om een helpende hand te bieden aan ouderen?  Kom 
langs in De Hofstaete of stuur een mail naar wspde-
hofstaete@gmail.com Wij vertellen u met alle liefde 
over onze dankbare vrijwilligersfuncties

sInTerKlaasInTochT 
De zomer is nog niet eens voorbij of de pepernoten 
liggen al in de supermarkt. Voor je het weet is het 17 
november en komt de Pakjesboot aan in Koedijk en 
mogen alle kinderen Sinterklaas en zijn pieterbazen 
welkom heten. Sint komt rond 13.00 uur aan bij de 
molen aan de Kanaaldijk, gaat daarna per koets naar 
De Rietschoot. Rond 14.00 uur barst het grote Sin-
terklaasfeest los in De Rietschoot. De toegangsprijs 
voor het Sinterklaasfeest of de Sinterklaas filmmid-
dag (voor de kinderen) bedraagt € 3,00. Ouders die 
het Sinterklaasfeest willen bijwonen dienen  ook een 
toegangskaartje te kopen à € 4,50. Vanwege veilig-
heidsvoorschriften is er een maximum aantal kaarten 
beschikbaar. Indien alle kaarten zijn verkocht, dan is 
de zaal vol en worden er geen kinderen en/of ouders 
meer toegelaten. Voorkom teleurstelling op de dag zelf 
en haal uw toegangskaarten op tijd. Wilt u zeker zijn 
van een kaartje koop dan vanaf 28 oktober uw kaarten 
online via www.rietschoot.nl/kaartverkoop



Beide Kerstdagen kunt u bij De Molenschuur genieten van een heerlijk kerstmenu. 
Het kindermenu kunt u vinden op onze website.

Kerstmenu 2019
Amuse

Diverse soorten brood met roomboter

Kerstproeverij van 5 verschillende gerechten

Wildbouillon
of

Pompoensoep

Hertenbiefstuk met rode kool, zuurkool, stoofpeertje en Madeirajus
of

Zeewol�let, zuurkool, schaaldierenbisque, knolselderijpuree

Grand dessert

Prijs kerstmenu € 54.50 p.p.

Suggestie kerstmenu in de knechtswoning tot max. 15 personen
Wij serveren het Kerst menu op kerstavond , eerste en tweede kerstdag
Beide kerstdagen serveren wij uitsluitend het menu.

Reserveren? Bel 072-5613947 of stuur 
een email naar info@molenschuur.nl
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de buXusmoT
Tekst en foto Hans Petit

U kent mijn speurtocht naar (voor mij) onbekende insecten inmiddels. Niet zo lang geleden, eind 
augustus, liep ik door de tuin, fototoestel in de aanslag, toen mijn aandacht werd getrokken door 
iets wits dat landde in de hedera in onze tuin. Na een beetje zoeken zag ik een mooi insect, wit lijf, 
mooie lange antenna’s (de sprieten op zijn kop), grote ogen. Hij liet zich zonder al te veel problemen 
fotograferen. Even later stuurde ik mijn nieuwe ‘aanwinst’ naar waarneming.nl. Met een zekerheid 
van 97% gaat het om een buxusmot luidde het antwoord.  Op Wikipedia vond ik de volgende informatie.

De vleugels van de buxusmot zijn wit met een donkere rand. De spanwijdte is ongeveer 4 cm. Er komt ook een 
zeldzamere, geheel bruine variant voor. De motten leven ongeveer acht dagen en een vrouwtje kan tot vijfhon-
derd eitjes leggen. De jonge rupsen zijn vuilgeel en enkele millimeters groot, maar groeien snel uit tot felgroene 
exemplaren met een zwarte kop. Ze kunnen tot 4 cm lang worden en zijn dan bijna een maand oud. Na het 
rupsstadium verpoppen ze in de achtergelaten spinsels. Het popstadium duurt ongeveer veertien dagen. De jon-
ge rupsen eten delen van het bladmoes. Volwassen rupsen kunnen in korte tijd een plant volledig ontbladeren. 
Op de aangetaste planten blijft het spinsel achter.

Niet zo lang geleden was een buxuskweker uit Brabant aan het woord, de buxusmot had alle planten kaalgevre-
ten. Hij is overgestapt op frambozenteelt. Onze buxussen staan nog vol in blad als ik dit schrijf, maar hoe lang 
nog?
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Rozemarijn, gember, mosterd, karwijzaad helpen
waPen jezelf Tegen Kou en VerKoudheId

door Marieke Kraakman

Herfstweer, slagregens, frisse temperaturen en gelukkig ook prachtige wolkenluchten, het najaar laat zien 
dat het er is met alle toeters en bellen. Deze verandering van weer brengt meestal ook de nodige snotneuzen 
en andere verkoudheid-gerelateerde klachten met zich mee. Je lichaam moet wennen aan de koudere lucht 
en soms zijn we gewoon niet warm genoeg gekleed. Koud en nat thuiskomen en je dan rillerig voelen kan 
mogelijk een opmaat zijn tot een virale infectie van je luchtwegen. Niet omdat kou (of tocht) direct verant-
woordelijk is voor zo’n infectie, maar je weerstand gaat wel naar beneden als je lichaam moeite heeft om 
zich warm te houden. Zorg er daarom voor dat je lijf goed bewapend is. Draag (liefst natuurlijke) stoffen 
die vocht afvoeren en warmte goed vasthouden. 

Warmte kun je ook genereren met kruiden. Denk aan 
het drinken van warme kruidenthee of het toevoegen 
van verwarmende, stimulerende kruiden aan je maal-
tijd, zoals rozemarijn, tijm, bonenkruid, kaneel, gem-
ber, curcuma, pepers, mosterdzaad en karwijzaad. 

rozemarIjn-olIe

Wist je dat je van rozemarijn ook een heerlijk ver-
warmende olie kunt trekken? Pluk hiervoor wat ver-
se takjes rozemarijn en verwarm deze au bain-marie 
in een laagje olie, liefst biologische. Je giet zoveel olie 
bij dat er boven de rozemarijn ongeveer een vingerdik 
olie staat. Dit laat je 24 uur trekken op een ouderwets 
oliestel of boven een waxinelichtje. Het mengsel mag 
niet koken. En uiteraard mag je die 24 uur verwarm-
tijd verdelen over meerdere dagen. Hierna giet je het 
mengsel af door een oude schone doek en doet de olie 
in een schone fles of pot. Wrijf je handen en voeten ’s 
avonds voor het slapen gaan in met deze olie. Je krijgt 
er zachte, heerlijke ruikende én warme voeten en 
handen van. Heeft er iemand spierpijn bij jou thuis? 
Masseer je pijnlijke spieren met rozemarijnolie. Succes 
verzekerd!

mosTerdbad

Een voetenbad met gember is fijn als je koud en rille-
rig bent. Je verwarmt je lichaam niet alleen hiermee, 
je ontgift het ook nog eens. Vroeger namen mensen 
wel eens een mosterdbad bij nerveuze klachten. Tante 
Sidonia van Suske en Wiske deed dit bijvoorbeeld wel 
eens. Misschien niet zo gek, want mosterd verlaagt de 
bloeddruk, waardoor je je minder opgejaagd kan voe-

len en dus wat kalmeert. Mosterdzaad bevat van nature 
trouwens veel mineralen en bevordert de verbranding 
van vet in het lichaam. Neem dus gerust een lekkere lik 
mosterd bij het eten. Het is supergezond.

KarwIjzaad

Karwijzaad smaakt bitter, scherp en beetje naar anijs. 
Dit kruidje geeft veel smaak aan stoof-, rijst- en vlees-
gerechten, soep en sauzen. Als je last hebt van een 
krampachtige hoest of bronchitis is het zeker goed om 
wat extra karwijzaad aan je maaltijd toe te voegen. Het 
laat de hoest verminderen en zorgt hiernaast ook voor 
een goede vertering van je avondmaal. Experimenteer 
maar lekker met kruiden. Ze geven meer smaak aan 
het eten en zijn nog gezond voor je ook. 
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het complex. Naast de woningen is kinderopvang 
Broer Konijn gevestigd in het Zonnehof en naast de 
ingang van Zonnehof is een bedrijvenruimte waar on-
der andere De Waerden (ondersteuning voor mensen 
met een beperking) , een klassiek homeopaat, logope-
die en een masseur zijn gevestigd.

wonen In heT zonnehof

Ik vraag Marga Riekwel wat de voordelen zijn van het 
wonen in Het Zonnehof. Lang hoeft ze daar niet over 
na te denken. “Het prachtige uitzicht naar de Bergense 
en Schoorlse duinen, de prachtige zonsondergangen die 
je regelmatig te zien krijgt, de boten die voorbij varen 
zijn zaken die je er ‘gratis’ bijkrijgt als bewoner van Het 
Zonnehof. Maar er zijn nog veel belangrijker voordelen”

socIale conTrole

Sociale controle kent een aantal betekenissen waarvan 
er een paar negatief kunnen worden uitgelegd. Bij Het 
Zonnehof gaat het om de positieve betekenis:  Onder-
ling toezicht houden en voor elkaar zorgen. Marga: 
“Alle bewoners kennen elkaar en als er iets is dan wordt 
dat opgemerkt. Als je bijvoorbeeld merkt dat bij een 
van de bewoners de gordijnen langer dicht blijven dan 
gewoonlijk, kan dat betekenen dat er iets aan de hand 
is. Op dat moment onderneem je actie. Een van onze 
alleenstaande bewoners moest voor een operatie naar 
een Amsterdams ziekenhuis, een buurvrouw zorgt er-
voor dat alles goed geregeld wordt, 
gaat samen met haar 
buurman op 

doktersbezoek en begeleidt hem richting ziekenhuis 
en gaat samen met haar buurvrouw op ziekenhuisbe-
zoek, geweldig toch!”

lIef en leed-PoTje

“Alle bewoners dragen bij aan het lief- en leed-potje. 
Bij bijzondere verjaardagen maar ook als iemand lan-
ger ziek is wordt daar aandacht aan besteed. Dat geeft 
een gevoel van saamhorigheid, je staat er niet alleen 
voor als bewoner van Het Zonnehof.”

gemeenschaPPelIjKe ruImTe

Zonnehof heeft een gemeenschappelijke ruimte die 
door de bewoners gebruikt kan worden. Marga: “Die 
ruimte is niet iedere dag van de week beschikbaar, 
twee dagen per week wordt de ruimte gebruikt door 
Alkcare voor de begeleiding van licht-dementerende 
bejaarden. Voor de bewoners van Zonnehof is er de 
mogelijkheid om maandagochtend gezamenlijk koffie 
te drinken en vrijdagmiddag spelletjes te doen. (sjoe-
len/kaarten) Op maandagmiddag en vrijdagavond 
wordt er gebiljart door ‘De Blauwe Bal’ een biljartclub 
van en voor bewoners van Zonnehof die in 2007 werd 
opgericht. Er maken best veel mensen gebruik van die 
ruimte, een mooie plek om elkaar te ontmoeten en om 
bij te praten. Op het binnenplein is een aed (automa-
tische externe defibrillator) beschikbaar. 

Beeld ‘Laven, Voeden en Zorgen’ moet terug naar Koedijk

VIjfTIen jaar zonnehof
Tekst en foto’s Hans Petit

Koedijk telt naast de brandweer nog een jarige, het appartementencomplex Zonnehof aan de Kanaaldijk, Zon-
nehof zit in vergelijking met het brandweerkorps nog in haar pubertijd, 15 jaar. Rond 1970 kwam de nadruk te 
liggen op zelfstandigheid, autonomie van de ouderen. In de ‘Nota Bejaardenbeleid’ uit 1975 werd beschreven 
dat maximaal 7 % van de ouderen in een verzorgingshuis mocht wonen. Dat een politieke  richting even tijd 
nodig heeft om uitgevoerd te worden blijkt uit het feit dat het Koedijker bejaardenhuis pas eind jaren 90 haar 
deuren sloot. Voorzitter van de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het Zonnehof, Marga Riekwel, vertelt over 
de geschiedenis van Zonnehof en over hoe het is om te wonen in het appartementencomplex

Op de plaats waar nu het Zonnehof staat, stond 
lang geleden een boerderij met een grote tuin en het 
postkantoor. Het bestuur van de gemeente Koedijk 
besloot om panden en grond aan te kopen om er 
een verzorgingshuis te bouwen. In die tijd broodno-
dig omdat pensioenvoorzieningen zeldzaam waren. 
In 1947 loodste minister-president Willem Drees 
de noodwet Ouderdoms Voorziening door het par-
lement. De AOW werd in 1956 wettelijk geregeld, 
vanaf 1 januari 1957 ontvingen alle Nederlanders 
van 65 jaar en ouder een staatspensioen .

In 1951 werd het verzorgingshuis Zonnehof in gebruik 
genomen. Er was plaats voor 20 tot 25 personen die 
een pensionprijs van 30 gulden per maand betaal-

den. In de loop van de 
jaren zestig 

voldeed Zonnehof niet meer aan de eisen des tijds. 
Het bestaande verzorgingshuis plus vijf aangrenzen-
de woningen werden afgebroken. In 1969 werd het 
nieuwe Zonnehof in gebruik genomen, er was vanaf 
dat moment plaats voor 60 personen. Halverwege de 
jaren zeventig werd het gebouw uitgebreid met een 
eet- recreatiezaal. Eind jaren negentig werd besloten 
het bejaardenhuis te sluiten. De opvattingen zoals be-
schreven in de eerdergenoemde nota uit 1975 waren 
inmiddels geworden tot algemeen gedachtegoed. Op 
de plaats van het bejaardenhuis werden appartemen-
ten gebouwd die, in die tijd, exclusief bestemd waren 
voor mensen van 55 jaar en ouder. (Die leeftijdsgrens 
is inmiddels verlaten!).

heT zonnehof anno 2019 
Het Zonnehof telt 33 appartementen. Van die appar-
tementen zijn 21 huurwoningen en 12 koopwoningen.  

In totaal wonen er op dit moment 46 mensen  in 
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Alle bewoners kunnen zich aanmelden voor een kor-
te instructie over het gebruik van de aed, dat jaarlijks 
herhaald.

KunsTroof

Als ik vraag over nog ergernissen zijn hoeft Marga niet 
lang na te denken. Bij de heropening van het bejaar-
denhuis in 1969 is er voor Zonnehof een standbeeld 
geplaatst. Marga: “Een prachtig beeld dat door de 
bewoners van Koedijk is betaald, onder andere uit de 
opbrengst van het ophalen van oud papier. De drie fi-
guren staan voor laven, voeden en verzorgen. 

De toenmalige directeur van Zonnehof, Gerrit de 
Geus, heeft het beeld, toen het bejaardenhuis werd ge-
sloopt ‘meegenomen’ naar Alkmaar. Het staat nu in de 
tuin van de Nieuwpoort in Alkmaar.”Marga vervolgt: 
“Dat past niet, het beeld is feitelijk eigendom van de 
Koedijker gemeenschap. De directeur had dat destijds 
nooit mogen doen, met een groot woord zou je het 
kunstroof kunnen noemen. Ik vind dat het beeld terug 
moet komen naar Koedijk. Ik ga me daar  samen met 
andere Koedijkers voor inzetten!”

VerenIgIng Van eIgenaren (VVe)
Marga(voorzitter) en Joop van Tiel (Beheer en onder-
houd) vormen het Dagelijks Bestuur van de VvE. Een 
externe partij verzorgt de algehele administratie van de 
VvE. In de VvE zitten de eigenaren van de koopappar-
tementen met Woningbouwvereniging Woonwaard 
als grootste eigenaar van de huurappartementen.  

De VvE zorgt voor het gemeenschappelijk onderhoud, 
Marga:  “Het schilderwerk wordt jaarlijks gecontroleerd. 
De lift in het gebouw vraagt regelmatig onderhoud en 
controle. De gemeenschappelijke ruimte moet netjes 
worden bijgehouden. In het kader van verduurzaming 
heeft de VvE zonnepanelen laten plaatsen, de zonnepane-
len zorgen voor de energie voor de algemene verlichting 
in het gebouw. 

feesTje

Op 22 september was er een gezellig samenzijn op het 
complex waar de bewoners met elkaar de 15e verjaar-
dag van Het Zonnehof vierden. 

Bouwjaar 2017
25.026 km met NAP
Mooie frisse auto
5 deurs

Auto van de maand: Volkswagen Up! 1.0 BMT  € 8.950,-     

Opties:
Airco
Centrale vergrendeling
Elektr. Ramen
Hill-hold functie
LED dagrijverlichting
Stuurbekrachtiging

Autobedrijf De Hertog, De Hertog 5, 
1831 EK , Koedijk tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl
info@autohertog.nl

    

Autobedrijf De Hertog dé airconditioning specialist 
Autobedrijf De Hertog Airco Service voldoet aan alle strenge milieueisen opgedragen door 
het ministerie van VROM/STEK aanwezig , 20 jaar airconditioningervaring. 

APK HET HELE JAAR DOOR € 15,-*
*voor benzine auto’s

Op zoek naar een goede, gebruikte auto?  Kom bij ons langs voor een proefrit. Onze ruime 
selectie gebruikte auto’s biedt u auto’s vanaf slechts € 500,-

Autobedrijf De Hertog heeft een ruime selectie occasions klaar staan. 

€ 8.950,-

Marga Riekwel: “Het beeld moet terug naar Koedijk”

‘Laven, Voeden, Zorgen’ (foto Wietze Jan Ramaker)
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is in de vierde eeuw het Loofhuttenfeest bij de nieuwe 
Christelijke indeling van het kerkelijke jaar, vervangen 
door het Kerstfeest. In die tijd bepaalde het Romeinse 
Rijk het Christendom als staatsreligie, terwijl diverse 
volkeren binnen het Romeinse rijk allemaal veel religi-
euze aandacht besteedden aan de kortste winterdagen. 
De natuur kon dan tijdelijk geen voedsel meer leveren. 

Verlangen naar de lenTe

Daarom verlangde men intens naar een goede terug-
keer van de lente. Die hoofdfeestdagen werden gekop-
peld aan het Kerstfeest van Jezus, om de volkeren in-
tensief te betrekken bij de Christelijke boodschap. Het 
Loofhuttenfeest is een belangrijk feest. Het jaar wordt 
in twee delen van zes maanden gedeeld. Het getal zes 
is het symbool van de menselijke structuur, zoals in het 
scheppingsverhaal wordt besproken. Zo worden twee 
zijden van het leven getoond.

bewusT worden Van heT leVensdoel

De eerste zes maanden tonen de menselijke aanwezig-
heid op aarde met de mogelijkheid om het levensdoel 
bewust te kunnen worden. Dat komt tot uitdrukking 
in de combinatie van de twee verbonden feesten Pasen 
en Pinksteren. Pasen en Pinksteren vormen het beeld 
van de innerlijke bewustwordingsmogelijkheid van het 
levensdoel. Pasen vormt het beeld van het begin van 
de bewustwording en Pinksteren het volledig bewust 
geworden zijn. De negenenveertig dagen tussen Pa-
sen en Pinksteren symboliseren de daarbij behorende 
innerlijke ontwikkeling tijdens het leven. Het getal 
negenenveertig bestaat uit zeven keer zeven. Dat be-
tekent de voortdurende aandacht en overdenking van 
het levensdoel.

oPgangsfeesTen

Het tweede deel van zes maanden toont het Loofhut-
tenfeest, als resultaat van de beleving van Pasen en 
Pinksteren. Als het levensdoel bewust is geworden, 
leeft de mens symbolisch in een loofhut. Een Loof-
hut biedt het beeld van het leven in deze wereld met 
het symbolische open dak als beeld van het bewust in 
verbinding met God en Jezus leven. Pasen, Pinkste-
ren en Loofhuttenfeest worden de drie opgangsfeesten 
genoemd. De opgang naar Jeruzalem symboliseert het 
innerlijk op weg gaan naar de bewustwording dat Jezus 
het leven leidt en verlost. 

Jeruzalem betekent Jeruzalem: “in vrede bewust met 
God verbonden zijn”.

joodse culTuur

In de Joodse cultuur is het Loofhuttenfeest nog goed 
waarneembaar. In Nederland is dat niet zo vaak meer 
het geval, maar wel in landen waar nog veel Joodse 
bewoners verblijven. In Antwerpen maken zij dan 
een soort tijdelijk huisje buiten het gewone huis met 
een gedeeltelijk open dak, waarin zij het Loofhutten-
feest vieren. Dat tijdelijke huisje wijst enerzijds op het 
kwetsbare aardse leven en anderzijds op de beleving 
van de verbinding met God en Jezus als het hemelse le-
vensdoel. Het hemelse thuis waar iedereen uiteindelijk 
weer naar terugkeert. Bewust of onbewust.

Zo kan het duidelijk zijn waarom tegenwoordig ook 
in diverse Christelijke kringen weer aandacht aan het 
Loofhuttenfeest wordt besteed. Het biedt een belang-
rijk en heerlijk beeld van het aardse leven tijdens het 
bewuste geworden levensdoel. En dan looft men God 
en Jezus en het levensdoel tijdens het tijdelijke levens-
verblijf. Daarom wordt het tijdelijke huisje Loofhut 
genoemd.

Belangrijk- en heerlijk beeld van het aardse leven

heT loofhuTTenfeesT

Door Hans Faddegon

In de Coedijcker Ban van september werd het Bijbelse Nieuwe Jaar besproken. De eerste maand van dat 
Nieuwe Jaar begint dit jaar nu precies op de grens van september en oktober. De in het vorige artikel 
beschreven dubbele Nieuwjaarsdag, als beeld van de dualiteit van het leven, vindt dit jaar plaats op 30 sep-
tember en 1 oktober. In de eerste maand van dat Nieuwe jaar zijn ook belangrijke symbolische feestdagen 
aanwezig, zoals op de tiende dag van het Bijbelse jaar. 

Die tiende dag valt op 9 oktober in onze algemene ka-
lender en wordt  “Grote Verzoendag” genoemd. Het 
getal tien vormt daarbij een symbolisch beeld van de 
uiteindelijke bewustwording van het levensdoel na de 
ervaring van de dualiteit van het leven, het goede en 
het kwade. Daarvoor worden  er in de Bijbel twee beel-
den besproken: beeld een “Het kwade”, moeilijke van 
het  leven. Dat wordt uitgedrukt door de Tien Plagen. 
Beeld twee het “goede”, de opbouw van het levens-

doel, middels de Tien Geboden. De Grote Verzoendag 
is daarom een zinvolle dag voor ieder mens. Het vestigt 
de innerlijke aandacht op de echte levensstructuur.

loofhuTTenfeesT

Op de vijftiende dag van het Bijbelse jaar volgt het 
Loofhuttenfeest. Dat feest is in de Christelijke cultuur 
langdurig op de achtergrond geweest, maar in onze tijd 
wordt er weer meer aandacht aan besteed. Historisch 

Cultuur

Sprinkhanenplaag, één van de tien plagen, Exodus 10:4-20 (foto Hans Petit)

De Tien Geboden
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naar Nederland om zich vervolgens over West Europa uit 
te breiden. Aanvankelijk waren de buitenlandse produc-
ten van een mindere kwaliteit en werden in hoofdzaak 
voor de lokale markt gemaakt. 

Omstreeks 1610 komt in Amsterdam en Leiden aarzelend 
de eerste pijpenproductie op gang. Het zijn kleine bedrijf-
jes die in de huiselijke sfeer worden uitgeoefend. Het was 
noodzakelijk dat het hele gezin meehielp om voldoende 
omzet te halen voor een karig maal. In het volgende de-
cennium zal de industrie zich onder andere uitbreiden 
naar Gouda, Enkhuizen, Rotterdam, Delft en Schoonho-
ven. Hierna verspreidt het ambacht zich verder over het 
land naar Zwolle, Deventer, Middelburg tot er omstreeks 
1640 ook pijpenmakerijen in Groningen, Maastricht  en 
ook Alkmaar zijn gevestigd. De kwalitatief betere Hol-
landse pijp vond zijn weg over de hele wereld. In de 
volgende eeuwen neemt het aantal plaatsen waar pijpen 
worden gemaakt sterk af. In Alkmaar eindigt de pijpen-
fabricage in de jaren 80 van de 17e eeuw.  Gouda heeft als 
laatste stad tot in de jaren zestig van de vorige eeuw nog 
kleipijpen gefabriceerd. 

De vroegste modellen rond 1600 zijn zeer klein van afme-
ting en gedrongen dubbel-conisch van vorm met een re-
latief dikke steel. Rond 1700 slank, langgerekt dubbel-co-
nisch met een dunne lange steel. 

Vanaf 1680 ontstaat het trechtervormige, iets grotere mo-
del, dat zal doorlopen tot rond 1750. De ovoïde1  pijpen-
kop start rond 1740 in zijn meest slanke vorm en eindigt 
begin 20e eeuw met een overbelaste ketel. Wat betreft de 
kwaliteit van de pijp kon de roker al vanaf de vroege 17e 
eeuw kiezen uit diverse soorten. Naast grove pijpen kon 
men ook de beter afgewerkte “fijn” pijpen kopen.

Later in de tweede helft van de 17e eeuw verschijnen er 
topproducten op de markt onder de naam   “Porceleyne” 
pijpen, waarvan de naam al aangeeft dat het een product 
was, welke door middel van polijsten een spiegelglad op-
pervlak had verkregen. Vooral in de duurdere Alkmaarse 
vondst-complexen  wordt dit soort pijpen vaak gevonden. 
In Koedijk zijn enkel de grove exemplaren aangetroffen.

Naast de opgravingen hebben we ook een aantal pij-
penkoppen uitgestald tussen beide vitrines in. Daar 
liggen onder andere pijpenstelen en -koppen, die in 
1982 in de Achtersloot achter de voormalige dokters-
woning zijn gevonden door Jan van der Ham. Hij 
deed dit tijdens de tijdelijke drooglegging van de Ach-
tersloot voor de aanleg van de riolering aldaar. 

1 Ovoïde = ovaal/eivormig

In Alkmaar werden de duurdere pijpen gemaakt
PIjPenKoPPen door de eeuwen heen
Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Het is, denk ik alweer twee jaar geleden dat mijn zoon, die even bij ons was, zijn hond uitliet aan de 
Kanaaldijk tegenover ons huis. Op zich is dat niet bijzonder, want er zijn dagelijks mogelijk tientallen 
honden die daar al of niet aangelijnd worden uitgelaten. De hond van mijn zoon liep los. Toen hij terugge-
roepen werd door zijn baas, had hij iets in zijn bek. Op het commando “los” liet hij iets vallen, dat ik her-
kende als een pijpenkop en mogelijk ook heel oud. Ik heb het pijpenkopje meegenomen naar ons museum 
om hem te vergelijken met wat in de vitrine ligt. Blijkt het een zogenaamde dubbel-conische pijpenkop te 
zijn, die wij ook in het museum hebben en die zijn door de stadsarcheologen gedateerd op 1625. Dat was 
dus een toevallige, maar wel heel bijzondere vondst.

In het museum liggen tientallen pijpenkoppen uit de 
opgraving, die in 2006 in de Kerkelaan is gedaan door 
de afdeling archeologie van de stad Alkmaar. De op-
graving was op de plaats waar het café ‘Het Vergulde 
Paard’ in 1997 is afgebrand. De naam van de voor-
ganger van ‘Het Vergulde Paard’ was ‘De Witte Valk’. 
Deze pijpenkoppen stammen dus uit de tijd van “De 
Witte Valk”. De pijpenkoppen liggen in de linker vi-
trine, als je het museum binnenkomt. Ze liggen daar 
soort bij soort uitgestald. De twee vitrines aan de lin-

kerzijde zijn in gericht door stadsarcheologen. Zij heb-
ben daar ook de namen van de uitgestalde voorwerpen 
bijgezet en uitleg over de geschiedenis van de betref-
fende objecten.  Bij de pijpenkoppen ligt een kaartje 
met de volgende tekst: 

Het gebruik van de tabakspijp komt op aan het eind van 
de 16e en begin van de 17e eeuw. De eerste Europese pij-
pen van witbakkende klei werden rond 1580 in Engeland 
gemaakt. Via Engelse pijpenmakers kwam het ambacht 

Historische Vereniging
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Joost Schaub voorzitter voetbal SV Koedijk

sV KoedIjK, een warme famIlIeclub
Tekst Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Op de eerste CB-redactievergadering na de zomerperiode is het idee geopperd om de voetbaltak van SV 
Koedijk een podium te geven. Al brainstormend, met een goed Nederlands woord, kwamen wij eruit om 
de huidige voetbalvoorzitter, Joost Schaub, te benaderen voor een interview. Deze aftrap, om in voetbal-
termen te blijven, is met Joost. Ook de coach en spelers van het eerste elftal zullen in de loop van dit Coe-
dijckerban-jaar aan bod komen. Joost omschrijft SV Koedijk als ‘een warme familieclub’, waarbij resultaat 
voorop staat. 

Heeft u niet veel met voetbal, dan weet u als lezer in 
ieder geval wat er zich afspeelt binnen de omni-vereni-
ging. Naast het herenvoetbal biedt de omni-vereniging 
ook damesvoetbal, G-voetbal, dames- en herenhand-
bal, G-handbal en softbal. Daarbij bestaat de moge-
lijkheid voor de S.V. Koedijk-leden, om in  de stille 
zomermaanden tegen een gereduceerd tarief te tennis-
sen aan de overkant bij de Koedijker Tennisvereniging. 
Sportiviteit is volop aanwezig! 

abn
Joost Schaub (47) is nu ruim een jaar voorzitter van 
de voetbaltak. Joost woont met zijn gezin sinds 2006 
randje Koedijk/Alkmaar. Geboren en getogen in Gro-
ningen waar zijn ouders werkzaam waren op de Rijks 
Universiteit Groningen (RUG). Thuis werd er ABN 
gesproken en de Groningse tongval is om die reden 
niet te horen. “Ik heb de mavo en havo gedaan en veel 
zaken daarom heen. Dit heeft mij gevormd tot wie ik 
nu ben. Ik heb een groot sociaal voelend karakter ont-
wikkeld door al deze ervaringen. Dit aspect gebruik ik 
zeker in mijn rol als voorzitter.”

KonInKlIjKe VIsIo

“Wij, Esther en ik, hebben twee kinderen, een meisje en 
een jongen. Onze zoon en dochter spelen bij Koedijk en 
zo ben ik eigenlijk bij de club terecht gekomen. Ik werd 
natuurlijk eerst supporter, weer wat later elftalbegeleider 
en wedstrijdcoördinator van 11-, 12- en 13-jarigen. Uit-
eindelijk ben ik volgens de carrièreladder voorzitter ge-
worden” lacht Joost. “Andere liefhebberijen heb ik niet, 
want SV Koedijk is mijn grote hobby geworden. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam bij de Koninklijke Vi-

sio in Heerhugowaard. Ik werk daar met slechtziende en 
blinde mensen, waarbij het hen leren omgaan met een 
computer één van mijn taken is.”

een PreTTIge leuKe dorPsclub

“Ik heb gehockeyd bij Roomburg in Leiden en ‘Dash’ 
uit Hoogezand-Sappemeer. Met voetbal had ik geen 
enkele ervaring. Dat ik nu voorzitter ben is echt geko-
men omdat mijn zoon is gaan voetballen. SV Koedijk 
kan ik een beetje vergelijken met de hockeyclub Dash.

Hier in Koedijk kom ik dezelfde sfeer tegen, een pret-
tige, leuke dorpsclub. Natuurlijk hebben wij ook onze 
ambities in het voetbal van het eerste elftal. Promove-
ren van de 3e naar de 2e klasse moet toch binnen 2 á 
3 jaar haalbaar zijn. Afgelopen seizoen hebben we het 
minder goed gedaan. Gelukkig is de sfeer goed geble-
ven en hebben we ons kunnen handhaven in de derde 
klasse onder leiding van trainer/coach Roy Rowinkel.” 

meerjarenPlan

“Samen met de vele vrijwilligers, waaronder coördina-
toren en de technische commissie, wordt er gewerkt 
aan een meerjarenplan. Hierin wordt geïnvesteerd in 
de jeugd, een goede juniorenopleiding, het aanstellen 
van goede trainers die deze visie delen en spelers aan-
trekken die zich twee á drie jaar willen binden aan de 
club. Dit alles om met elkaar de ambitie te realiseren 
om de 2e klasse te bereiken. Voor de dames is er de 
ambitie om van de vierde naar de derde klasse te pro-
moveren.  Mijn taak is om met elkaar dezelfde sportie-
ve groei te krijgen en om dit te realiseren moeten alle 
neuzen dezelfde kant op! Joost: “Ik heb vroeger gehockeyd, met voetbal had ik geen ervaring”
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Ondanks dat hebben we weer een goede frisse selectie 
die het vertrouwen van het bestuur heeft en voor de 
aanstormende jeugd een voorbeeld zal zijn om naartoe 
te werken.”

gedeelde VIsIe

“Waar ik ook blij om ben, is dat de jeugdtrainers de 
visie delen dat voetballen met plezier het belangrijkst 
is, waarna prestaties logisch gaan volgen. Die visie ver-
taalt zich in het feit dat jo 8 t/m 10 dit jaar starten met, 
gezamenlijk, 2 keer per week trainen. Daarbij worden 
dezelfde voetbalvaardigheden aangereikt. Hiervoor 
kunnen we nog trainers gebruiken, maar de eerste in-
drukken zijn positief. 

De meiden- en damesteams staan op de agenda van 
het bestuur. Dames 1 en 2 maken hun debuut in de 
vierde klasse, waarbij er gezonde en reële ambities zijn 
uitgesproken en afgestemd. Om die visie goed te kun-
nen verwezenlijken is het wenselijk dat we het aantal 
bestuursleden van 3 naar 5 gaan uitbreiden.”

TrIbune

Ik vraag of Koedijk straks bij een status van tweede 
klasser geen tribune nodig heeft. Joost: “In het verle-
den zijn er wel plannen geweest. Door de hoge kosten 
konden deze plannen niet worden verwezenlijkt.” 

az
Joost vertelt dat AZ zijn tweede favoriete club is, naast 
SV Koedijk. In de fase waarin AZ nu zit, na het instor-
ten van de tribune, heeft het de steun van de suppor-
ters hard nodig. Joost: “We mogen AZ niet in de steek 
laten, hoe ver de thuiswedstrijden komende periode 
ook worden gespeeld. Ze spelen, voor zover ik verstand 
van voetbal heb, mooi en aantrekkelijk voetbal en dat 
is geen straf om naar te kijken! Mijn favoriete speler bij 
AZ is trouwens de Noor Fredik Midtsjø. Een midden-
velder die aanvallend veel voorbereidend werk doet en 
uitstekend meeverdedigt. Daar houd ik van. “

walKIng VoeTbal

Een laatste nieuwtje is het opzetten van ‘walking foot-
ball’ bij SV Koedijk. Het initiatief komt van Koen de 
Jong (projectmedewerker Oldstars walking football). 
Hij heeft SV Koedijk benaderd om daarin te participe-
ren. Resultaat is dat Rein Lakeman (technisch coördi-
nator recreanten bij SV Koedijk) trainingen geeft aan 
een seniorenteam. Het aantal enthousiaste deelnemers 
is al  gegroeid naar een man of twintig. Op dit moment 
worden de trainingen gegeven op het Cruijffcourt ach-
ter de Jumbo in de Daalmeer. Wordt vervolgd…..

Het luisteren naar elkaar en rust brengen binnen het 
uitvoeren van deze ambities, zijn belangrijke speer-
punten. Ook het regelmatig overleggen met de om-
ni-vereniging is zeer belangrijk. Dit overleg moet ver-
trouwen in elkaar geven, draagvlak creëren en ervoor 
zorgen dat er bij SV Koedijk met plezier wordt gevoet-
bald. Met de nadruk op plezier.”

communIcaTIe 
“Een goede communicatie tussen bestuur en leden is be-
langrijk en dat kan beter. Ik zie dit ook als een groeipro-
ces, waarbij je niet moet weglopen voor discussies.  Be-
langrijk is dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd 
en gedragen binnen het bestuur. Een duidelijke- en open 
communicatie naar de leden is dan ook onontbeerlijk.” 

sTrucTuur

“Waar ik trots op ben en erg blij van wordt, is dat de 
posities in al onze interne commissies steeds weer in-
gevuld worden. Er is een goede organisatiestructuur 
en er zijn veel vrijwilligers binnen de vereniging die 
kleine- en grote klussen doen. 

Dat zie ik veel liever, dan een kleine groep die veel za-
ken moet gaan regelen. Mijn ervaring leert dat er juist 
dan dingen mis kunnen gaan. De leden moeten zich 
gezien en erkend voelen binnen de vereniging. Met el-
kaar blijven praten, in plaats van over elkaar. “

eersTe elfTal

“Mijn contact met de selectie bestaat uit het bijwonen 
van wedstrijden van het 1ste samen met Wim Smit en 
Rob Romijn. Uiteraard maken we kennis met de spe-
lers. Afgelopen seizoen hebben we met elkaar de spelers 
onder 23 jaar gehuldigd die kampioen zijn geworden. 

Dames 1 is kampioen geworden en er zijn jeugdteams, 
die het voortreffelijk hebben gedaan. Ook daar zijn er 
meerdere kampioenschappen gevierd.

Er zijn bij het 1ste nieuwe spelers aangetrokken. Ook 
zijn spelers gestopt vanwege blessures of ze zijn ver-
trokken naar een andere club. Een aantal spelers dat 
gestopt is, heeft gekozen voor hun maatschappelijke 
carrière. 

gezochT bes-bas-sPeler
Muziekvereniging Aurora mag zich dit seizoen weer 
gelukkig prijzen met nieuwe jong talent. Wij verwel-
komen Teun, Okke en Thijs op trompet en Annelot 
op clarineo. Een aantal Aurora-leden zal zich de ko-
mende tijd presenteren in de rubriek: ‘Mijn muziekin-
strument’. Het grootste instrument binnen ons orkest 
zoekt een muzikant! Wij zoeken een bes-bas speler! 
Misschien kent u iemand of speelt u zelf al een koper-
instrument en wilt u iets nieuws proberen? Kom naar 
onze repetitie op vrijdagavond! Brugorkest vanaf 18.45 
uur en het groot orkest vanaf 20.00 uur. Of neem 
contact op met voorzitter Bart Slooten of met Henny 
Slooten-Veldman. 

Bel of mail: bart-henny@planet.nl /tel: 072-5621856.
Bes-bas een belangrijk instrument

Ervoor zorgen dat er bij SV Koedijk met plezier wordt gevoetbald, met de nadruk op plezier
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Heerlijk recept voor twee personen

mosselen oP monagasKe wIjze

door Marcel Rasch

Het mosselseizoen is weer volop aan de gang en wat is er nu makkelijker, als je niet zo lang in de keuken wilt 
staan, dan een pannetje mosselen maken? Bijna niets. Wanneer ik aan mosselen denk, heb ik zoiets van: mosse-
len, gemengde groenten erdoor, wijn erin en stoven. Dat werkt prima.

Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Laatst was ik ergens uitgenodigd en aten we ze op Monagaske wijze. 
Huh? Nog nooit gegeten. Deze was nieuw voor mij. Bijzonder smakelijk en simpel te maken. Je maakt salieboter, 
snijdt uien en klaar! Ik mag het eigenlijk niet zeggen maar de mosselen van de Lidl zijn prima. Altijd goed gevuld 
en erg smakelijk. Lekker glaasje witte wijn of rosé erbij en smullen maar.

benodIgdheden (Voor 2 Personen)
• 1 pakje gezouten roomboter
• 2 pakjes verse salie à 15 gram
• 2 kg mosselen
• 4 grote uien
• Peper
• Mossel- of soeppan.

bereIdIng

1. Haal de roomboter uit de koelkast zodat deze 
zacht kan worden.

2. Leg de mosselen in een bak met water en maak 
ze goed schoon.

3. Snij de salie fijn en meng goed door de boter.
4. Snij de uien door de helft en daarna in plakjes.
5. Smelt de salieboter in de mossel- of soeppan en 

smoor de uien erin.
6. Voeg naar smaak de peper toe.
7. Voeg de mosselen toe en schep regelmatig om.
8. Als de mosselen goed openstaan is het klaar.

TIP

Maak de salieboter een dag van tevoren, dan kan de 
smaak van de salie er goed intrekken.

Eet smakelijk!

Koken
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gelegenheIdselfTal jaren 50
Tekst en foto(uit het archief van) Jan Bijpost

Deze maand een foto met een gelegenheidselftal van het gemeentepersoneel begin jaren 50 van de vorige eeuw. 
Het voetbalveld was toen nog gesitueerd waar nu de speeltuin is. Op de achtergrond zijn de huizen te zien die 
aan de Kooimanstraat staan. Voor het gemak zijn de personen op de tekening hieronder van een nummer voor-
zien. Van de mensen met de rode nummers ontbreken de gegevens, helemaal of gedeeltelijk,  Mogelijk kunt u de 
informatie aanvullen als dat het geval is ontvang ik graag een reactie van u.

1. Cees Damiaans (buitendienst)
2. Hannes Blaauboer ( raadslid)
3. Meester Reijnders ( hoofd van de lagere school)
4. ?? 

5. Siem Visser (raadslid) 
6. Klaas Ramaker (administrateur) 
7. Hil Lammerschaag (raadslid)
8. Cees Schellinger ( burgemeester)
9. Frans Riekwel (raadslid)
10. Piet Hart ( wethouder) 
11. Arie Sloof ( gemeente secretaris)    
12. Gerrit Coevert    
13. Jaap Keeman    
14. ?    
15. ... Dekker    
16. ?? 

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!
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Kindercentrum Olke Bolke
Opvang 0-4 jarigen

Kindercentrum Olke Bolke biedt:
• Kinderopvang voor 0-4 jarigen;
• Reguliere en flexibele opvang; 
• Openingstijden van 07.00-19.00 uur;
• Liefdevolle begeleiding door gekwalificeerde

pedagogisch medewerksters;
• Opvang all-inclusive (alles van A merken); 
• De optie voor een warme maaltijd;
• HKZ/ISO 9001 gecertificeerd;
• Hoogwaardige faciliteiten in een moderne 

accommodatie.

Opvang 0-4 jarigen
• Olke Bolke heeft vier gezellige en compacte

babygroepen. Vier baby-dreumesgroepen
met maximaal 8 kinderen van 0-2 jaar. 
Op elke babygroep heeft ieder kind zijn
eigen ‘vaste’ pedagogisch medewerker;

• Er zijn vier peutergroepen met maximaal 
16 kinderen van 2-4 jaar. In deze verticale
groepen worden maximaal zestien kinderen
opgevangen;

• Olke Bolke heeft een inspirerende en 
uitdagende buitenspeel-
ruimte van maar 
liefst 2000 m2;

• Er is een ruim opgezette
speelzolder met klimtoestel
en glijbaan, waar ieder kind
naar hartenlust kan spelen; 

• Olke Bolke besteedt 
ruime aandacht aan de
ontwikkeling en werkt
samen met de 
basisschool.

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

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  21-01-19  10:09  Pagina 1

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
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omschrIjVIng

1. Hier koop je lekker gebak
2. Heb je aan je rechter voet
3. Het zich aanstellen
4. Hier kun je in je blootje zonnen
5. Heb je nodig bij het bakken van een taart
6. Cadeau waar je zelf je cadeau mee kunt 

kopen
7. Texel, en Engeland zijn ...
8. Krijgt iemand na het overlijden van bijvoor-

beeld ouders
9. Eetbaar wortelknolletje (rood/wit)
10. Gebedshuisje
11. Windrichting
12. Kledingstuk
13. Vader
14. Negentiende letter van het alfabet
In het rood omkaderde deel zie je wie er jarig was 
in september.

• Londense medewerkers van een anti-graffitiploeg 
een kunstwerk van Banksy overschilderden 
waarvan de geschatte waarde meer dan £300.000 
bedroeg

• Het Nederlandse biljoen duizend keer zoveel is 
als het Engelse billion

• Het multimediabedrijf Talpa (Latijn voor mol) 
een verwijzing is naar de achternaam van oprich-
ter John de Mol?

• Rusland, het grootste land ter wereld, aan 14 
andere landen grenst

Jeugdpagina

Was jarig in september
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geachTe redacTIe
Het werd ruimschoots aangekondigd in de Coedijcker 
Ban van augustus. Een huiskamerfestival georgani-
seerd door een stel jonge mensen in de Westfalenstraat.
Het was een feest! Het weer was fantastisch; optredens 
werden verplaatst van de huiskamer naar de voor- of 
achtertuin en de bezoekers genoten met een hapje en 
een drankje van zang, cabaret, film en poëzie. 

Prachtig zoals een 15-tal performers zich belangeloos 
inzette om geld bijeen te brengen voor een goed doel. 
Rond half twaalf maakte initiatiefneemster Floortje 
Gelens het resultaat van haar actie bekend:  € 1357,85.  
Met nog wat bedragen die per bank werden bijge-
schreven kwam de teller op € 1467,85 . Wat een super 
bedrag! Langs deze weg willen we alle deelnemers be-
danken voor hun inzet en de bezoekers bedanken voor 
hun gulle bijdragen. Stichting Perspectief 3000 gaat 
dit prachtige bedrag gebruiken om boeken te kopen 
voor een mobiele bibliotheek in Bangladesh en activi-
teitenhal van een schooltje in Nepal. Mart en Elly van 
den Berg.

KleurensymfonIe
Tekst en foto Cees van Egmond

Indian Summer is een zomers muziekfestival in de achtertuin van Koedijk. Op jaarkalenders zijn Indian Sum-
merafbeeldingen foto’s van kleurrijke bossen weerspiegeld in rimpelloos water. Rond deze tijd maakt de natuur 
zich op voor de winter. Het aantal uren daglicht wordt minder en dan gaan bomen en heesters hun laatste 
kleurenpracht tonen. Ze halen de resterende voedingsstoffen uit hun blad en slaan het op in het hout om in 
het komende voorjaar weer tot bloei te komen. Die voedingsstoffen zijn vooral de bladgroenkorrels. Als die 
verdwijnen, verkleuren de bladeren van groen naar de kleuren van andere pigmenten die dan even de boventoon 
kunnen voeren.

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

colofon
Uitgever:  Bewonersonderneming De Rietschoot. 
Hoofdredacteur/vormgeving Hans Petit Redactie Ma-
rijke de Jong, Rob Westhof, Jacob de Maijer, Jan 
Bijpost, Marieke Kraakman, Marcel Rasch, Jeroen 
van der Kruijf, Cees van Egmond Eindredactie 
Hans Emmerik en Hans Petit Verkoop: Wim Smit: 
verkoop@coedijckerban.nl. Druk: Stichting Meo. 
Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. E-mail-
adres redactie: info@coedijckerban.nl De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij, 
zonder opgaaf van reden, niet te plaatsen. Ingezon-
den tekst kan worden ingekort. De data waarop 
kopij in 2019 moet zijn ingeleverd vindt u op de 
website coedijckerban.nl.

oPlossIngen
Puzzel: Brandweerkorps (1)Banketbakkerij (2)Rech-
terschoen (3)Aanstellerij (4)Naaktstrand (5)Deegrol-
ler (6) Waardebon (7)Eilanden (8)Erfenis (9) Radijs 
(10)Kapel (11)Oost (12) Rok (13)Vader (14) 19e letter 
van het alfabet.



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Al uw verzekeringen, 
hypotheek en bankzaken 

onder één dak?

Dat kan bij ons!


