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Beste lezer,

In deze Coedijcker Ban leest u (op blzd. 4) een 
bijzonder verhaal over De Groene Oase. Enthousiaste 
mensen met hart voor de natuur zijn even buiten de 
bebouwing van Koedijk bezig met iets heel moois: een 
voedselbos. Nu al, maar over een paar jaar zeker, kun 
je daar genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. 
Als je hart hebt voor de natuur is het de moeite waard 
om mee te helpen als vrijwilliger. Heb je daar de tijd 
niet voor, maar kun je wel wat geld missen, dan is een 
donatie ook heel erg welkom. We boffen als Koedijkers 
met zo’n prachtig initiatief, zo vlak bij.

Iets heel anders, maar ook hartverwarmend, is de kerst-
videoclip van meidengroep DuRF, daar leest u over op 
blzd. 27. Drie meisjes zingen een prachtig kerstlied-
je dat je kunt beluisteren op een videoclip (YouTube). 
Bijzonder is dat als veel mensen de clip bekijken de 
meisjes mogen optreden bij een kerstconcert van Cor 
Bakker. Kijken naar de clip zou ik zeggen (en de link 
doorgeven aan iedereen die u kent!).

Tot slot wil ik alle mensen (adverteerders, bezorgers, 
schrijvers) die het afgelopen jaar mee hebben meege-
werkt aan de Coedijcker Ban bedanken voor hun  inzet. 
De Coedijcker Ban nieuwe stijl gaat al weer zijn zevende 
jaar in. We kunnen overigens nog steeds schrijvers, ad-
verteerders en bezorgers gebruiken, iets voor u? Namens 
alle medewerkers van de Coedijcker Ban wens ik u fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2020

Hans Petit, info@coedijckerban.nl
0683114470
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Bijzonder natuurgebied op een steenworp afstand van Koedijk
de Groene oase

Tekst Hans Petit

In de Coedijcker Ban van november heeft u kunnen lezen over De Groene Oase, een voedselbos in wor-
ding. Reden voor de Coedijcker Ban om kennis te maken met de vrijwilligers, die met hart en ziel werken 
aan dit prachtige project. Wat is een voedselbos precies, wat zijn de plannen en wat biedt het de bezoekers? 
Dat zijn de vragen, waarmee ik richting De Groene Oase ben gereden.

Je moet wel goed opletten om het parkeerterrein van 
De Groen Oase te vinden. Je rijdt voorbij het Vlasgat 
en de Wagenweg. Na de Wagenweg, nog voor de afslag 
naar de N504, zie je beneden een bescheiden parkeer-
terrein liggen. Daar kun je de fiets of auto kwijt en stap 
je De Groene Oase binnen. 

Ik heb een afspraak met de initiatiefnemers Inge den Har-
tog (voorzitter) en Johan Lensink (voedelbosbouwer). La-
ter schuiven Gerard Baij (onderhoud, maaien, inzaaien, 
beplanten en rondleidingen) en Martin ten Cate (sinds 
kort vrijwilliger) aan. Vier enthousiaste mensen die mij 
met zichtbaar plezier vertellen over De Groene Oase.

Jacques van der Woude

Waar komt het idee van een voedselbos vandaan? Inge: 
“Het idee komt van Jacques van der Woude, leraar 
biologie. Jacques ging richting pensioen. Het leek hem 
leuk om in de vrije tijd die hij na zijn pensioen zou 
krijgen een helende tuin te beginnen. Jacques ont-
moette in die tijd Hillebrand Breuker van de provincie 
Noord-Holland. Hillebrand was op zoek naar plekken 
in de provincie die niet gebruikt worden, braakliggen-
de terreinen eigenlijk. Met die braakliggende terreinen 
wil de provincie iets innovatiefs doen. In het gesprek 
tussen Jacques en Hillebrand werd dit stuk grond, dat 
doorsneden wordt door de N504, als mogelijk geschikt 
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terrein genoemd. Later ontmoette ik Jacques bij Eco-
dorp Bergen. Daar werd het idee geboren, om hier 
op het terrein van Recreatieschap Geestmerambacht, 
een voedselbos te beginnen.” Inge vervolgt “Het was 
al langer een hartenwens van Johan, om hier met een 
voedselbos aan de slag te gaan.”

de Groene oase

Inge: “Toen de ideeën vorm begonnen te krijgen, 
hebben Jacques van der Woude en ik de stichting De 
Groene Oase opgericht. Dat was in juni 2017.” Johan 
vult aan: “De Groene Oase is daarmee ook meteen de 
naam van dit voedselbos op deze plek. Er zijn meer 
voedselbossen in Nederland, ieder weer met hun eigen 
naam en uitgangspunten.”

voedselbos

Een voedselbos beginnen kan niet zomaar. Daarvoor 
heb je kennis nodig. Johan Lensink volgde daartoe een 
opleiding bij Wouter van Eck, voorzitter van Stichting 
Voedselbosbouw Nederland. Johan: “Wouter van Eck 
is al lange tijd bezig met het ontwikkelen van dit con-
cept. Op dit moment werkt hij aan het opzetten van 
een boerenbedrijf, dat werkt volgens de principes van 
een voedselbos. Daar waar een gewone akker jaarlijks 
wordt bemest en geploegd, zorgt de natuur in een 
voedselbos zelf voor voedingsstoffen en een goede bo-
demstructuur. Een principe dat wordt aangeduid met 
successie.”

successIe

Johan legt het principe van successie in de natuur uit. 
Belangrijk bij de totstandkoming van een voedselbos. 
“Een braakliggend terrein ontwikkelt zichzelf eigen-
lijk. Eerst ontstaat er groei door de zaden, die door de 
wind worden meegevoerd. Vervolgens gaan er bomen 
groeien, waaronder wilgen en esdoorns. Als er bomen 
zijn, komen de vogels vanzelf. De vogelpoep zorgt er-
voor, dat er meer en verschillende zaden in de grond 
komen. Er komen struiken onder de bomen. 

Als dan vervolgens de Vlaamse gaaien eikeltjes gaan 
verstoppen, die ze niet altijd terug kunnen vinden, 
gaan er eikenbomen groeien.  Vanaf dat moment kun 
je ervan uit gaan, dat de grond rijp is om notenbomen 
te planten. Bij De Groene Oase is dat op dit moment 
het geval.”

beschIkbaar voor Iedereen

Het voedselbos is er voor iedereen. Je kunt er lekker 
wandelen, genieten van de natuur en plukken wat 
de natuur je biedt. Van noten tot en met frambozen, 
aalbessen, appels, peren, pruimen, bessen en nog veel 
meer. Het is niet de bedoeling, dat je met grote man-
den het voedselbos intrekt om te oogsten wat er te 
oogsten valt. Het idee is, dat je tijdens je verblijf in 
het bos kunt proeven en genieten van de vruchten die 
je tegenkomt. Niet alle voedselbossen in Nederland 
zijn overigens openbaar. Inge: “Ons terrein valt zoals 
gezegd onder Recreatieschap Geestmerambacht. Het 
heeft ook een recreatieve functie. De Groene Oase zal 
daarom voor iedereen toegankelijk blijven. Wij willen 
een klein paradijs creëren.”

vrIJWIllIGers

Met hoeveel mensen zorg je voor het voedselbos, vraag 
ik mij af. Inge: “Wij hebben al zo’n driehonderd men-
sen die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief. 
Dus er is belangstelling. Op maandag en op vrijdag 
is er een clubje actief.” Gerard Baij: “Met een man of 
zeven zijn wij aan het werk”. Dat klinkt weinig voor 
zo’n groot project vind ik. 

Johan: “Daarom willen wij graag in de Coedijcker Ban 
staan”. “Ja”, vult Inge aan, “Wij hopen dat mensen uit 
Koedijk mee willen doen aan dit prachtige project. 
Wij zijn op zoek naar bestuursleden. Er is een dage-
lijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris 
en penningmeester. Op het gebied van bijvoorbeeld 
communicatie, educatie en fondsenwerving zouden 
wij graag versterking hebben. Naast kandidaten voor 
de bestuursfuncties zijn er vrijwilligers nodig die de 
handen uit de mouwen willen steken. >>
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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



Een leuke bijkomstigheid is dat mensen die zich bij 
ons aanmelden als vrijwilliger, een cursus kunnen vol-
gen bij ‘Landschap Noord-Holland’. Je moet om de 
cursus te mogen volgen minimaal twee keer daadwer-
kelijk als vrijwilliger hebben gewerkt. Het zijn echt 
ontzettend leuke cursussen: van kinderen en natuur, 
met machines werken tot botanisch tekenen.” 

ZWaar Werk?
Ik vraag mij af of het zwaar werk is. Kan iedereen zich 
aanmelden, of moet je vooral heel sterk zijn? Gerard: 
“Er is voor iedereen wat te doen. Snoeien, planten, 
borders aanleggen, een vlindertuin maken.” Inge: “Het 
is ook de bedoeling, om de natuur de natuur te laten. 
Wat wij echt moeten doen (met een streepje onder 
moeten), is de paden toegankelijk houden, zodat ie-
dereen er kan wandelen. 

Wat wij willen doen is, naast de natuur de natuur la-
ten, bomen planten.”

alles Wordt GebruIkt

Snoeien, is dat ook niet een beetje ingrijpen in de na-
tuur vraag ik me af. Johan: “Dat is wel zo, maar soms 
moet je wel wat doen. Bramenstruiken en de reuze-be-
renklauw hebben de neiging om alles te overwoekeren. 
Die dekken wij af met landbouwplastic, waardoor ze 
verstikken. Inge: “Al het tuinafval wordt hergebruikt 
in het voedselbos, er wordt niets weggegooid.” 

Geld

Wordt De Groene Oase op de een of andere manier 
gesubsidieerd? Inge: “Nee, los van het feit dat de stich-
ting de grond dertig jaar om niet mag gebruiken, zijn 
wij afhankelijk van donaties.”>>
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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.

● Alle consumpties (tapbier,   
 wijn en frisdrank)
● Nootjes en zoute koekjes
● 1x koud bittergarnituur
● 1x warm bittergarnituur
● Na afloop koffie/thee
● Inclusief  zaalhuur
● Tijdsduur 4 uur
● Minimaal 30 personen
● Kosten € 24,00 per persoon

Ontmoetingscentrum
De Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
rietschoot.nl
info@rietschoot.nl

De Rietschoot
Al bijna 40 jaar 
het centrum van 

Koedijk

All-in arrangement’Hapje en 
Drankje’

Mogelijke extra’s:
● Saté met stokbrood 
 € 6,50 p.p.
● Gesorteerd gebak 
 € 2,50 p.p.
● Diverse broodjes
 prijs op aanvraag

072 – 561 55 95



Gouden roerdomp

Met de biodiversiteitschallenge (eind 2018) heeft De 
Groene Oase  de eerste prijs gekregen: De Gouden 
Roerdomp. Johan: “Wij hebben een pitch gehouden 
tijdens het door de Provincie georganiseerde ‘Groen 
Kapitaal Congres’. Die pitch leverde ons de Gou-
den Roerdomp op, een prijs waaraan een bedrag van 
€5.000, - was verbonden.”

campaGne

Inge: “Met een vorige crowdfund-actie én met subsidie 
van Landschap Noord-Holland hebben we een Padden-
poel op het noordelijk deel kunnen verwezenlijken. Ons 
volgende project is het aanpakken van de sloot. Dat is 
nu een rechte sloot, daar willen we bochten in laten ma-
ken (meanderen). Door dat te doen maak je de sloot 
aantrekkelijk voor onder andere salamanders en kikkers. 
De crowdfund-actie staat op onze eigen website en is 
anders dan bij andere acties niet aan tijd gebonden. Om 
de sloot te laten meanderen hebben  zo’n €3.500,- no-
dig. De crowdfund-teller staat nu op €245,-. We zijn er 
pas mee bezig. We hopen natuurlijk dat de lezers van de 
Coedijcker Ban hun steentje willen bijdragen.”

planten

Inge: “Naast geld hebben wij ook behoefte aan planten. 
Wij hebben bijvoorbeeld graag munt. Daarmee kun je 
een kruidlaag onder de bomen maken. Het hoeft niet 
per se munt te zijn.  Ook andere zelfgekweekte kruiden 
en vlinderstruiken zijn welkom.” Johan: “De planten 

moeten gezond zijn. Plantjes aanleveren moet te allen 
tijde in overleg met een van ons. Het is niet de bedoe-
ling, dat mensen op eigen initiatief gaan planten.”

de rIetschoot

Inge: “Op 10 januari organiseren we een avond in De 
Rietschoot. Iedereen die belangstelling heeft is wel-
kom. Hoe de avond er uit zal zien weten we nog niet 
precies. Bij de eerste bijeenkomst in november 2017 in 
De Rietschoot waren er 70 mensen. Hou de website 
en onze Facebookpagina in de gaten en geef je op voor 
onze nieuwsbrief zo blijf je altijd op de hoogte!

tot slot

Mijn gesprekspartners vinden het belangrijk om het 
nog eens te benadrukken. De Groene Oase zoekt naar 
vrijwilligers: bestuursleden en mensen die de handen 
uit de mouwen willen steken. Inge: “Werken in de na-
tuur maakt mensen gelukkiger en het is heel gezond.” 
Daarnaast is er geld nodig. Geld om bomen te kunnen 
planten, de sloot te laten meanderen en om andere 
plannen te kunnen verwezenlijken. De Groene Oase 
heeft een gebruiksovereenkomst gesloten voor de duur 
van 30 jaar. De Groene Oase mag dus tot 2048 ge-
bruikt worden! Bepaald geen eendagsvlieg!  

Heeft u belangstelling gekregen voor De Groene Oase? 
Op de website, zie QR-code boven dit artikel, kunt 
u zich aanmelden als vrijwilliger of meedoen aan de 
crowdfund-actie. <<
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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.

Markant in Koedijk

Als de Vlaams gaai vergeet waar hij zijn eikeltjes heeft verstopt gaan er op den duur eikenbomen groeien.



oud papIer voor aurora en sv koedIJk
Ook nadat de blauwe bak wordt ingevoerd is het geld 
dat wordt verdiend met het ophalen van oud papier 
van groot belang voor beide verenigingen. Aurora en 
Sv Koedijk halen al jarenlang, op iedere derde zaterdag 
van de maand, oud papier op. De opbrengst ervan is 
voor beide verenigingen een welkome en noodzakelijke 
aanvulling op hun jaarlijkse begroting.  

Alle inwoners van Koedijk krijgen in 2020 (rond de 
zomer) een blauwe bak waarin oud papier verzameld 
moet worden. Ook als de blauwe bakken eenmaal zijn 
ingevoerd blijven Sv Koedijk en Aurora het oud papier 
ophalen. Blijft u alstublieft uw oud papier tot die tijd 
gewoon aan de weg zetten, u helpt ons er geweldig mee! 

Knieartrose-onderzoek
Voor een onderzoek van de Vrije Universiteit Am-
sterdam worden deelnemers gezocht met knieartrose. 
Ruim 60 fysiotherapiepraktijken, waaronder in Zaan-
dam e.o., zetten zich in om de fysiotherapiebehande-
ling bij mensen met knieartrose te verbeteren. 

Voor het onderzoek zijn ruim 400 patiënten nodig. 
Doet u ook mee? U kunt meedoen als u tussen de 40 
en 85 jaar bent; al 3 maanden of langer knieklachten 
heeft; geen knie-injectie of fysiotherapie voor de knie 
heeft gehad in de afgelopen 6 maanden en geen knie-
prothese of ernstige andere aandoeningen heeft. 

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem voor meer in-
formatie contact op met de onderzoekers Dr. Jesper Knoop 
of Willemijn van Berkel via 06-11159181 of octopus@vu.nl. 
Zij zijn bereikbaar op maandag (hele dag), dinsdag (hele 
dag), woensdag (ochtend) en donderdag (ochtend). Als u 
contact opneemt, gaan zij bekijken of er een fysiotherapie-
praktijk bij u in de buurt meewerkt.

helden van alkmaar
In december worden vrijwilligers die zich op een bijzon-
dere wijze voor de samenleving hebben ingezet onder-
scheiden als ‘Held van Alkmaar’. Jaarlijks krijgen enkele 
tientallen vrijwilligers de speciaal ontworpen medaille in 
de vorm van een toren, het symbool van de stad Alk-
maar, met het opschrift ‘Held van Alkmaar’. Dit jaar 
zullen de onderscheidingen op vrijdag 13 december in 
De Rietschoot tijdens een feestelijke bijeenkomst wor-
den uitgereikt door wethouder Marcel van Zon. Vanaf 
2012 organiseert de Vrijwilligers Centrale Regio Alk-
maar (VCRA) deze uitreiking om de waardering voor 
vrijwilligers tot uiting te brengen. Want één op de vier 
inwoners van Alkmaar zet zich in als vrijwilliger voor 
bijvoorbeeld activiteiten in hun wijk, de plaatselijke cul-
tuur, een sportvereniging, een zorg- of welzijnsinstelling 
of voor iemand, die een beetje extra hulp kan gebrui-
ken. Veel activiteiten kunnen niet (blijven) bestaan zon-
der hun inzet. De onderscheiding is een tastbaar bewijs 
van de waardering voor deze vrijwilligers.
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Oud papier van groot belang voor  Aurora en Sv Koedijk

Zoeken naar een verbeterde fysiotherapie-behandeling

Een tastbaar bewijs van waardering



FIetsen alle Jaren
Meerdere (wijk)bewoners van De Hofstaete hebben 
met veel plezier een ritje in de riksja van ‘Fietsen Alle 
Jaren’ gemaakt. Fietsen Alle Jaren is een initiatief van de 
Fietsersbond, bedoeld om ouderen die zelf niet (meer) 
kunnen fietsen het gevoel terug te geven van ‘de wind 
door je haar’. Samen met een andere passagier gaan ze 
in een riksja op stap, bijvoorbeeld langs plaatsen waar zij 
vroeger gewoond en gewerkt hebben. Onderweg delen 
zij met elkaar en met de bestuurder hun herinneringen.

Zowel ouderen die in zorginstellingen wonen als ouderen 
die zelfstandig wonen kunnen zich (laten) opgeven voor 
een ritje in een riksja. Ook zin in een ritje, of weet je ie-
mand die van wind door het haar zal genieten? Vraag een 
ritje aan via fietsenallejarenalkmaar@gmail.com.

brede school alkmaar-noord
In het nieuwe schooljaar zijn is De Rietschoot gestart 
met het derde blok van de brede school. Er werden 
verschillende workshops georganiseerd voor de basis-
scholen De Zandloper en De Erasmus. 

Een programma van de Brede School is een blok van 
steeds 8 lessen van september t/m november. 

Als hulpmiddel bij de keuze ‘Wat wil je worden als je 
later groot bent?’ konden kinderen meedoen met de 
‘Brede School on Tour’. Zo hebben zij een kijkje ge-
nomen in de kluis van De Regiobank Otterloo, kwam 
een echte wijkagent vertellen over de werkzaamheden 
bij de politie, hebben zij de van alles geleerd over me-
taal bij Wiko Staalbouw, kregen ze een uniek kijkje in 
de brandweerkazerne van Alkmaar, mochten de kin-
deren over kinderen leren bij kinderdagverblijf Broer 
Konijn, terug in de tijd bij de ambachtelijke molen 
Gouden Engel en als afsluiter op bezoek bij een tand-
arts (en kijken of ze gaatjes hebben).

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 en er is ruimte voor één passagier en een 
ingeklapte rolstoel of een rollator.

Een ritje MAX Mobiel reserveren?
• Hij rijdt op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur. 
• Tijden zijn flexibel en aan te passen aan uw wensen.
• Vraag minimaal 1 dag/24 uur van tevoren een rit aan. 
• Reserveer een ritje telefonisch via: 072 – 562 45 21. 
Geef bij het reserveren de volgende informatie door:
• Uw gegevens: naam, telefoonnummer.
• Heenrit: datum, tijdstip, waar ophalen, waar  heen  

Retourrit: datum, tijdstip, waar ophalen waar heen?

11
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Een kijkje bij de Koedijker brandweer
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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
-airconditioningDe Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650

www.fysiotherapiekoedijk.nl

 

 

-  Sinds 2008
-  Vier therapeuten
- Geen wachtlijst
-  Contracten met  
  alle verzekeraars
- Therapie aan huis  
 mogelijk

Diverse specialisaties
> Manuele therapie

> Medical taping

> Medische training

> Dry needling

KENT U ALL PEOPLE CITY SPA AL? 
WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN GEZICHTSBEHANDELINGEN, MANICURE, PEDICURE, MASSAGE EN PERMANENTE MAKE UP.

CitySpa
All People

ALL PEOPLE CITY SPA POWERED BY LOOkX, KANAALDIJK 193, 1831 BD KOEDIJK, 
072 - 540 93 49  info@allpeople.nl, www.allpeople.nl



Enthousiaste vrijwillige bemiddelaars zijn welkom
bemIddelen bIJ burenconFlIcten 
In iedere straat, wijk, dorp of stad komen burenruzies voor. Of dit nu gaat om geluidsoverlast, overlast van 
huisdieren of een tuingeschil. Als buren er onderling niet uit komen, kan hiervoor gratis buurtbemidde-
ling worden ingeschakeld. Voor deze bemiddelingen worden vrijwillige bemiddelaars ingezet. 

Buurtbemiddeling Alkmaar staat open voor enthou-
siaste vrijwillige bemiddelaars, die mee willen werken 
aan een prettige leefomgeving. 

Bemiddelaars zijn getraind om tussen buren te bemid-
delen bij het conflict. Zij luisteren naar het verhaal van 
beide buren, zijn neutraal, geven geen oordeel en kun-
nen omgaan met emoties en weerstand. Door buren 
met elkaar in gesprek te brengen en begrip te creëren 
voor elkaars standpunt, ontstaat er ruimte om samen 
op zoek te gaan naar duurzame oplossingen. Er zijn 
geen speciale opleidingseisen. Het is belangrijk dat 
je geïnteresseerd bent in de medemens, beschikt over 
goede sociale vaardigheden, onbevooroordeeld kunt 
luisteren, onpartijdig in een conflict kunt blijven, kunt 
doorvragen en kunt samenvatten. Je bent gedurende 
1,5 tot 2 jaar beschikbaar.

Je neemt deel aan de jaarlijkse verdiepingstrainingen 
en intervisiebijeenkomsten. Je bent flexibel inzetbaar 
en beschikt over eigen vervoer. 

Wij bieden een enthousiast team van bemiddelaars in 
een professionele werksfeer, een gratis basistraining 
van 3 dagen, jaarlijkse verdiepingstrainingen, intervi-
siebijeenkomsten en tegemoetkoming in de onkosten. 

Wil je je inzetten als bemiddelaars? Dan volg je eerst 
een basistraining van drie dagen. Heb je belangstelling, 
ben je inwoner van de gemeente Alkmaar? Stuur dan 
jouw cv en een korte motivatie naar info@debemidde-
lingskamer.nl  Voor meer informatie: www.debemid-
delingskamer.nl // Stichting De Bemiddelingskamer // 
06 – 24 368 153

13
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Als buren er onderling niet uitkomen kan, gratis, buurtbemiddeling worden ingeschakeld.



8-daagse stedentrip naar de stad die nooit slaapt

neW York cItY (deel 1)
Marijke de Jong, tekst en foto’s

Marijke neemt u in deze - en de volgende Coedijcker Ban mee op de achtdaagse reis naar New York die ze 
samen met partner Marcel Rasch (van onze kookrubriek) in oktober maakte . 

maandaG 21 oktober 2019
Om 05.30 uur gaat de wekker. Aankleden, koffiezet-
ten en van Persie, de kat, eten geven. Met de trein van 
06.57 uur via Zaandam naar de luchthaven. Aldaar in-
gecheckt, een broodje gegeten en naar de instap voor 
een 7,5 uur durende vlucht naar New York JFK. Om 
12.15 uur Amerikaanse tijd, staan we in een enorme rij 
voor de douane. Er zijn maar twee loketten geopend 
rond die tijd. Waarschijnlijk hebben ze net lunchpau-
ze…. Een taxi brengt ons voor 65 dollar naar ons hotel 
in Midtown Manhattan, een rit van een klein uur. 

New York bestaat uit vijf stadsdelen: Manhattan, 
Brooklyn, The Bronx, Queens en Staten Island. Man-
hattan is een eiland en weer onderverdeeld in drie de-
len, teweten Lower Manhattan (downtown), Midtown 
Manhattan en Upper Manhattan (Uptown). Hoe 
dichter bij Manhattan, hoe fraaier het uitzicht. En dan 
bedoel ik natuurlijk de skyline met al die wolkenkrab-
bers van links naar rechts aan de horizon. De vriende-
lijke taxichauffeur stelt zijn beleefde vragen over waar 
we vandaan komen. Hij kent Amsterdam heel goed! 
Of het de eerste keer is dat we NY bezoeken? Ja, inder-
daad. Hij stelt ons gerust, door te vertellen dat New 
York erg veilig is, door alle maatregelen die de laatste 
jaren zijn getroffen. Dat is natuurlijk fijn om te weten. 

Om vier uur komen we aan bij ons hotel, checken we 
in en frissen ons wat op. Vervolgens lopen we naar het 
altijd drukke en bedrijvige Times Square. Een over-
weldigende ervaring: massa’s mensen, enorme, kleuri-
ge lichtreclames met bewegende beelden op de gebou-
wen, ook in de hoogte. Een immense drukte en chaos 
van verkeer, claxonerende auto’s en gele taxi’s, de zgn. 
yellow cabs. Het is werkelijk een totaal andere wereld. 
Ik word zowat duizelig van het omhoog kijken. 

We zoeken een gezellig Iers café en vinden Connolly’s 
Pub. Daar eten we, hoe kan het ook anders, een sma-
kelijke hamburger met een pint bier. Vanwege de jetlag 
gaan we om zeven uur naar het hotel. Voor ons gevoel 

Freedom tower
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is het al middernacht. 

dInsdaG 22 oktober 2019
Ik word om vier uur wakker, wat natuurlijk logisch is. Ik 
ga maar een uurtje lezen en val dan toch weer in slaap. 
Om kwart voor acht zitten we aan een heerlijk uitge-
breid ontbijt. Daarna lopen we de stad in waar we voor 
twee dagen de Hop-On Hop-Off bus boeken. Deze bus 
rijdt twee routes en brengt je langs alle highlights van 
Manhattan, zodat je goed kunt bekijken, waar je uit wilt 
stappen. We krijgen oortjes in en tussen de monotone 
stem van de virtuele gids door, zingt Frank Sinatra uit 
volle borst “New York, New York.” We beginnen met 
route 1 richting downtown, via Madison Square Garden 
en het Empire State Building richting China Town. 

Daarna rijden we langs het One World Trade Center, 
eerder bekend als Freedom Tower. Dat is de toren die 
gebouwd is in 2006 en geopend in 2014. Het verwijst 
naar de North Tower die in 2001 werd verwoest. Om-
dat de bus alleen langzaam kan rijden vanwege de 
enorme drukte, kunnen we alles prima zien en foto-
graferen we bovenop het buitendek. Bovendien is het 
prima weer met een lekker zonnetje, temperatuur zo’n 
21°. Vervolgens komen we bij het Meatpacking Dis-
trict, waar we de benen gaan strekken. Na een korte 
wandeling gaan we lunchen bij Gansevoort Market, 
een hal met verschillende aanbieders van lekker eten 
uit diverse keukens zoals Thais, Italiaans, Aziatisch etc.
Het beschermde stadsdeel Gansevoort Market is ge-
noemd naar het Hollandse fort Gansevoort dat zich 
op deze plek bevond. Na de lunch lopen we door het 
vier kilometer lange High Line Park, een oase van veel 
groen en bloeiende planten, voorzien van naambord-
jes. Een prachtig wandelpad die ons deels tussen de 
wolkenkrabbers en andere excentrieke gebouwen leidt. 

Aan het eind van de wandeling een spectaculair uit-
zicht over het water op de skyline van Brooklyn. Even 
uitrusten op een bankje alvorens op Times Square rou-
te 2 van de bus te nemen. Deze brengt ons langs Cen-
tral Park, Harlem en Fifth Avenue. Wegens het mieze-
rige weer blijven we de route helemaal uitzitten tot we 
weer terug zijn op Times Square. Omdat we nog niet 
helemaal aan het tijdsverschil gewend zijn, houden we 
het na een pizza bij een Italiaan, voor gezien. Het was 
een enerverende dag. Wel vermoeiend.

WoensdaG 23 oktober 2019
Vanochtend is het ontzettend druk aan het ontbijt en 
we vinden nog net een vrij tafeltje. Om half tien met de 
Hop-On Hop-Off naar 9/11 Memorial, het One World 
Trade Center en de monumenten. Daar zijn twee enor-
me waterbassins op de plekken waar eens de Twin To-
wers stonden. Alle namen van de drieduizend slachtof-
fers zijn met bronzen letters in natuursteen gegraveerd. 

Er is een lange wachtrij bij de kassa van het museum, 
maar om 11.30 uur kunnen we naar binnen. Het wordt 
een indrukwekkende middag, heel gevarieerd en ook 
best emotioneel. De gebeurtenissen worden in chrono-
logische volgorde tentoongesteld. Vanaf de voorberei-
dingen van de kapingen met beelden van de terroristen 
op de luchthavens, tot aan de opbouw van het museum 
op de nog bestaande funderingen. Het valt moeilijk te 
beschrijven: de paniek na de inslagen, de ravage die is 
aangericht, het verdriet van de nabestaanden, de per-
soonlijke ervaringen en schrijnende verhalen.

We gaan nog even naar het beroemde café O’Hara’s, 
de thuishaven van de Ground Zero-werkers, meest 
brandweerlieden en politiemensen. De muren hangen 
vol met hun insignes. Vervolgens weer met de bus naar 
Times Square om een eetgelegenheid te zoeken. Het 
wordt de Houndstooth Pub met heerlijke lamsracks. 
Daar filosoferen we nog even na over de belevenissen 
van deze dag. Volgende maand meer over deze trip.

Brandweerwagen, verwoest door vallend puin
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Alle namen zijn met bronzen letters in natuursteen gegraveerd
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Uw partner in Staal, RVS en Aluminium

Voor zowel bedrijven als particulieren

Ook voor uw eigen ontwerp, kunt u bij
Wiko Staalbouw terecht

Kanaaldijk 39, 1832 AB Koedijk
Tel: 072-561 39 75

Email: info@wiko-staalbouw.nl
Website: www.wiko-staalbouw.nl

Gespecialiseerd in
Trappen

Hekwerken
Constructiewerken

Hans Emmerik
Binnenweid 12
1831 BN Koedijk
06-30 03 22 38
hans.emmerik@upcmail.nl

Verzorgt met veel plezier
Voor Zzp-er en particulier
Uw toeslag- en/of belasting-
formulier
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De moeite waard

Je moet het maar ZIen
Fotografie en tekst Mart van den Berg

Op 14 september, Monumentendag 2019, wandelde 
ik het gebouw van de voormalige “Stadstimmerwerf” 
aan de Keetgracht binnen. Gezien de combinatie van 
moderne architectuur binnen een eeuwenoud gebouw 
misschien wel een van de bijzonderste monumenten 
van Alkmaar. Het kantoor van woningbouwvereniging 
“Van Alckmaer voor wonen”. 

Al bij binnenkomst kreeg ik een fraai zakboekje met 
mooie foto’s en achtergrondinformatie van 28 monu-
mentale panden in onze gemeente. 

Blij verrast zag ik er een foto in staan van het Raad-
huis van Koedijk. Ook weer zo’n gebouw waar je re-
gelmatig langs fietst maar geen speciale aandacht aan 
besteedt. Het hoort nu eenmaal bij het aanzicht van de 
bebouwing langs het kanaal. Maar dankzij de tekst die 
er bij de foto staat, weet ik nu (en u dus ook) dat de 

belettering is gemaakt in de stijl van de “Amsterdamse 
School” een architectuurstroming van rond de vorige 
eeuwwisseling. Wat verder aan het gebouw opvalt zijn 
de 2 verschillende kappen en een dwarsstuk boven de 
ingang. En natuurlijk de brede goten, zogenaamde 
“overstekken” die als het ware de aandacht naar het 
dak met geglazuurde pannen trekt. 

Het pand werd op 14 maart 1930 officieel in gebruik 
genomen door burgemeester P. Kikkert. Op 1 oktober 
1972 is Koedijk verdeeld en opgegaan in de gemeenten 
Alkmaar en St. Pancras en kreeg het raadhuis andere 
functies.

In 2005 is het gebouw door “Van Alckmaer voor Mo-
numenten” opgeknapt en in 2007 uitgebreid met een 
achtervleugel. Het geheel is sinds die tijd in gebruik 
als woonzorgcomplex voor Zorggroep ’s Heeren Loo. 
En zo blijft een mooi raadhuis toch een goede functie 
behouden.
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Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk
In deze artikelenreeks maakt u kennis met de spelers van het eerste elftal

koedIJk 1koedIJk 1
Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

Ook deze maand worden er aan u weer 2 spelers voorgesteld uit het 1e voetbalteam van S.V. Koedijk. De 
centrale verdediger Lars Haringhuizen en de middenvelder Sven Koopmans komen aan het woord. Sven 
heeft de bijnaam kameel of camel gekregen maar heeft daar geen enkele moeite mee. Vooral als de tegen-
stander terloops met respect vraagt : Wie is nu die camel? Ik kan mij nog een oude reclame slogan herinne-
ren die luidde : I walk a mile for a camel….Ik bedoel maar prima toch zo’n bijnaam.

WIe Is lars harInGhuIZen?
Ik ben geboren op 06-05-1998 en woon mijn hele leven 
al in Koedijk. In het 1e van Koedijk speel ik als centrale 
verdediger. In Amsterdam studeer ik civiele techniek 
en ik ben nu 2e jaars. Wat ik later als ik afgestudeerd 
ben wil gaan doen weet ik op dit moment nog niet. 
Eerst maar eens afstuderen. 

Wat doe je als je niet voetbalt?
Dan ga ik met mijn vrienden ergens een biertje drin-
ken. Maakt niet zoveel uit waar want we hebben geen 
stamkroeg of zo.

Ben je verliefd, verloofd, getrouwd?
Ik heb nu drie jaar een vriendin en wij zijn erg happy 
samen.

Waar ben je goed in?
Kan ook aardig schaatsen en tennissen. Als er geen 
voetbal is dan loop ik hard ook om mijn conditie goed 
te houden.

Hoe lang speel je al voetbal?
Op mijn 6e jaar ben ik bij Koedijk begonnen met 
voetbal dus zo’n jaartje of 15.

Bij welke clubs heb je gespeeld tot nu toe?
Ik heb een jaartje bij Duinrand S gespeeld maar ik 
miste mijn vrienden. Het voetbal bij Koedijk is trou-
wens beter dan bij Duinrand. Het is hier meer tik-tak 
voetbal dus lekker snel.

Wie is je grote voetbal voorbeeld?
Ja dat is toch wel Lionel Messi van Barcelona. Met spe-
lers van AZ heb ik niet zoveel want ik ben Ajax fan.

Wat vind je van jezelf als centrale verdediger?
Ja dat ligt mij wel deze positie. Ik ben een goede verde-
diger en kan goed koppen, dus pas daar goed.

Wat zijn je ambities in het voetbal?
Nou ik vind het heerlijk om leuk voetbal te spelen met 
een gezellige ploeg. Ook vind ik het belangrijk dat er een 
goede teamsfeer blijft ook als we een keertje verliezen.

Ben je een aanvoerder of een uitvoerder?
Dan ben ik toch meer een uitvoerder. Ik sta liever in 
dienst van het team.

Welke trainer uit de eredivisie bewonder je het meest?
Dat is Erik ten Hag van Ajax. Na het vertrek van en-
kele sterspelers heeft hij dit seizoen toch weer een goed 
voetballend team neergezet. Daar kun je alleen maar 
bewondering voor hebben. 
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Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk
Wat is je mooiste voetbal ervaring?
Toen ik met de F6 bij Koedijk in mijn eerste jaar direct 
kampioen werd. Dat vergeet ik nooit.

Wat heeft je voorkeur: spelen op gras of op kunstgras?
Spelen op gras vind ik prettiger. Het spel ziet er beter 
uit omdat de bal goed rond gespeeld kan worden. Ook 
komen de slidings beter uit.

VAR of geen VAR in het voetbal?
Als de VAR gebruikt wordt waar het voor bedoeld is 
dan kies ik voor de VAR. Er wordt nu teveel terug ge-
keken naar spelmomenten die ik niet nodig vind.

Wie wordt er dit seizoen kampioen in de 3e klasse?
Purmerend denk ik. Het is een goede ploeg waar moei-
lijk van is te winnen.

Waar erger jij je het meest aan op de velden?
Slechte scheidsrechters kan ik me dood aan ergeren 
maar ook negativiteit uit eigen team vind ik ergerlijk.

Waar kun je van dromen?
Ik wilde prof voetballer worden maar wat nu belang-
rijk voor mij is zijn goede vrienden en straks na mijn 
studie een leuke baan.

Aan wie zou je een compliment willen geven?
Dat doe ik aan ons team. We zitten in een moeilijke 
pool maar we doen het met elkaar prima in deze klasse. 
Dus mijn complimenten.

WIe Is sven koopmans?
Ik ben een erg gemotiveerde jongen in alles wat ik doe. 
Ik zit nu in het examenjaar voor de Havo. Daarna wil 
ik een opleiding aan het Cios combineren met een stu-
die sportkunde in Amsterdam.

Waar ben je geboren en getogen?
Ik ben op 13-12-2001 geboren en heb tot mijn 17e in de 
Daalmeer gewoond. Nu woon ik in Noord-Scharwou-
de, maar op mijn scooter ben ik zo in Koedijk.

Heb je een relatie?
Nee hoor, ik ben vrijgezel. Voor mij zijn vrienden be-
langrijk.

Wat doe je, als je niet voetbalt?
Dan ben ik bezig met mijn studie, of ik ga stappen met 
mijn vrienden. We zijn allemaal nog vrij jong. Het is altijd 
even kijken, in welke gelegenheid we dan terecht komen.

Waar ben je goed in?
Ik kan goed luisteren en schakelen. Verder ben ik bereid, 
zonder veel discussie, om nieuwe dingen aan te nemen.

Hoe lang speel je al voetbal?
Als ik terugreken, is dit mijn 12e voetbalseizoen. Ik ben 
begonnen in de F-jes bij Koedijk. Dat kwam door mijn 
vrienden. Ik had niets met sport, maar door mijn vrien-
den ben ik toch gaan voetballen. We waren toen met 
zeven vrienden. Hiervan voetballen er nu nog twee.

Bij welke clubs heb je nog meer gespeeld?
Ik heb er nooit over nagedacht, om bij een andere club 
te gaan spelen dan bij Koedijk, dus nergens anders.

Wie is je grote voetbalvoorbeeld?
Jens Toornstra van Feijenoord. Sterke persoonlijkheid 
en een harde werker. Zijn speelstijl spreekt mij aan en 
hij is altijd een vaste keus in het team.
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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



Op welke positie speel jij zelf bij Koedijk?
Ik ben middenvelder met een aanvallende rol. Daarin 
kan ik het beste mijn ei kwijt.

Wat zijn je voetbalambities?
Ik blijf altijd realistisch, maar ik wil graag het hoogst 
mogelijke halen. Met mijn 17 jaar wil ik verder en ho-
gerop in het voetbal.

Ben je een aanvoerder of een uitvoerder?
In de jeugd ben ik aanvoerder geweest en buiten het 
veld kon ik dat toen ook wel zijn. Door mijn spel neem 
ik nu liever de boel op sleeptouw en laat ik zien wat 
ik kan. Dat ligt mij veel beter, ik ben niet zo’n prater.

Welke trainer uit de eredivisie bewonder je het meest?
Giovanni van Bronckhorst. Hij had een goede chemie 
met zijn team en heeft in 4 jaar tijd met Feijenoord 5 
prijzen gehaald. Géén woorden, maar daden!

Wat is je mooiste voetbalervaring?
Tot nu toe is dat het kampioenschap met de B1 in sei-
zoen 2013-2014. Dat heeft mij zo’n euforisch gevoel 
gegeven, prachtig. Ook het weekendje weg daarna met 
de B1-selectie was een geweldige beleving.

Voorkeur: spelen op gras of op kunstgras?
Mijn hele leven speel ik op kunstgras, maar het spelen 
op een goede grasmat heeft mijn voorkeur.

VAR of géén VAR in het voetbal?
Met de VAR heb ik geen probleem, maar dan moet die 
wel goed gebruikt worden door de arbitrage en niet te 
mierenneukerig. 

Wie wordt er dit seizoen kampioen in de 3e klasse?
Vermoedelijk Vrone. Zij hebben een goed stabiel team, 

dat ik wel kampioen zie worden.

Waar erger jij je het meest aan op de velden?
Dat de koppies gaan hangen bij een achterstand. Het 
gallen en niet meer werken, neemt dan de overhand. 
Op zo’n moment moet de coach nog meer boven de 
groep gaan staan. Werken!

Waar droom je van?
Om profvoetballer bij Feijenoord te worden. Al krijg 
ik er nul Euro voor betaald. Dat zou mij niets uitma-
ken. Als 10-jarige heb ik in de E-selectie van AZ geze-
ten. Door een blessure ben ik toen helaas afgevallen. 
Maar de droom, die blijft.

Aan wie zou je een compliment willen geven?
Een dik compliment wil ik aan het hele team geven. 
Als je weet wat we na afgelopen seizoen hebben inge-
leverd aan spelers, dan kun je meer dan tevreden zijn 
over de prestaties van het huidige 1e team. Klasse.

Met de VAR heb ik geen probleem ...
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Agenda De Rietschoot
01 december Koe vangt Haas
03 december Samen Eten
08 december Klaverjassen
08 december Cult’Uurtje
10 december Samen Eten
13 december Helden van Alkmaar
14 december Kerstbingo XL
15 december Workshop Kerststukjes
18 december Keez-toernooi
19 December Kerstbuffet Samen Eten
22 December Klaverjassen
28 December G-Disco

Agenda De Hofstaete
04 december Koffie met verse taart
05 december Sinterklaas Bingo
06 december Spel/Borrelmiddag
09 december Zangkoor Laatbloeiers
19 december Kerst Bingo (onder voorbehoud)
20 december Spel/Borrelavond
22 december Gouden Langspeelplaat
23 december Kerstdiner

De Hofstaete en Rietschoot zijn gesloten op 25 
december 1e Kerstdag, 26 december, 2e Kerst-
dag, 31 december en op 1 januari Nieuwjaarsdag 
In De Hofstaete worden in de Kerstvakantie 
geen activiteiten georganiseerd. Wel worden de 
dagelijkse warme maaltijden geserveerd (met uit-
zondering 23, 25 en 26 december en 1 januari).

koe vanGt haas theatersport

Kijken bij een theatersport wedstrijd (voorstel-
ling improvisatietheater) van Koe Vangt Haas? 
Dat kan komend seizoen maar liefst zes keer! Elke 
keer met fantastische muzikale begeleiding van 
Geert Meuffels.  

Zondag 1 december speelt Koe Vangt Haas met Nau-
tisch Kijken uit Haarlem. Een echte theatersportwed-
strijd, dus. Het belooft een verrassende middag te 
worden met volledig geïmproviseerd theater. Entree 
€ 5,00 (incl. consumptie), kinderen tot 12 jaar € 2,50 
(incl. consumptie). Dus kom gezellig met het hele ge-
zin! De voorstelling begint om 14.00 uur en is rond 
16.00/16.30 uur afgelopen. De zaal is om 13:30 uur 
open voor de kaartverkoop. Je hoeft niet te reserveren.

koedIJks cult’uurtJe

Elke 2e zondag van de maand van oktober t/m 
april is er een Koedijks 
Cult’Uurtje waarbij de 
muzikanten zeer verschil-
lend zijn. Het kan een 
koor zijn een duo of een 
band, van jazz, country, 
sing-a-songwriter, Iers, 
Duitse schlagers, etc. Zon-
dag 8 december begint het optreden om 15:00 uur 
en duurt tot ongeveer 17:00 uur. Entree is € 3,00. 

G-dIsco Gala

Zaterdag 28 december sluiten wij het jaar af. Net als 
afgelopen jaar hebben wij dit jaar twee gastoptre-
dens van twee hele bijzondere gasten. Samen met 
met DJ Snow en Co en de verrassingsgasten wordt 
het een knalfuif. Het thema is Gala, dus kom in je 
mooiste galajurk of pak en kom het einde van het 
jaar groots vieren. Voetjes van de vloer, kom lekker 
meedansen en swingen op je favoriete nummer. 

Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte welkom om 
samen met ons een geweldig feest te maken. Om 
23:00 uur stopt de muziek en gaan wij allen richting 
ons huis. Entree  € 2,50. Op vertoon van de Alk-
maarPas € 2,00. Begeleiders hebben gratis toegang. 
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Informatie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. 
Bereikbaarheid: De Rietschoot is zeer rolstoeltoe-
gankelijk en goed te bereiken met openbaar ver-
voer. Connexxion lijn 2, 3 en 4 hebben hun eind-
bestemming op loopafstand achter De Rietschoot.

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 9 december van 14.00 – 16.00 uur. 
Kosten: € 3,75 (incl. koffie of thee).

klaverJassen In rIetschoot en hoFstaete

Elke 1e en 3e zondag van de maand kunt u klaverjassen 
in De Rietschoot en elke woensdagmiddag in De Hof-
staete. Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ gespeeld en 
gezelligheid is troef. Zondag 8 en 22 december vanaf 
13.30 uur in De Rietschoot. Entree: € 3,50 incl. koffie/
thee/chocolademelk en een bitterbal. Elke woensdag 
vanaf 13.45 uur in De Hofstaete. Entree: € 2,50. 

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 
18 december 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 van 14.00 – 16.00 uur. 
1 plankje € 2,50, 2 plankjes € 4,00. Donderdagmid-
dag 5 december een speciale Sinterklaasbingo, 19 
december een Kerstbingo (onder voorbehoud).

Gouden lanGspeelplaat

Een middag per maand een gezellig en muzikaal pro-
gramma voor senioren in De Hofstaete. Zondag 22 
december van 14:00 – 15:30 uur treedt Alkmaar Brass 
op.  Het ensemble lijkt een echte Engels brassband, 
maar speelt allerlei muziekgenres. De kenmerkende 
warme sound van de brassband wordt gemaakt door 
een ca. 25 muzikanten die alleen op koperblaasin-
strumenten spelen. Een aantal koperblaasinstrumen-
ten komen echter niet in de andere orkesttypen voor. 
Zo wordt de warmere sound van de cornet verkozen 
boven die van de trompet. Ook geen Franse hoorns 
in dit orkest, maar althoorns. De aanwezigheid van 
baritons is opvallend voor de sound van Alkmaar 
Brass. Het orkest wordt ondersteund door slagwerk. 
Gouden Dagen schenkt gratis koffie, gesponsord 
door AH de Mare. Entree is € 3,00.

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, rummi-
kubben, etc. Vrijdagmiddag 6 december van 14.00 
– 16.30 uur en vrijdagavond 20 december van 19.30 
– 22.00 uur.
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kerstbInGo Xl
Zaterdag 14 december wordt er in De Rietschoot 
een speciale kerstbingo georganiseerd. Het belooft 
een gezellige avond te worden, volledig in de kerst-
sfeer, compleet met gezellige kerstmuziek, een en-
thousiaste presentator en leuke kerstprijzen. Voor € 
5,00 heb je al een bingo-XL-kaart.

De te winnen prijzen zijn: Diner voor 2 bij d’Mon-
deriaan, Origineel AZ-shirt, Fiets, 2 Kaarten voor 
de musical Anastasia, Weekendje weg. En nog veel 
meer prijzen. Dus trek je foute kersttrui aan en kom 
meespelen op zaterdag 14 december van 20.00-
23.00 uur ! Inschrijven via scw@rietschoot.nl

koersbal

Koersbal is meer dan 20 jaar geleden overgewaaid 
uit Australië en sindsdien zijn er duizenden enthou-
siaste koersballers, man of vrouw, valide of invalide, 
actief. Iedereen kan deze sport beoefenen omdat er 
geen lichamelijke of fysieke inspanning voor nodig 
is. Wie eraan begint, raakt al snel met het ‘koers-
balvirus’ besmet. Koersbal lijkt veel op jeu de bou-
les maar er zijn belangrijke verschillen: het is een 
binnenspel, de ballen zijn minder zwaar en moeten 
worden gerold dus niet geworpen. Iedereen kan het 
leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een 

gezellig, maar ook een verrassend spel is. Elke dins-
dag in De Hofstaete van 13.45 - 15.45 uur. Kosten: € 
2,00 (incl. koffie of thee).

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 driegangenmenu. Ui-
terlijk maandagochtend voor 10 uur aanmelden bij 
de bar bij één van de medewerkers, via telefoon 072 
– 561 55 95 of via e-mail info@rietschoot.nl. 

Menu’s:
• 3 december: Kippensoep, Rode bonen pot 

met shoarmavlees, IJs
• 10 december: Erwtensoep of Bruine bonen-

soep, Roggebrood met spek, Bavarois, Koffie/
thee met wat lekkers

• 17 en 24 december: geen Samen Eten
• 7 januari: 1e Samen Eten in het nieuwe jaar

samen kerst In de rIetschoot

In december vervalt de reguliere dinsdag 17 decem-
ber, maar is er een uitgebreid kerstbuffet op donder-
dag 19 december. 
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Het buffet wordt om 18.00 uur geopend met: stok-
brood, kruidenboter, meerdere soorten salades, 
gemengde groenten, feestelijke sla, pommes Du-
chesse, frites, kip, vis en diverse toetjes als dessert. 
Kosten € 15,00.

Voor het feestelijke kerstbuffet kunt u zich tot ui-
terlijk 16 december aanmelden. Doe het snel, want 
vol=vol. Aanmelden kan bij de bar bij één van de 
medewerkers, via telefoon 072 – 561 55 95 of via 
e-mail info@rietschoot.nl

samen kerst In de hoFstaete

Op maandag 23 december wordt vanaf 17.00 een 
heerlijk 4-gangen kerstdiner geserveerd in de Hof-
staete. Komt u aanschuiven in uw mooiste kleding. 
Reserveer tijdig een plek aan de feestelijke kerstta-
fel. Wilt u deelnemen aan dit feestelijk en gezellig 
kerstdiner? Aanmelden kan in De Hofstaete bij één 
van de medewerkers, of via 072-5624521, of wspde-
hofstaete@gmail.com

een kerstukJe om trots op te ZIJn

De Workshops Kerststukjes maken onder leiding 
van Bloembinderij Jaap Schipper zijn bij voorbaat 
al een groot succes. Beide workshops op zondag 15 
december zijn al vol.

koFFIeochtend In de hoFstaete

Alleen is ook maar alleen. Samen is gezelliger. Kom 
gezellig koffieleuten en kletsen in De Hofstaete. 
Elke maandag- en woensdagochtend van 10.00-
11.00 uur. De 1e woensdag van de maand maakt één 
van onze bewoners een overheerlijke taart. Woens-
dag 4 december koffie met zelfgemaakte taart.

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.
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Kijk naar hun videoclip (zie QR-code hiernaast)

meIdenGroep durF
Door Adinda Vis

Drie vriendinnen Duènde (uit Koedijk), Robin en Fleur vormen sinds kort samen de meidengroep DuRF.  
Begin november is er een kerstvideclip opgenomen die je moet gaan zien. Je helpt daar de meisjes enorm mee!

Duènde, Robin en Fleur vormen de meidengroep DuRF. 
Ze bestaan nog maar net en toch hebben ze met hun meer-
stemmige zang al heel wat harten veroverd. Misschien heb 
je ze al gehoord in de Rietschoot waar ze het Sinterklaas-
feest muzikaal hebben omlijst.

vIdeoclIp

De meiden van meidengroep DuRF hebben twee weken 
geleden al een beetje kerst gevierd. Dus als je drie gekleur-
de kerstvrouwtjes met pony voorbij hebt zien komen, 
dan kan dat kloppen. Voor hun nieuwe kerstlied: A Hap-
py Christmas Song is een hartverwarmende videoclip ge-
maakt, met Koedijk als achtergrond. 

cor bakker

Op 22 december geeft Cor Bakker in de Grote Kerk 
in Alkmaar een kerstconcert. Als de meisjes 10.000 

weergaven krijgen op de kerstvideo via YouTube, dan 
mogen ze optreden tijdens zijn concert! Help de mei-
den, bekijk en deel de video en geniet van de prachtige 
en hartverwarmende beelden en mooie samenzang. 
De link naar de videoclip is: https://youtu.be/yCwlh-
NVlFT0.(QR-code boven dit artikel!)

huIsartsenpraktIJk koedIJk
Huisartsenpraktijk Koedijk is 
wegens vakantie gesloten van: 
23 december 2019 t/m vrijdag 
3 januari 2020 De waarneming 
wordt in die week gedaan door 
: praktijk ‘t Rak, Schoenmaker-
straat 26, telefoon 072-5612598 
Houdt u rekening met het tijdig bestellen van uw her-
haalmedicatie?
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Lees over de diepere betekenis van Bijbelteksten

de sYmbolIek van de bIJbel – deel 2
Hans Faddegon

In de Coedijcker Ban van november stond deel 1 van de Bijbelse symboliek. Daar is onder meer Jezus 
Christus besproken, die tijdens het Kerstfeest herdacht wordt als de Zoon van God. Jezus is het menselijke 
beeld van God. De naam Jezus betekent de vormgever en begeleider van ons leven. In dit deel twee neem 
ik u verder mee in de symboliek van de Bijbel.

De Bijbelse naam Messias betekent behalve gezalfd ook 
het zich wijden aan de mens op aarde door de tijdelijke 
afdaling op aarde. Dat maakt ook duidelijk dat de aard-
se mensen door God geschapen zijn.  Zo is wederzijdse 
liefde menselijk, aanwezig en mogelijk tussen de aardse 
mens en God en de Zoon van God. De Bijbel deelt mee 
dat Jezus en God een volkomen eenheid zijn. Bijvoor-
beeld in het Evangelie Johannes 10. 

ZeventIG talen

Het woord ‘naam’ betekent in de Bijbelse taal behalve 
naam ook bestemming, het levensdoel. Na de terug-
keer in de hemel herstelt de eenheid tussen de mensen 
tegenover de aardse veelheid. De communicatie in de 
hemel is volmaakt, terwijl hier op aarde de veelheid 
tot uitdrukking komt in de symbolische zeventig ta-
len. Dat benadrukt de beperkte communicatie van de 
aardse mens. De levensreis gaat vergezeld van tegen-
strijdigheden, wat de dualiteit van het symbolische 
goed en kwaad betekent. Het getal zeventig vormt het 
Bijbelse symbool van de actuele beleving van het aard-
se leven. De genoemde dualiteit is de basis waarop wij 
deze tijdelijke levensreis als leerweg maken. Het sym-
bolische kwade is niet in de hemel aanwezig. 

levensles

De originele naam van het kerndeel van de Bijbel, de 
Tora, is levensles. Zo doen wij tijdens het leven veel en 
vaak onbewuste ervaringen op, die Jezus uitlegt wan-
neer wij weer teruggekeerd zijn in de hemel. Zo is de 
aardse levensreis een heel bijzondere ervaring en les.

kInd

Jezus wordt tijdens het Kerstfeest als Kind herdacht. Het 
Bijbelse woord kind is het symbool van de echte “ik”, het 
innerlijke aspect dat in ieder mens aanwezig is. Daarom 
verschijnen wij hier op aarde eerst als kind. Als een kind 
vertrekken we naar de hemel. De zogenaamde aardse vol-
wassenheid is slechts een tijdelijke basis om hier op aarde 
tijdelijke zelfstandig te kunnen leven en na te kunnen 
denken over het uiteindelijke hemelse levensdoel. 

moeder

God wordt besproken als absolute eenheid van God als Va-
der en Moeder tegenover de mens als symbolisch kind. Dit 
Bijbelse woord moeder wijst op de verblijfsmogelijkheid 
van de mens op aarde. Vader wijst op het begeleiden van de 
mens door de tijdelijke dualiteit, zodat de mens kan gaan 
nadenken over de bedoeling van het aardse leven.
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Joods

‘Joods’ is het symbool van het innerlijke aspect, dat in 
ieder mens aanwezig is. Om dit te kunnen begrijpen, 
moet eerst uitgebreid aandacht besteden worden aan 
de betekenis van de mensheid tegenover de Bijbel. De 
geschreven Bijbel betekent de door God vastgestelde 
structuur van het leven. Tegenover deze geschreven 
Bijbel staat de mondelinge Bijbel. Hier betekent het 
woord mondeling de dagelijkse belevenis van het leven 
met bewustzijn van de geschreven Bijbeltekst. In het 
Christendom is dat op de achtergrond geraakt, maar 
in de Joodse cultuur is het meestal nog actueel als 
beeld van de menselijke individualiteit. 

hIstorIsche mensheId

Tegenover de individuele mens staat het beeld van de 
historische mensheid. De volkeren, historisch en actu-
eel, vormen een symbolisch beeld van diverse aspecten, 
die in ons eigen individuele innerlijk kunnen afspe-
len. Dat komt ook tot uitdrukking in de genoemde 
zeventig talen, als beeld van de mogelijke conflicten, 
de veelheid, de diverse religies enzovoort. 

bIJbelse volken

Het Bijbelse Egyptische volk had de primair mense-
lijke neiging om alleen aardsgericht te leven. Het Bij-
belse Joodse volk daarentegen vormt een beeld van de 
menselijke kern die bewust kan worden van de hemelse 
levensbron en levensbestemming:  ons echte innerlijke 
Ik, het symbolische kind, dat uiteindelijk weer terug-
keert naar het Hemelse Thuis. Uiteraard is de huidige 
individuele Joodse persoon gewoon een gelijkwaardig 
mens zoals wij allemaal.

eGYpte

De Bijbelse naam Egypte betekent begrensd verblijf 
in de dualiteit op aarde, dat in eerste instantie puur 
aardsgericht is. Uiteindelijk kan de mens dan bewust 
worden van het levensdoel, zodat de mens op weg gaat 
naar het Beloofde Land, het hemelse inzicht op aarde. 
Dit aspect van de mens heet dan Israël, wat betekent: 
het bewust gericht zijn op de liefdevolle God.

hebreeuWs alFabet

Alle letters van het Hebreeuws alfabet, bezitten speci-
fieke getallen en betekenissen die uitleg geven over de 
levensstructuur en die de Bijbelse woorden en namen 

helpen te begrijpen. De eerste letter van het alfabet, 
met getalwaarde één, wijst op de Hemelse levensbron 
die door God mogelijk wordt gemaakt en die het 
nadenken aanbiedt over de bedoeling van het leven. 
De tweede letter, met getalwaarde twee, wijst op de 
tweezijdigheid, de dualiteit, van het leven. Het sym-
bolische Goede en het Kwade wat uitnodigt om na te 
gaan denken. De derde letter, met de getalwaarde drie, 
wijst op de liefdevolle bewustwording en keuze van het 
hemelse levensdoel en de daaruit volgende liefdevolle 
aandacht voor de medemensen. Het getal drie wijst 
op het innerlijke mannelijke aspect dat in ieder mens 
aanwezig is. Daarom is het Kerstfeest het derde levens-
feest. De vierde letter, met getalwaarde vier, wijst op 
de bewustwording en de beleving van het levensdoel, 
het symbolische kind. Het getal vier wijst op het inner-
lijke vrouwelijk aspect dat in ieder mens aanwezig is. 
De vijfde letter, met getalwaarde vijf, wijst op het de-
finitieve inzicht in het hemelse levensdoel, het beleven 
van het contact met God en Jezus. Het symboliseert de 
innerlijke mens als hemels kind. 

De vijf besproken getallen komen ook tot uitdrukking 
als levensbeeld in de oorspronkelijke Bijbelstructuur. 
(Wordt vervolgd).
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Jannie Delis schenkt foto en schilderij
nIeuWe aanWInsten voor het koedIJker museum

Tekst en foto’s Jacob de Maijer

Op een vrijdagochtend werden we verrast door de komst van een mevrouw, waarbij ik vaag het gevoel had, 
dat ik haar uit een ver verleden zou moeten kennen. Zij stelde zich voor met, “ik ben Jannie Delis”. Meteen 
viel bij mij het kwartje. Waarop ik vroeg “van Jan Delis”? “Dat is mijn broer. Ik zat in 1946 met Jan Delis 
in de kleuterklas, van de net opgerichte kleuterschool”.

Foto

Jannie had wat meegebracht voor het museum, tenmin-
ste als we het wilden hebben. Een ingelijste foto van het 
huisje ten noorden van het voormalig eiland “de Noord”, 
dat je kon bereiken, door over de bruggetjes over de Ach-
tersloot te lopen. Het huisje lag aan de overzijde van een 
zijslootje van de Achtersloot. Dit alles natuurlijk van vóór 
de verkaveling en demping van de Achtersloot, nu Ach-
tergraft genoemd. Het viel niet mee om een redelijke foto 
van het ingelijste geheel te maken door spiegeling van het 
glas. We hebben de foto even uit de lijst gehaald, om een 
een redelijke foto te kunnen maken.

schIlderIJ

Het tweede wat Jannie meebracht, was een schilderij, 
dat ze zelf had geschilderd. 

Een stilleven van een aardappelkistje gevuld met bloe-
men. Ze was er duidelijk heel trots op en dat mag ze 
ook zijn. Dat schilderen is een hobby van Jannie. Ze 
schildert vooral landschappen en bloemen.
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Nu is het schilderij dat ze meebracht nieuw. Wij stal-
len alleen spullen uit die oud, of cultuurhistorisch zijn 
en uit Koedijk komen. Desondanks hebben wij het 
graag opgehangen, omdat op het aardappelkistje de 
naam van Jannie’s vader staat.  

kIstenplankJes

Zoals u misschien weet, hebben wij een verzameling 
plankjes van de aardappelkistjes met de namen van de 
vroegere tuinders van het dorp. Deze verzameling is bij 
lange na niet compleet. We hebben 46 kistenplankjes 
met naam. Het aantal tuinders dat hier in het dorp 
werkzaam was, is daar echter een veelvoud van. Het 
schilderij heeft een plaats gekregen tegen het dakbe-
schot, waar ook de kistenplankjes hangen.

de FamIlIe delIs

De familie van Gerrit Delis kwam vanuit Burgerbrug 
naar Koedijk. Gerrit was tuinder van beroep.Ze gin-
gen eerst wonen in het achterhuis van Klaas Silver op 
Kanaaldijk nr. 1. Daar werden drie kinderen geboren, 
een meisje en twee jongens.In 1937 verhuisden ze naar 
Kanaaldijk 69, wat nu nummer 49 is. Gerrit had daar 
zijn eigen tuindersbedrijf. Daar is Jannie in datzelfde 
jaar geboren. Na Jannie kwamen nog Jan en Piet. 

tram naar WarmenhuIZen

Jannie ging in 1944 naar de 1e klas van de katholieke lage-
re school in Warmenhuizen, samen met broers en zus met 
de tram. Om bij de tramhalte Koedijk-Noord te komen, 
aan de overzijde van het kanaal, werden ze overgezet met 
het overzetveer bij café “de Bonte Koe”. Dat kostte in die 
tijd 2 cent per keer. Dat overzetveer was een gemeentelijk 
roeibootje, met als schipper de kastelein van het café.

koGelGaten

Dat schoolbezoek in Warmenhuizen eindigde, toen het 
trammetje tussen Koedijk en Schoorldam werd bescho-
ten door Engelse jachtvliegtuigen. De coupés zaten vol 
kogelgaten. Schoolbezoek met gebruik van de tram was 
te gevaarlijk. De kinderen bleven thuis. Juffrouw Westra 
uit Alkmaar bracht uitkomst. De kinderen Delis kregen 
les aan de keukentafel gedurende de rest van de oorlog.

hertrouWen

Vader Gerrit overleed op 44 jarige leeftijd, veel te jong. 
Moeder hertrouwde met Tinus Schoen. 

Opmerkelijk is dat op een oude foto met tuinders, 
Jannie’s vader staat. Die tuinders zijn bezig om het ijs 
van de Achtersloot open te hakken voor de doorvaart 
naar de veiling in Broek op Langedijk. Jannie vertelde, 
dat al die mannen dezelfde petten droegen, gekocht bij 
Ma Ton. Een vrouw die vroeger een heel klein manu-
facturenzaakje had op het Noordeinde van het dorp.

Weer uItZIcht op het kanaal

Jannie heeft lang in Sint Pancras gewoond met haar in-
middels overleden man. 21 jaar na zijn overlijden, is ze 
verhuisd naar de Muiderwaard, waar ze nu ook alweer 13 
jaar woont, met wéér uitzicht op het Kanaal. Ze volgt nog 
steeds het wel en wee van haar geboortedorp Koedijk via 
de Gouden Engel van de Historische Vereniging Koedijk.

rectIFIcatIe
Bij de inleiding van het 
artikel van Jacob de Maij-
er over het kinderfornuis, 
in de Coedijcker Ban van 
november is de naam van 
Walter Veenis, per abuis 
veranderd in Walter Veen. 
Excuus daarvoor (redac-
tie).
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Schilderen is een hobby van Jannie Delis



Koken, oude auto’s en houtbewerking  ... een ware duizendpoot

amar vooGt
Foto’s en tekst Hans Petit

In de rubriek ‘Oud& Nieuw’ maakt u kennis u Koedijkers die al enige tijd vertrokken zijn uit ons dorp of 
met Koedijkers die er pas zijn komen wonen. Deze keer stelt Amar Voogt (55) zich aan u voor. Amar is met 
echtgenote Lucienne en hun drie kinderen Merel (25), Laura (23) en Marijn (19) in mei 2019 in Koedijk 
komen wonen. Laura woont niet meer thuis. 

Amar en Lucienne woonden in het Rembrandtkwar-
tier in AlkmaarHuiswaard. Op zoek naar meer (woon)
ruimte kwamen ze in Koedijk terecht. Ze werden 
verliefd op een huis met veel potentie maar ook een 

huis waaraan veel moest gebeuren.  Amar wist wat hij 
wilde bereiken, een ruimte waarin hij veel gasten kan 
ontvangen, een ruime werkplaats waar hij kan sleute-
len aan oude auto’s en waar hij ook een andere hobby 
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Koken is een van de passies van Amar: mensen laten genieten  en vooral ook zijn kookkunst doorgeven  aan  belangstellenden



houtbewerken kan uitoefenen. Achter het woonhuis 
bevindt zich een grote schuur en een dito tuin. Het 
woonhuis is inmiddels af. Het is sfeervol ingericht en 
het biedt de mogelijkheid om een groot aantal gasten 
tegelijk te ontvangen.

naam

Ik ben nieuwsgierig waar de naam Amar vandaan 
komt. Amar: “Mijn vader was een liefhebber van het 
Braziliaanse voetbalelftal. Een van de voetballers heet-
te Amarildo Tavares da Silveir. Dat vonden mijn vader 
en moeder een mooie naam. Bij de geboorteaangifte 
accepteerde de Burgerlijke Stand de naam Amaril-
do echter niet als voornaam. Het werd uiteindelijk 
Amaryllis, later afgekort tot Amar.”

IndonesIë

Amars vader moest Indonesië na de onafhankelijkheid 
verlaten. Zijn voorouders waren Nederlands, dat lag 
gevoelig in die tijd. Samen met zijn vader vestigden 
ook zijn twee broers zich in Nederland.  Later heeft 
kwam Amar’s oma zich ook naar Nederland. Van va-
der en oma leerde Amar alles over de Indonesische cul-
tuur, met name  over de Indonesische keuken. Daar-
over later meer.

opleIdInG en Werk

Amar: “Na de hbo-opleiding psychi-
atrisch verpleegkundige heb ik in 
Maastricht ‘VerplegingswWeten-
schap’ gestudeerd. Daarna heb ik 
een promotieonderzoek gedaan bij 
de Radboud universiteit, dat on-
derzoek heb ik in 2016 afgerond.” 
Amar is verpleegkundig specialist 
in de psychiatrie. Hij is met zijn 
afdeling en als lid van het directie-
team GGD Zaanstreek Waterland 
verantwoordelijk voor de openbare ge-
zondheidszorg, met name op het 
gebied van preventie. Amar: 
“Een mooie baan waar 
ik veel in kwijt kan. 
Vandaag heb ik 
bijvoorbeeld mee 
mogen denken 
over de lande-

lijke gezondheidsnota samen met het ministerie van 
Volksgezondheid Welzijn en Sport. Dat is best bijzon-
der en daar kan ik mijn kennis goed inzetten.”

koken

“Mijn allergrootse hobby (passie) is Indonesisch ko-
ken. Die traditie wil ik vasthouden én doorgeven. Ik 
heb veel geleerd van mijn vader en van mijn oma. 
Omdat je steeds vaardiger wordt ontwikkel je natuur-
lijk ook je eigen smaak. Ik maak in principe alles zelf, 
alle boemboes/, alle kruidenmixen, verse sambal ... 

In ons nieuwe huis heb ik voldoende ruimte om te 
koken voor grotere gezelschappen en om workshops 
te geven, waarmee ik mensen vertrouwd kan maken 
met de Indonesische keuken. Onlangs heb ik dat ge-
daan voor een aantal collega’s. Eerst even met zijn allen 
naar De Bonte Koe voor een pub-quiz en daarna hier 
thuis de workshop Indonesisch koken. Lucienne en de 
kinderen helpen ook mee als ik voor grotere groepen 
kook. 

Als de workshop klaar is en alle gerechten zijn bereid 
maak ik in de keuken een buffetopstelling zodat de 
gasten met hun bord langs de verschillende gerechten 

kunnen lopen om ze op te scheppen. Ik zeg 
altijd van tevoren dat men eigenlijk niet 

magoet prakken. Dat is een gewoonte 
van veel Hollanders. Dat is jammer. 
Als je alle gerechten door elkaar prakt 
proef je de verschillende smaken niet 
meer, doodzonde! Alle deelnemers 
krijgen na afloop de recepten mee zo-
dat ze thuis ook aan de gang kunnen.”

mG
Niet alleen koken maar ook sleutelen 

aan auto’s is een passie van Amar. “Een 
oude MG kopen om 

eraan te sleute-
len en hem 

op hele-
maal op 

te >> 
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Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl
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Iets te vieren? Bij ons kunt u 
terecht voor elk feest
● Bruiloft
● Jubileum
● Reünie
● Verjaardag
● Familiedag
● Receptie
● Personeelsfeest
● Verenigingsuitje
Maar ook:
● High Tea
● Uitgebreide lunch of    
 brunch
● Heerlijk buffet

Ontmoetingscentrum
De Rietschoot
Saskerstraat 22
1831 CR Koedijk
rietschoot.nl
info@rietschoot.nl

De Rietschoot
Al bijna 40 jaar 
het centrum van 

Koedijk

Iets anders in gedachten? 
Laat ons met u meedenken!
Er is heel veel meer mogelijk.

072 – 561 55 95

Halverwege 2019 is de praktijk verhuisd van 
Koedijk naar Zuid-Scharwoude. 

Al dertig jaar een begrip in
de kop van Noord Holland

“Veel mensen weten niet dat ze 
mij voor een kunstgebit rechtstreeks 
kunnen bellen. Voor medische ingrepen 
verwijs ik altijd door naar de tandarts, 
maar voor het aanmeten van een 
kunstgebit is dat niet nodig. Ik maak de 
prothese van a tot z zelf. Het is altijd 
maatwerk, want iedere mond en ieder 
gezicht is uniek.”

Langeweide 309, 1722 WK Zuid-Scharwoude
Telefoon: 0226 - 357 108
Website: dennisduba.nl



knappen, daar droom ik van. Natuurlijk om er daar-
na ook mee te rijden. Ik zag onlangs dat iemand in 
de buurt een MG heeft, daar ga ik binnenkort eens 
een praatje mee maken.” Je bent naast je kookkunst 
ook handig met motoren, vind ik best een bijzondere 
combinatie. Amar: “Ik moet daar nog wel veel in leren 
maar ik ben wel handig. Bovendien is mijn broer auto-
monteur, die kan en wil me best helpen.” 

houtbeWerkInG

Je zei dat je best handig bent kun je daar wat meer over 
vertellen? “Mijn vader was van beroep kleermaker. Hij 
heeft later de opleiding docent textiele werkvormen en 
handvaardigheid gevolgd. Van hem heb ik het werken 
met hout geleerd. Ik maak meubels, kasten en deuren. 
Het wat grotere werk.” Dat Amar op het gebied van 
houtbewerking veel geleerd heeft van zijn vader kun je 
in zijn huis zien waar hij de authentieke deuren in zijn 
huis heeft aangepast aan de nieuwe situatie.

eten en cultuur

Amar: “We hebben ons huis zo ontworpen dat er naast 
ruimte voor eters ook ruimte is voor voorstellingen.” 
In de ruimte waar we met elkaar praten staat een grote 
stamtafel met daarvoor een verhoging in de vloer, die 
verhoging kan perfect dienstdoen als podium.  Dat is 
onlangs ook gebeurd. Amar: “Bij de kook-workshop 
voor collega’s waar ik eerder over vertelde had ik een 
mistetery guest uitgenodigd. Dat was een dichter uit 
Koedijk, Paul Roelofsen. Tijdens het diner droeg hij 
gedichten voor.  Cultuur en eten dat gaat heel goed 
samen. De deelnemers aan de workshop luisterden 
ademloos, ze waren zonder uitzondering erg enthousi-
ast. Ik wil dat concept verder gaan uitwerken.”

tot slot

Amar: “Het bevalt ons goed hier. Het licht, het uitzicht, 
de prachtige luchten boven het kanaal. We zijn plezierig 
ontvangen door onze buren. De West-Friese sfeer die ik 
hier ervaar voelt voor mij goed.  Tot slot wil Amar nog 
wel kwijt dat hij tevreden is over de manier waarop de 
plaatselijke aannemers, Justin en zijn vader , Remco en 
Nanco het huis hebben opgeknapt. Daar zijn we heel 
tevreden over leuke vakmensen uit ons eigen dorp! <<
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Een buffetopstelling in de keuken (foto aangeleverd)

Een oude MG opknappen, daar droom ik van



Overheid en zorgverzkeraars zouden zich moeten schamen
ouderenZorG In verval
Door Piet Verweel

De zorg voor ouderen in Nederland was tot 2015 het best geregeld van alle landen in de wereld. Echter in 
2015 kwam er een staatssecretaris aan het bewind die ervan overtuigd was dat kwetsbare ouderen langer 
thuis wilden blijven wonen en niet opgenomen wilden worden in een verzorgingshuis. Aldus geschiedde en 
het verzorgingshuis werd afgeschaft, een deel van de zorg (huishoudelijke hulp en begeleiding) werd naar 
de gemeente overgeheveld (met een korting van ca. 25%!) en een ander deel van de zorg ging over naar de 
basisverzekering (verpleging en verzorging).

U snapt het vast: de operatie werd niet uitgevoerd om-
dat de ouderen dit wilden, maar omdat de overheid een 
ordinaire bezuiniging doorvoerde. In plaats van langer 
thuis willen wonen werd het langer thuis moeten wo-
nen. Inmiddels worden de gevolgen van deze beslissing 
duidelijk. Als je de kranten mag geloven liggen er dui-
zenden mensen in een ‘verkeerd’ duur ziekenhuisbed. 
Waar een verzorgingshuis ca. € 180 per dag kostte is de 
prijs van het ziekenhuisbed € 1.000 per dag.

Geen duIdelIJk ZIektebeeld

Kwetsbare ouderen wier ziektebeeld niet helder is liggen 
soms weken in een duur ziekenhuisbed. Er zijn te wei-
nig plekken waar zij kunnen herstellen van hun cogni-
tieve problemen. Deze groep mensen is volgens Arends, 
voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Klinische 
Geriatrie, de snelst groeiende en kwetsbare groep oudere 
patiënten. Ouderen blijven inderdaad langer thuis wo-
nen waar de problemen zich opstapelen. 
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Kwestbare ouderen liggen vaak, ten onrechte, in een duur ziekenhuisbed



Arends: “Als ze dan bijvoorbeeld een heup breken of 
een longontsteking krijgen, storten ze in. Ook man-
telzorgers komen er dan niet meer uit.” De lichamelij-
ke problemen en de stress van een ziekenhuisopname 
leiden vaak tot een zogenaamde delier, een staat van 
verwarring op de rand van een psychiatrische aandoe-
ning. Het is dan lastig te bepalen of de patiënt aan 
dementie lijdt of dat de cognitieve problemen tijdelijk 
zijn. In het eerste geval heeft de oudere recht op een 
plek in het verpleeghuis. Anders blijft de oudere in het 
ziekenhuis, maar vaak gaat hun toestand daar juist ver-
der achteruit, omdat de expertise er is gericht op het 
genezen van de acute aandoeningen. 

“Herstellen van een delier kan zes weken duren” zegt 
Ellen Vreeburg voorzitter van de vereniging van spe-
cialisten ouderengeneeskunde. “Daarvoor moeten we 
een goede plek inrichten”. Andere bestaande vormen 
van nazorg na het ziekenhuis zijn niet geschikt voor 
deze groep patiënten. Voor hen is de aangeboden zorg 
te licht.

mInIster de JonGe

Verantwoordelijk minister Hugo de Jonge Schreef on-
langs aan de Tweede Kamer dat hij ‘oplossingsrichtin-
gen’ gaat inventariseren om een soepele overgang naar 

ongepland (tijdelijk) verblijf te organiseren. In debat 
met de Kamer erkende hij dat er in al onze zorgwetten 
een belangrijke belemmering zit om dit soort zaken te 
financieren.

andere vormen van ZorG

Iedereen en alle partijen (overheid/zorgverzekeraars/
gemeenten/zorgaanbieders) zijn het er inmiddels over 
eens dat hier iets aan moet veranderen. Er zullen nieu-
we (kort verblijf ) zorgvormen moeten komen. Alle 
partijen die hier iets over te zeggen hebben kijken en 
wijzen vooral naar elkaar zonder rekening te houden 
met het belang van de kwetsbare oudere. Ook hier 
geldt weer dat de bureaucratie hoogtij viert. 

Piet Verweel was voor zijn pensionering werkzaam in 
de ouderen zorg 

Momenteel wordt er gedemonstreerd door de boeren, 
de bouw, het onderwijs en de zorg en daar wordt door 
de overheid naar geluisterd. De hierboven bedoelde 
ouderen kunnen niet demonstreren en hebben zo-
doende ook geen stem. Het is allemaal te triest voor 
woorden en met name de overheid en de zorgverzeke-
raars zouden zich heel diep moeten schamen!!!

De moeite waard
eXposItIe In de rIetschoot
Vanaf 1 november tot en met 31 december 2019 expo-
seert Conny van Zanen-Roozendaal in Ontmoetings-
centrum ‘de Rietschoot’ in Koedijk. 

Conny heeft eindexamen tekenen aan de Lerarenoplei-
ding van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam 
gedaan en heeft vanaf 1977 lesgegeven op verschillende 
scholen. Tijdens deze periode is zij altijd blijven teke-
nen en schilderen. Afgelopen voorjaar exposeerde zij 
met haar man Jan in Cultureel Centrum ‘Vredenburg’ 
in Limmen en afgelopen zomermaanden  exposeerden 
zij in wijkcentrum ‘het Trefpunt ’in Heiloo. In ‘de 
Rietschoot’ exposeert Conny alleen met haar lijnteke-
ningen. Het thema is de Japanse kimono. Alles draait 
om techniek, uitvergrotingen en weloverwogen com-
posities.
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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,-



bouIllabaIsse (vIssoep) 
Door Marcel Rasch, foto’s Marijke de Jong

Nodig wat familie of vrienden uit voor de zondag en maak deze bouillabaisse van te voren klaar. Het wordt 
een gezellig en smakelijk samenzijn!

benodIGdheden voor 6 à 8 personen:
• 2kg verse visfilets (schelvis, kabeljauw en poon of 

een andere combi van zachte vis)
• 3 flinke vleestomaten, ontpit en ontveld
• 3 gesnipperde uien
• 1 venkel in stukjes
• 2 preien in ringen (alleen het wit)
• 3 tenen knoflook, gesnipperd 
• 1 stukje geraspte sinaasappelschil
• 1 plukje saffraan
• verse tijm en laurier
• cayennepeper
• olijfolie
• 2 liter visbouillon (mag ook van tabletten)

bereIdInG:
Verwarm wat olijfolie in een grote kookpan en laat 
de uien, knoflook en prei er even in stoven. Voeg dan 
de tomaten en venkel toe en laat nog even smoren. 
Vervolgens tijm, laurier, sinaasappelschil, saffraan, een 
beetje zout en wat cayennepeper toevoegen. Overgiet 
dit met de hete visbouillon en laat tien minuten koken. 
Voeg dan de grove stukken vis toe. Als de soep opnieuw 

kookt haal je de pan van het vuur en laat je alles min-
stens 5 minuten rusten. De vis is dan gaar maar niet ka-
pot gekookt. Lekker met een stokbroodje kruidenboter 
erbij. Wijntip: Sauvignon blanc  Eet smakelijk!
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Bron: Consumentenbond juni 2019

Internet 
en Mobiel 
Bankieren

8,7
Service

8,89,3
Algemeen

Klanten geven 
ons deze cijfers:

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

Weer de hoogste
waardering!



Grote brand In 1926
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

De gevolgen van een grote brand die plaats vond op 20 maart 1926. Bij deze brand gingen een woonhuis en een 
boerderij in vlammen op. De  boerderij stond op de plek waar nu Kanaaldijk 26 en 27 is. Bij de brand raakten 
4 gezinnen dakloos, dat waren de families Stam, Schekkerman, De Maijer en Goed. Op onderstaande foto is 
te zien dat de naastgelegen boerderij van de familie Lugtigheid door inzet van de Koedijker brandweer gespaart 
is gebleven, zij het met waterschade.Het bizarre wil, dat de familie de Maijer alle huisraad bijna ingepakt had 
i.v.m. een voorgenomen verhuizing. Gelukkig waren er geen doden te betreuren. Misschien weet u de namen van 
personen op deze foto. Laat mij dat dan even weten, een leuke aanvulling.
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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
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December feestmaand

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

Fijne feestdagen
allemaal!

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001 opvang

op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  14-11-18  14:06  Pagina 1



teun van oovost
Mijn naam is Teun van Ovost. Ik speel trompet bij Au-
rora. In het begin wilde ik heel graag drummen, maar 
mijn ouders zeiden: “Kijk en luister eerst maar eens  bij 
Artiance”. Daar liep ik de kamer in waar trompet les 
werd gegeven en daar ben ik niet meer weggegaan. Ik 
vind de trompet een prachtig instrument, de vorm en 
de klank. Ik heb les van onze dirigent Simon en we doen 
erg leuke dingen. Naast het lesboek mag ik ook ande-
re leuke nummers spelen. Ik vond The Pink Panter erg 

leuk. Maar ook de muziek van Aurora kan tijdens de 
les behandeld worden. Het spelen met een grote groep 
muzikanten vind ik geweldig. Bij het brugorkest van 
Aurora, waarin ik dus speel, zitten veel leeftijdsgeno-
tjes. Als we als orkest spelen vind ik de klank heel erg 
mooi. Het mooiste muziekstuk op dit moment vind ik 
“Viva la vida”. Ook speel ik in een klein bandje, betoe-
terd, bestaand uit een paar leden van aurora. Wij treden 
soms op bij huiskamerconcerten in Sint Pancras. (foto 
Vincent Bouwer)
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Kinderopvang 
Broer Konijn

opvang voor kinderen in de 
leeftijd vanaf 10 weken tot 
ongeveer 12 jaar

Broer Konijn
• Sinds 1995
• Kleinschalig
•  Grote betrokkenheid bij kind en gezin
• Vast en deskundig team

• Dagopvang en BSO specifiek
 per leeftijdsgroep

• Avontuurlijk spelen binnen en 
buiten in groene tuin

Kanaaldijk 196 1931 BD Koedijk | 072-5600214 |  info@kinderopvangbroerkonijn.nl | www.kinderopvangbroerkonijn.nl

kinderopvang broer konijn

Jeugdpagina
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Kleurplaat

Zoek de tien verschillen



GenIeten van een ‘koude’ ZonsopGanG

Tekst en foto’s Cees van Egmond

Op tijd de deur uit en even later de zon op zien komen. Na het nodige gegak vliegt een groep ganzen op van hun 
rustplaats en verdwijnt nog even luidruchtig uit het zicht richting Rekerpolders, de weilanden aan de overkant 
van het kanaal. Even later vliegen meer groepen weg. Hierna keert de rust terug. 

Nou, voor even dan. en beetje vorst, heerlijk. Je adem blijft  als wolkjes om je heen zweven. Overal ijskristallen 
die oplichten als de bloedrood gekleurde de zon opkomt boven Langedijk. Waar twee dagen eerder nog water 
kabbelde, is er nu een ijslaagje waarin een wolkenlucht weerspiegeld. 
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Misschien heeft u het al vernomen, maar na ruim 81 
jaar zal onze afdeling van Vrouwen van Nu - Koe-
dijk, ophouden te bestaan. Er kwamen geen nieuwe 
bestuursleden en de gemiddelde leeftijd van de leden 
werd steeds ouder. Met de kerst houden wij de laatste 
bijeenkomst. Wij bedanken een ieder, die ons in de 
voorbije decennia heeft gesteund hartelijk. Het ZOL 
en de Gemeente Alkmaar voor de financiële bijdragen. 
De Coedijcker Ban voor het plaatsen van de stukjes, 
de mensen van de Rietschoot voor de voortreffelijke 
en vriendelijke verzorging van de avonden en de di-
ners. We bedanken ook alle bestuursleden, die in de 
voorgaande jaren de vereniging hebben geleid en alle 
adverteerders, die het mogelijk maakten, om ons jaar-
programma-boekje zo lang uit te kunnen geven. Zeer 
zeker bedanken wij ook de heer Cees Jongejan, die 
ons er financieel door heeft gesleept, in de afgelopen 7 
jaren. Ook danken wij het Koedijker Vrouwen Gilde 
voor de goede samenwerking, in al die jaren en voor 
het liefdevol opnemen van een aantal van onze leden.  
Wij wensen jullie samen heel veel gezellige avonden 
toe.  Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van 
de Vrouwen van Nu - Koedijk: Trijnie Bakker / 072-
5315934 / trijnie_bakker@online.nl 

oplossInGenGeachte redactIe
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Hans Petit Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijc-
kerban.nl. Druk: Stichting Meo. Verspreiding: vrij-
willigers 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 2019 moet zijn ingeleverd 
vindt u op de website coedijckerban.nl.

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
MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koe-
dijk en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:
Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Hulp bij
een schade?

Dat geven wij!


