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Beste lezer,

De Rietschoot bestaat dit jaar 40 jaar (de verjaardag is 
op 20 september om precies te zijn). In de vorige Coe�
dijcker Ban deed ik een oproep om foto’s en verhalen 
te delen met De Rietschoot. Ik heb begrepen dat die 
oproep al een aantal reacties heeft opgeleverd. Mooi, 
maar het bestuur van De Rietschoot  hoopt op nog 
meer reacties, hoe meer beelden en verhalen hoe beter. 

Dus: ... heeft u nog niet gereageerd maar heeft u wel 
mooi beeld of mooie verhalen aarzel niet en stuur u 
herinneringen naar het bestuur van De Rietschoot. 
Het e�mailadres vindt u op de website. (rietschoot.nl).

In de komende nummers zal de Coedijcker Ban aan�
dacht besteden aan het veertigjarig jubileum van ons 
fraaie ontmoetingscentrum. 

Zoals u kunt lezen in dit nummer heeft niet alleen 
De Rietschoot iets te vieren. Sportvereniging Koedijk 
wordt 90 jaar, de Dijkloop viert het eerste lustrum en 
Erica van Stralens Pilates bestaat dit jaar 10 jaar. Ge�
noeg feestjes in het verschiet. 

Veel leesplezier
Hans Petit
info@coedijckerban.nl
0683114470

Belangrijke Telefoonnummers
Alarmnummer politie, brandweer, ambulance    112
Wijkagent        0900�8844
Gebiedsregisseur       14072 

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
De Hofstaete       072�5624521

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

Ophalen oud papier      zaterdag 15 februari 2020

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Herinneringen aan de bouw van De Rietschoot
Bestuurders van het eerste uur aan het woord

Foto’s en tekst Hans Petit

In september viert ontmoetingscentrum haar veertigjarig bestaan. Reden voor de Coedijcker Ban om de 
komende maanden aandacht aan de wordingsgeschiedenis van De Rietschoot te schenken. Deze keer praat 
ik met een aantal bestuursleden van het eerste uur. Zie foto onder aan de bladzijde Van links naar rechts: 
Co de Rijcke, Netty Dekker, Arie Houtman, Ruud du Bois, Joop Speets en Marga Riekwel

De leerlingen van Lagere School De Zandloper, gym�
den in het Verenigingsgebouw aan de Schoolstraat in 
Koedijk. Het Verenigingsgebouw was ook het onderko�
men van alle Koedijker verenigingen. Dat gebouw was 
aan dringend aan vervanging toe. De gemeente Alkmaar 
was daarvan doordrongen en kende de lagere school een 
subsidie toe om er een nieuw gymlokaal voor de leerlin�
gen te gaan bouwen. Het hoofd van de Lagere School, F 
Schuring, kreeg de beschikking over de subsidie.

dorpshuIs

Er was in Koedijk behoefte aan een dorpshuis. Het 
bestuur van de stichting Verenigingsgebouw De Stich�
ting zocht contact met de lagere school om te kijken 
of de behoefte aan een dorpshuis en de bouw van een 
nieuwe gymzaal met elkaar te verenigen waren. Dat 
ging niet zonder slag of stoot, de school maakte be�
zwaar tegen de plannen. Pas toen Koedijk een prijs�
vraag won waarmee geld vrijkwam voor de bouw van 

een dorpshuis annex sportzaal kwam er beweging in 
de samenwerking tussen school en de stichting Vereni�
gingsgebouw.

prIjsvraag

Co de Rijcke herinnert zich het als de dag van gisteren.  
“Onder aanvoering van voorzitter Lies Smit�Hart werd 
overleg gevoerd met de gemeente over de plannen voor 
het combineren van de bouw van een gymzaal met de 
bouw van een dorpshuis. De gemeente had de subsidie 
voor een nieuwe gymzaal toegekend. Er was bij de ge�
meente geen extra geld beschikbaar om de bouw van 
dorpshuis annex sportzaal te financieren. De school 
was niet echt enthousiast, die wilde het gymlokaal lie�
ver vlak bij school hebben” Co vervolgt: “We hadden 
het geluk dat er bij de gemeente een heel enthousiaste 
ambtenaar, Ceciel Hattinga, met ons meedacht. 

Zij wist dat er door het Ministerie van CRM (Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk werk) een wedstrijd was 
uitgeschreven waarmee een aanzienlijk bedrag gewon�
nen kon worden voor de bouw van een ontmoetings�
centrum annex sportzaal. Koedijk werd op basis van de 
ingediende plannen een van de winnaars. Er konden 
nu echt plannen gemaakt worden voor de bouw.”

archItect

Na het winnen van de prijsvraag was de volgende stap 
het kiezen van een architect. Drie architectenbureaus 
tekenden een ontwerp. Co de Rijcke: “Alle Koedijkers 
kregen de mogelijkheid om hun voorkeur voor een van 
de ontwerpen uit te spreken. De keuze viel uiteindelijk 
op het ontwerp van Van der Meer een architect uit 
Drachten. Leuk te vermelden is dat zowel het bestuur 
als de inwoners van Koedijk unaniem kozen voor het 
ontwerp van architect Van der Meer.”

BegrotIng

Er was een ontwerp waar de Koedijker gemeenschap 
blij mee was, er was geld en er was een begroting. 

Inhoud dorpshuis ƒ 360.000
Inhoud Sportzaal ƒ 444.000
Heifundering ƒ 18.000
Honoraria ƒ 27.000
Inrichting ƒ 80.000
Centrale verwarming ƒ 31.000
Algemene kosten ƒ 10.000
Subtotaal ƒ 970.000
BTW 16% ƒ 155.000
Totaal 1.125.000
Inrichtingskosten ƒ 80.000

Er kon gebouwd worden. In de zomer van 1979 werd 
de eerste paal geslagen door wethouder Piet IJssels. 

rIetkragen

Het nieuwe dorpshuis werd gebouwd op een plaats 
waar het water omgeven werd door grote rietkragen. 
De naam werd bedacht door Klaas Molenaar: De Riet�
schoot. Nu bijna veertig jaar geleden, op 20 september 
1980, werd De Rietschoot geopend.

Markant in Koedijk

Bestuursvergadering, vlnr Mia van der Knaap, Bob Meijer, Lies Hart, Co de Rijcke, Netty Dekker (foto aangeleverd)

Logo ontworpen door Piet Smit, de zoon van Lies Smit-Hart. 
De gele rietschoten zijn later toegevoegd
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Bestuur

Al voordat er in 1979 met de bouw begonnen kon 
worden, moest er een bestuur gevormd worden. Het 
bestuur zou net zoals bij de stichting Verenigingsge�
bouw moeten bestaan uit vertegenwoordigers van de 
verschillende Koedijker verenigingen/stichtingen. 

Lies Smit�Hart (†) werd voorzitter, zij was vanaf het 
begin nauw betrokken bij de totstandkoming van De 
Rietschoot. Co de Rijcke: “Als Lies ergens binnen 
kwam dan merkte je dat ze natuurlijk gezag had. Er 
kwam iemand binnen zoals dat heet.” 

Co de Rijcke werd secretaris in het eerste bestuur. 
Co vertegenwoordigde Stichting Dorpsgemeenschap 
Koedijk. Netty Dekker kwam in het bestuur als no�
tuliste, zij zat namens Muziekvereniging Aurora in het 
bestuur. Ruud du Bois werd de eerste penningmees�
ter van de stichting, hij zat in het bestuur namens 
de tennisvereniging. Ruud du Bois, die druk was als 
penningmeester van de tennisvereniging, werd al snel 
opgevolgd door Marga Riekwel. Arie Houtman was 
voorzitter van de zaalvoetbalvereniging en nam als 
bestuurslid zitting in de bouwcommissie van het ont�
moetingscentrum. Joop Speets had ervaring met het 
inrichten van horecazaken en leverde een belangrijke 

bijdrage aan het inrichten van De Rietschoot. 

Andere bestuursleden van het eerste uur waren Bob 
Meijer (†) Adrie Rietvink (†) Jan van de Ham, en Mia 
van der Knaap (kon door andere afspraken niet bij het 
interview zijn).

Medewerkers

Vanaf het moment waarop De Rietschoot haar deu�
ren opende is er gewerkt met betaalde krachten. De 
gemeente Alkmaar nam de salariskosten van de be�
heerder voor haar rekening. De andere medewerkers 
kwamen in dienst bij stichting ontmoetingscentrum 
De Rietschoot. Het bestuur bestond enkel en alleen 
uit vrijwilligers. Co benadrukt: “De rol van het be�
stuur was belangrijk bij de totstandkoming van De 
Rietschoot. Het succes was ook voor een niet te on�
derschatten deel te danken aan de medewerkers die de 
bezoekers altijd professioneel en hartelijk verwelkom�
den. Hans Blom was de eerste beheerder, medewerkers 
van het eerste uur waren Muriel, Janneke, Gré, Jannie, 
Trudie, Netty, Freddy” 

MooIste herInnerIng

Wat is je mooiste, leukste herinnering aan De Riet�
schoot vraag ik mijn gesprekspartners.

Markant in Koedijk

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

Van links naar rechts Arie Houtman, Adrie Rietvink,(†), Marga Riekwel en Co de Rijcke
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Co de Rijcke: “Er werd een grote postzegeltentoonstel�
ling georganiseerd in De Rietschoot. Omdat er erg 
waardevolle zegels werden getoond moest er ‘s�nachts 
gewaakt worden. Dat werd gedaan door leden van de 
organiserende postzegelvereniging. Toen ik de volgen�
de morgen in De Rietschoot kwam trof ik twee ‘bewa�
kers’ in kennelijke staat aan. De mannen hadden zich 
tegoed aan de ruim beschikbare drank. Ook aan de 
revue ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan onder 
de regie van Lucie Groot bewaar ik goede herinnerin�
gen.”.

Ruud du Bois: “Mijn mooiste herinnering stamt niet 
uit de beginperiode, hij is pas van een paar jaar gele�
den. Ik was met mijn kleindochter in De Rietschoot 
bij het Sinterklaasfeest. Haar plezier en de manier 
waarop alles georganiseerd werd ontroerde me.”

Netty Dekker: “Het is aantal jaar geleden. Aurora or�
ganiseerde een muziekconcours waaraan acht korpsen 
meededen. Een geweldig evenement dat weer eens liet 
zien wat er allemaal kan in De Rietschoot. Ik denk 
daar met veel plezier aan terug”

Marga Riekwel: “De toneelvoorstellingen van toneel�
vereniging De Roos. De voorstellingen werden druk�
bezocht. Op de zaterdagavond was er een voorstelling 
met bal na.  Dat ging door tot in de kleine uurtjes en 
dat was zonder enige overdrijving altijd een geweldig 
feest. Maar ook de ‘klein pluimvee�tentoonstelling’ 
was bijzonder. Daar kwam veel publiek op af, het stop�
te toen er een of ander virus rondwaarde, jammer!”

Arie Houtman: “Het feit dat we het met zijn allen voor 
elkaar hebben gekregen, dat het gelukt is”, is voor mij 
eigenlijk de mooiste herinnering.”

veranderIngen

Marga Riewel, penningmeester in de beginperiode en 
nu voorzitter: “Er is vanaf 2012 best veel veranderd. 
Wethouder Anjo van de Ven introduceerde het begrip 
‘Bewonersonderneming’. Uitgangspunt daarbij is dat 
bewoners uit een wijk/buurt zich meer verantwoorde�
lijk gaan voelen voor wat er in de wijk/buurt gebeurt. 
Het ontmoetingscentrum speelt daar een belangrijke 
rol in. 

Voor 2012 faciliteerde De Rietschoot voornamelijk 
mensen/verenigingen die iets wilde organiseren in De 
Rietschoot. Na 2012 is De Rietschoot ook verantwoor�
delijk voor het organiseren van allerlei activiteiten. Zo 
is er een sociaal�cultureel werker in dienst genomen. 
De Rietschoot organiseert activiteiten voor de Brede 
School, Samen Eten is een inmiddels wekelijks terug�
kerende gebeurtenis die druk wordt bezocht. De Riet�
schoot heeft de verantwoording voor De Hofstaete 
overgenomen van het Rekerheem ... te veel om op te 
noemen.

sprInglevend

Na veertig jaar is De Rietschoot nog springlevend. Een 
mooi ontmoetingscentrum waar het goed toeven is. 
Inmiddels zijn er zo’n 80 vrijwilligers die ervoor zor�
gen dat alle nieuwe taken goed worden uitgevoerd. De 
Rietschoot kan nog altijd nieuwe vrijwilligers gebrui�
ken, iets voor u? 
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Betrouwbaar en betaalbaar

studiopetit.com / info@studiopetit.com

afdrukken op
�ne-art papier

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

������������������������
�����������������

Markant in Koedijk

Wethouder Piet IJssels slaat de eerste paal (foto aangeleverd)
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Persoonlijk en betrokken

FEMMY BAKKER 
UITVAARTBEGELEIDING

06 510 557 67
072 509 46 94

www.femmybakker.nl
uitvaart@femmybakker.nl

C
oe

di
jc

ke
r: 

73
 x

 1
05

 m
m

 (s
ta

an
d)

24/7

Pilates Studio Erica van Stralen  
tIen jaar pIlateslessen In de rIetschoot

Op 1 februari 2020 viert Pilates Studio Erica van Stralen haar tweede lustrum. Al sinds de start in 2010 
worden de lessen gegeven in de Achterzaal van de Rietschoot in Koedijk. Deze ruimte is heel geschikt voor 
Pilates lessen, want de zaal is ruim, licht en rustig gelegen en heeft een mooie spiegelwand. Door het grote 
vloeroppervlak heeft iedereen een ruime plek, en kan er vrijuit bewogen worden.

Pilates ís bewegen. Bewust bewegen. De Pilates Me�
thode is bedacht door Joseph Pilates en bestaat al meer 
dan honderd jaar. De afgelopen tien jaar hebben de 
deelnemers aan de lessen van Erica van Stralen het 
effect van de oefeningen ‘aan den lijve’ ondervonden. 
Juist door het bewust uitvoeren van de oefeningen 
bereik je de beste resultaten. Concentratie, focus en 
lichaamsbewustzijn maken het verschil.

In 2010 is Erica van Stralen gestart met een paar lessen 
per week. Ondertussen is er Pilates op elke werkdag én 
op drie avonden. Door dit grote aanbod is het altijd mo�
gelijk om op een ander moment te komen trainen. Deze 
flexibiliteit wordt zeer gewaardeerd door de deelnemers. 
Er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Je merkt het 
namelijk gelijk als je een weekje hebt overgeslagen.

lekkerder In je lIjf

Pilates is een heel goede manier om lekkerder in je lijf 
te komen. Je voelt het direct na de les, maar het effect 
werkt ook langer door. Na een aantal maanden merk je 
dat je minder last hebt van pijntjes in je onderrug, nek 
en schouders. Bovendien ben je soepeler en beweeg 
je makkelijker. Veel deelnemers hoeven ook minder 
vaak (of helemaal niet meer!) naar de fysiotherapeut. 
Tijdens een les Pilates doe je grondoefeningen op een 
matje. Deze oefeningen zijn vergelijkbaar met fitness 
of gymnastiek. 

Je doet de oefeningen een aantal keer achter elkaar, 
dynamisch en beweeglijk. Hierin zit ook het verschil 
met yoga. Bij de meeste vormen van yoga neem je een 
houding aan, die je een paar minuten vasthoudt. Yoga 
is dus meestal veel statischer. Pilates wordt soms be�
stempeld als ‘rustig’. Dit klopt niet helemaal. Pilates is 
beheerst en gecontroleerd, maar het tempo kan zowel 
langzaam als snel zijn. 

persoonlIjke aandacht

Daarom is de methode voor ieder niveau geschikt en 
kunnen alle niveaus in dezelfde les meedoen. Je bepaalt 
als deelnemer zelf het tempo. Het hoeft niet snel, maar 
wel met veel concentratie en controle. Bovendien geeft 
Erica opties en aanpassingen voor de oefeningen, zo�
dat je kunt kiezen voor een variant die op dat moment 
goed bij je past. Ook loopt zij altijd rond tijdens de les 
om te observeren, te corrigeren en persoonlijke aan�
dacht te geven.  

Kom gerust een proefles doen. Voor alle lezers van de 
Coedijcker Ban heeft Pilates Studio Erica van Stralen 
een speciale Lustrum Aanbieding. Vermeld bij het 
aanmelden deze aanbieding en ontvang tien (10!) euro 
korting. Je betaald dan vijf euro in plaats van vijftien 
euro voor een proefles. Kijk op alkmaarpilates.com 
voor meer informatie. Of stuur een mailtje naar stra�
len@live.nl.

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.

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

De moeite waard
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Onderscheidingen uitgereikt door wethouder Van Zon
helden van alkMaar
Tekst en fotografie Hans Petit

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Rietschoot, op vrijdag 13 december 2019, 
reikte wethouder Marcel van Zon namens de VCRA de onderscheiding ‘Held 
van Alkmaar’ uit aan vijftig vrijwilligers. Vanaf 2012 kent de Vrijwilligers Cen-
trale Regio Alkmaar (VCRA) deze uitreiking toe aan vrijwilligers die zich op 
bijzondere wijze onderscheiden van andere vrijwilligers. Van de vijftig Helden 
waren er drie die uit Koedijk komen of die een bijzondere band met Koedijk/De 
Rietschoot hebben. Ik stel drie helden aan u voor aan de hand van de tekst die 
op de oorkonde stond. 

Marga rIekwel

Stichting Ontmoetingscentrum De Rietschoot bestaat 
in 2020 40 jaar. Marga is vanaf het begin betrokken bij 
De Rietschoot (zie “Bestuurders van het eerste uur aan 
het woord” op pagina 4) als bestuurslid (penning�
meester, secretaris en nu voorzitter) Daarnaast is Marga 
is al 10 jaar bestuurslid van de WMO Raad Alkmaar en 

is ze penningmeester bij 
De Laatste Eer. Dat is nog niet alles, de afgelopen 40 
jaar heeft Marga vrijwilligerswerk gedaan als coach van 
de handbal, Clubblad van FC Koedijk, Bestuurslid Peu�
terspeelzaal, Ouderraad Methylschool, Penningmees�
ter toneelvereniging Le Rideau, Gehandicaptenoverleg 
Alkmaar, Bestuurslid VVE De Zonnenhof. Zoals u ziet 

de onderscheiding ‘Held van Alkmaar’ komt Marga 
zonder meer toe.

cees Mazereeuw

Cees heeft er voor gezorgd dat de recreatieruimte be�
houden is voor De Hofstaete zodat de ongeveer 100 
bewoners en de 100 buurtbewoners elke dag activitei�
ten kunnen doen. In vroeger jaren heeft Cees samen 
met zijn dochter ontwikkelingswerk in Azie gedaan. 
Cees staat voor iedereen klaar in De Hofstaete. Hij 
maakt ’s morgens de deur open voor de mensen die bij 
Starlet geprikt moeten worden. 

Dagelijks genieten er 25 á 30 mensen van een maaltijd 
die wordt geleverd door Alkcare. Cees helpt bij het uit�
delen van de maaltijden. Elke vrijdag bezoekt hij een 
ex�bewoonster van De Hofstaete die rolstoelgebonden 
is en tegenwoordig in Westerhout woont. Cees gaat 
dan met haar de stad in.

lIa BIjpost

Lia is al jarenlang trainster van de handballers en 
handbalsters van de G�tak van SV Koedijk. Ook is ze 
regelmatig begeleidster bij wedstrijden en is ze zelfs als 
begeleidster mee geweest naar de World Games in Abu 
Dhabi. Door haar betrokkenheid en inzet vergroot zij 
het plezier in de sport bij deze doelgroep. Kortom, een 
vrijwilliger, die grote waardering verdient! 

Bij de foto’s : Wethouder Marcel van Zon reikte de on-
derscheidingen uit aan (van boven naar beneden: Marga 
Riekwel, Cees Mazereeuw en Lia Bijpost

vrIjwIllIgers gezocht g-dIsco
Ben jij op zoek naar vrolijk vrijwilligerswerk met een 
leuk team en nog leukere bezoekers? Wat dacht je van 
helpen bij het organiseren onze G�Disco? Muziek, 
dansen, vrienden en gezelligheid.  DJ Snow verzorgt 
op de laatste zaterdag van de maand een spetterende 
disco show van 19:00 tot 23:00 uur in De Rietschoot. 
De  G�disco  wordt 10x per jaar georganiseerd voor 
mensen met een beperking, zodat zij gezellig kunnen 
uitgaan in een veilige omgeving. Wil jij onze nieuwe 
feestvrijwilliger zijn? Meld je direct aan bij Frank Smit 
via scw@rietschoot.nl

De moeite waard

Wietze Jan Ramaker, secretaris/penningmeester van De Rietschoot feliciteert Marga Riekewel  en Cees Mazereeuw 
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wat staat ons te wachten In 2020?

Door Piet Verweel

Het is inmiddels februari als u dit leest, maar het is 
geschreven begin januari. Het wordt dus een verlate 
vooruitblik op 2020.

Eerst wacht ons de woede !!!  …. En later de accep�
tatie ??? Mag dan helemaal niks meer ??!  Deze vraag 
is inmiddels een strijdkreet geworden.
• Niet meer naar Bali op vakantie
• Geen 130 meer rijden
• Straks ook geen diesel of benzine meer
• Geen alcohol drinken
• Vlees eten is taboe
• Roken mag nergens meer
• Feestelijke tradities – Zwarte Piet, vuurwerk of 

vreugdevuren,,  basta!!
• Geen complimentjes aan mooie vrouwen
• De kat en de hond moeten weg
• Maximaal twee kinderen
• Geen betegelde tuin en ook geen onkruid 

wegspuiten
• Action en Primark :  fout, fout,  fout!!

De overgang van een economie, gebaseerd op ex�
ploitatie en groei, naar een economie gericht op 
conservering en bescherming is ingezet. Tot we het 
door de overheid afgesproken punt bereiken, roept 
dat steeds luider weerstand op. 

Dat is het patroon van morele vooruitgang: prak�
tijken die lang de gewoonste zaak van de wereld 
waren, worden onaanvaardbaar. Die nieuwe maat�
schappelijke consensus wordt voorafgegaan door 
protest en conflict. De “slechte gewoontes” worden 
pas afgeschaft, wanneer we ons ervoor gaan scha�
men. 

Zo ging het met de slavernij, onderdrukking van 
vrouwen etc. Zo gaat het met de besnijdenis van 
vrouwen en eerwraak. En zo zal het ook gaan met 
vlees, vliegen en vuurwerk. Maar eerst wacht ons de 
woede en protest!!

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  

huIsartsenpraktIjk koedIjk 
Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 
2 te Koedijk is wegens scholing gesloten 
van woensdag 25 maart t/m vrijdag 27 
maart. De waarneming wordt in die da�
gen gedaan door praktijk ‘t Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072�5612598.

BIljartcluB zoekt leden
Op donderdagmiddag wordt er in een gemoedelijke 
sfeer gebiljart in De Rietschoot. De biljartclub is op 
zoek naar twee nieuwe leden. Interesse? Kom eens 
langs om de sfeer te proeven.

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

De moeite waard
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Een natuurlijke manier om overlast door luizen te bestrijden
je Moet het Maar zIen

Tekst en foto Mart van den berg

Een zonnige zondagmiddag, een goed moment om nog even een wandeling te maken. Langs het kanaal 
natuurlijk, dan geniet je het meest van de zon en het zicht op de Schoorlse duinen in het westen. Sinds ik 
af en toe een stukje schrijf voor de Coedijcker Ban, fiets en loop ik anders over de Kanaaldijk en door de 
straten die daar achter liggen. Ik heb er nog meer plezier in dan voorheen.

En zo zag ik op die mooie zondag twee oude esdoorns 
waarin kleine jute zakjes hingen. Ze deden me den�
ken aan kleine zakjes van bananenblad die ik eens in 
een hindoedorp in Bangladesh had zien hangen. Daar 
zaten wat droge blaadjes en een paar aren rijst in, 
bedoeld om de Goden te bedanken voor een goede 
oogst. De tijd dat Koedijkers nog kool en aardappels 
verbouwden is al lang geleden en ik denk ook niet dat 
ze in die tijd als dank voor een goede oogst wat in 
de bomen hingen. Maar goed, mijn nieuwsgierigheid 
won het van mijn verlegenheid en ik belde aan.

De mevrouw die open deed vertelde me dat het nestzak�
jes zijn voor lieveheersbeestjes. Aan mijn vragende blik 
begreep ze dat ik daar meer van wilde weten. Esdoorns 
zijn ideale bomen voor luizen, vertelde ze. Dat gaf een 
hoop vuiligheid op de tuinmeubelen. Dat klopt, het sap 
is zoetig en voedzaam; de Canadezen maken er niet voor 
niets siroop van. Maar ja, dieren die eten, produceren 
ook ontlasting. Vies praatje? Zeker. De ontlasting van 

luizen noemen we ‘honingdauw’ en dat spul is zoet en 
plakkerig. Als het op je tuinmeubels of auto komt is 
het hele klus om het er weer af te krijgen. Als je daar te 
lang mee wacht, gaat er ook nog een zwarte schimmel 
op groeien, die heet dan weer ‘roetdauw’ en die is nog 
lastiger te verwijderen. Dus de bewoners vroegen aan 
de gemeente of ze de bomen mochten kappen. In prin�
cipe was daar niets op tegen. De afdeling “groenvoor�
ziening” kwam met een alternatief. Men wilde de twee 
karakteristieke bomen langs het kanaal graag behouden 
en stelde voor om als proef in de boom zakjes met lar�
ven van lieveheersbeestjes op te hangen. En zo werden� 
vier jaar geleden� met medewerking van de ‘Nationale 
Bomenbank’ de eerste zakjes opgehangen. 

Dat is een natuurlijke manier om luizen te bestrijden. 
Lieveheersbeestjes en hun larven zijn dol op luizen. 
Volwassen beestjes eten zo’n 80 luizen per dag en de 
larven wel meer dan 120. Alle reden om dus nestzakjes 
op te hangen, zodat de lieveheersbeestjes daarin kun�
nen overwinteren of eitjes kunnen leggen. En mocht 
u dat te lang duren dan googled u “lieveheersbeestjes” 
en u krijgt de sites van verschillende bedrijven die lie�
veheersbeestjes of larven verkopen. 

MeIersche kat salIx vIManInalIs.

Door Rob Westhof

In de Coedijcker Ban nummer 69 (november 2019) 
heeft u een artikel kunnen lezen over Paul van der 
Ham. Paul verzamelt emaillen reclameborden. Één 
van de borden, met de tekst Meierijsche Kat, kon Paul 
niet thuisbrengen. 

Ik heb contact gezocht met het arboretum in Ouden�
bosch en gevraagd of zij mij verder konden helpen met 
de vraag waar deze specifieke naam vandaan komt. Het 
bord op zich komt waarschijnlijk uit een arboretum in 
Noord�Brabant waar verschillende bijzondere bomen 
op deze wijze met bordjes zijn gecatalogiseerd voor be�
zoekers. De Salix viminalis is een katwilg of teenwilg.  
De katwilg vormt meestal een struik, maar kan ook 
een boom vormen, die tot 6 (10) m hoog kan worden. 
Ze komen voor in grienden en aan rivieroevers. De 
katwilg wordt dikwijls aangeplant vanwege de lange 
twijgen, die voor het vlechten van manden gebruikt 
worden. In een tekst over hoepelmaker Van den Brand 
& zoon uit Sint�Oedenrode wordt over deze wilg als 
‘kat’ gesproken. Omdat Sint�Oedenrode in de Meie�
rij van ‘s Hertogenbosch ligt werd de Salix Viminalis 
door de hoepelmakers Meierijsche Kat genoemd. Een 
streeknaam dus naast de officiële Latijnse naam.

luchtoorlog Boven west frIesland 
Op maandag 17 februari 2020 houdt Hans Nau�
ta een lezing over de luchtoorlog boven West Fries�
land. Hans doet al meer dan 30 jaar gedetailleerd 
onderzoek in binnen� en buitenlandse archie�
ven naar alle aspecten van de luchtoorlog tijdens 
de tweede wereldoorlog boven Noord�Holland. 
Hij heeft al meerdere malen lezingen verzorgd 
o.a. over de luchtoorlog boven Den Helder en 
over vliegveld Bergen. De lezing wordt onder�
steund door een grote hoeveelheid beeldma�
teriaal, in de vorm van unieke (lucht)foto’s.  
De zaal (Molenschuur Kanaaldijk) is open om 19.30. 
We verwachten veel bezoekers voor deze lezing en 
daarom is vooraanmelding verplicht. U kunt een plaats 
reserveren bij: Ruud Schouten, telefoon: 072�5612877 
(na 19.00 uur). Of per e�mail naar : hvkevenementen@
gmail.com. De lezing is voor iedereen toegankelijk 
maar leden van de vereniging krijgen voorrang bij ver�
deling van de beschikbare plaatsen. Toegang is gratis.

BuurtroMMelMarkten
Bent u op zoek naar interessante, oude, mooie, gek�
ke, moderne, vintage, handige, altijd al willen hebben, 
gebruikte, onvindbare, voordelige, goedkope en leu�
ke spullen? Of wilt u graag nog een centje terug voor 
alle mooie spulletjes en tegelijkertijd iemand anders 
blij maken met een koopje? Heeft u een kast vol leu�
ke kinderkleding maar zijn de kinderen alweer zoveel 
gegroeid het afgelopen jaar? Gaat u voor duurzaam en 
vindt u dat spullen weggooien verspilling is als ze best 
nog meekunnen? Mis deze gezellige buurtrommel�
markten dan niet! 

In maart zijn er zelfs twee rommelmarkten!  Zondag 1 
maart van 9.00 – 13.00 uur in De Rietschoot. zaterter�
dag 28 maart van 10.00 – 13.00 uur in De Hofstaete Al�
vast een plek reserveren? Rommelmarkt De Rietschoot 
via: rommelmarktkoedijk@gmail.com. Rommelmarkt 
De Hofstaete via: wspdehofstaete@gmail.com

De moeite waard

Nestzakjes voor lieveheersbeestjes 

Offerzakje in Bangladesh
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Beeldbericht

fotowedstrIjd fotocluB koedIjk
Foto Linda Kaaij, tekst Puck-Vie Steinmetz

Fotoclub Koedijk heeft 2019 weer mooi afgesloten met de jaarwedstrijd met het thema “Markt”. 
Er werden 56 foto’s ingestuurd door 20 leden. De meeste foto’s waren gemaakt van een kaasboer� 
visboer of kledingkraam met een paar bijzondere uitschieters. 

Deze keer werden de foto’s beoordeeld door een externe jury bestaande uit 2 professionele foto�
grafen, Ab Baart & Marcel Witte en Ingeborg van Bleisem (docent beeldende vorming). De 15 
foto’s met de meeste punten zullen voor langere tijd op diverse plaatsen in Alkmaar en omstreken geëxposeerd 
worden. Te beginnen bij de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee (Voorstraat 41 1931 AH Egmond aan 
Zee). De winnende foto is gemaakt door Linda Kaaij. Alle foto’s zijn te zien op www.fotoclub�koedijk.nl. U kunt 
op de site ook zien waar en wanneer de foto’s geëxposeerd worden.
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Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk
Eerste-elftalspelers Michael Holtkamp en Sonny de Wit stellen zich voor

koedIjk 1koedIjk 1
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Deze maand een interview met twee zeer goede voetbalvrienden. Michael Holtkamp (geb. 12-08-1993) en 
Sonny de Wit (geb. 30-06-1993) wonen door deze vriendschap gezellig samen in hetzelfde huis. Na een min-
der goede voetbalperiode zijn beide heren zeer gemotiveerd om goede voetbalresultaten neer te zetten met 
Koedijk 1. Degradatie vanuit de derde klasse zal volgens Michael en Sonny dan ook niet in beeld komen.

Wie is Michael Holtkamp?
Ik werk als accountant in opleiding bij BDO�accountan�
cy in Alkmaar. BDO is een groot bedrijf op dit gebied 
met vestigingen in veel landen. In mijn vrije tijd probeer 
ik toch wel 2 a 3 keer de sportschool, Basicfit, te bezoe�
ken.

Wie is Sonny de Wit?
Momenteel doe ik een douane�opleiding van 10 maan�
den. Dit volg ik op Schiphol en ik zit nog in het the�
oretische deel van de opleiding. Veel wet� en regelge�
vingsvakken op dit moment. Daarna ga ik in februari 

praktijkstage lopen. 

Waar zijn jullie geboren en getogen?
Michael: Ik ben geboren in Blaricum en heb gewoond in 
Weesp. Mijn ouders zijn vroeger in Alkmaar gaan wonen 
omdat ze dichterbij familie in Den Helder wilden wonen. 

Sonny: Ik ben geboren in Alkmaar en ik heb 50 meter 
buiten Koedijk in de Daalmeer gewoond. Hoe ziet jullie 
burgerlijke staat eruit?

Sonny: Michael en ik wonen samen in de Alkmaarse bin�

nenstad. Dat samenwonen van ons is puur praktisch. 
We zijn ongehuwd. We hebben allebei vriendinnen die 
ook nog studeren.

Wat doen jullie, als er niet gevoetbald of gewerkt wordt?
Michael: Ik zit regelmatig in de sportschool om door 
gewichtheffen spiermassa op mijn benen te ontwikke�
len. Mijn rechter kruisbanden heb ik gescheurd en op 
die manier probeer ik daarvan te revalideren. 

Verder is het heel gezellig om met vrienden te stappen 
en met dat vriendengroepje op vakantie te gaan. Met 
zijn zessen zoeken we dan een leuk verblijf uit in een 
warm Zuid�Europees land. 

Sonny: Ja, ook ik heb een blessure waarvan ik herstel�
lende ben, maar dan aan mijn achterste kruisbanden. 
Geen sportblessure, maar opgelopen tijdens een (ver)
stap avondje in de Bonte Koe. 

Ik doe ook aan zaalvoetbal. In een team dat Alkmaar 
Sportstars heet. Ik maak deel uit van hetzelfde vrien�
dengroepje waarover Michael vertelt en ga mee op de�
zelfde vakanties.

Waar zijn jullie naast voetbal goed in?
Michael: Ik ben goed in cijfers, maar dat hoort bij 
mijn werk. In de vriendengroep ben ik de sfeermaker.

Sonny: Ik sta positief in het leven. Dat betekent op�
lossingsgericht en lessen trekken uit negatieve gebeur�
tenissen.

Hoe lang spelen jullie al voetbal?
Michael: Vanaf mijn 6e jaar speel ik met veel plezier 
bij Koedijk. Vanaf de senioren heb ik 3 jaar in een 
vriendenteam gespeeld. In die periode heb ik mijn 
kruisbanden gescheurd. Na mijn herstel, heb ik er alles 
aan gedaan om in de selectie van het eerste terecht te 
komen en dat is uiteindelijk gelukt.

Sonny: Ik speel nu 21 jaar voetbal. Op mijn 5e ben 
ik bij SV Koedijk begonnen. Toen ik 18 was, heb ik 
een jaartje bij Kolping gevoetbald. Ik kon daar in het 
tweede keepen, maar ik miste toch mijn maatjes bij 
Koedijk. Na een jaar was ik weer terug bij de club.

Wie zijn jullie grote voorbeelden in het voetbal?
Michael: Voor mij Dennis Bergkamp. Een technisch goe�
de speler, die van die geraffineerde steekballen kon geven. 
Daar kan ik meer van genieten dan van een doelpunt.

Sonny: Omdat ik altijd al keeper ben geweest, is van 
de Sar een groot voorbeeld voor mij. Ook naar Onana, 
de keeper van Ajax, kijk ik graag. Bij Bizot van AZ heb 
ik het idee dat hij nog veel beter kan presteren, dan wat 
hij nu laat zien.

Sonny is dus de keeper en wat is jouw positie in het team 
Michael?
Ik ben spits, maar sta liever op de nummer 10 posi�
tie. Ik vind het genieten als ik steekballetjes kan geven, 
waaruit dan een doelpunt volgt. Het geven van assists 
ligt mij veel meer. 

Wat zijn jullie voetbalambities?
Michael: Lekker bij Koedijk blijven voetballen., maar 
dan wel blessurevrij zodat ik meer dan 5 competitie�
wedstrijden achtereen kan spelen.

Keeper Sonny de Wit tijdens de oefenwedstrijd Koedijk 1 - Dynamo 1 2-5 (19 januari 2020) 
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Sonny: Zolang mogelijk bij Koedijk blijven spelen is 
voor mij een goede ambitie. Door mijn werk als dou�
anier heb ik wel onregelmatige werktijden. Op dit 
moment weet ik niet of mijn werkgever mij op de zon�
dagen vrijaf wil geven voor het voetbal. Moeilijk dus.

Zijn jullie in het veld aanvoerders of uitvoerders?
Michael: Ik ben meer een uitvoerder. Dat vind ik meer 
bij mij passen. Zoals ik al vertelde, vind ik het geven 
van een goede assist heerlijk. In de jeugd ben ik wel 
eens aanvoerder geweest, maar het zegt mij verder niet 
veel de rol van aanvoerder.

Sonny: Vroeger in de jeugd ben ik wel aanvoerder ge�
weest. Nu ben ik derde aanvoerder, maar als keeper 
sta je toch al veel aanwijzingen te geven aan je team�
genoten.

Wat zijn jullie favoriete coaches uit de eredivisie?
Michael: Voor mij is dat Erik ten Hag van Ajax. Zijn 
prestaties met Ajax zijn toch uitstekend te noemen? 
Het totale plaatje klopt daar bij Ajax. Dat begint al bij 
het analyseren van de tegenstanders. 

Sonny: Adri Koster van Willem II. Als je kijkt waar Wil�
lem II nu staat onder zijn leiding, dan is dat toch fantas�
tisch te noemen. (4e plaats voor de winterstop red.)

Wat is jullie leukste voetbalervaring?
Michael: Dat was wat wedstrijden betreft, uit tegen KFC 
2 voor de beker. Ik speelde toen in Koedijk 4 en dat was 
een goed vriendenteam. Na de eindstand van 2�2 hebben 
we toen de penalty�serie gewonnen. Geweldig!

Sonny: Met datzelfde 4e team zijn we 2 keer kampioen ge�
worden. In het seizoen 2017�2018 zijn we met het 1e kampi�
oen geworden. Die hoogtepunten vergeet je niet snel.

Wat heeft jullie voorkeur: spelen op gras of op kunstgras?
Michael: Goed gras of een goed kunstgrasveld maak 
mij niet uit om op te spelen, als het maar in orde is. 
Momenteel is ons hoofdveld slecht en dan speel ik 
toch liever op het B�veld. Na een wedstrijd op kunst�
gras voel ik wel altijd meer mijn knieën.

Sonny: Begin het seizoen op gras zou ik zeggen en als 
het veld dan slechter wordt, stap dan over op kunst�

gras. Als keeper glijd je vaak uit op een uitgetrapt gras�
veld. Daar heb ik een hekel aan. 

VAR of geen VAR in het voetbal?
Michael: Ik ben wel vóór de VAR. Uiteindelijk wordt 
het spelletje toch eerlijker dan voorheen.

Sonny: Als ik het mag zeggen, dan mogen ze van mij de 
VAR�regels hanteren, zoals ze dat bij rugby doen. Het pu�
bliek kan op grote schermen meekijken met de scheids�
rechter, zodat er meer begrip voor de beslissing ontstaat.

Wie wordt er dit seizoen kampioen in de 3e klasse?
Michael: Vind ik moeilijk te zeggen. Ik ben niet echt 
onder de indruk van één team. Het kan alle kanten 
nog op. In ieder geval pakken wij wel de 3e periodetitel 
met Koedijk. Let maar op!

Sonny: Meervogels heeft een goede stabiele selectie, dus 
die tip ik wel. Wij gaan ons zeker handhaven in de 3e klasse.

Waar kunnen jullie aan ergeren op de velden?
Michael: Aan een slechte instelling van teamgenoten. 
Ik probeer de boel dan wel op te jutten, maar soms is 
er geen beginnen aan, helaas.

Sonny: Ja, daar ben ik het ook wel mee eens. Ook vind 
ik dat de keeper door de scheids vaak te snel in be�
scherming wordt genomen. Je moet wel kunnen blij�
ven voetballen als aanvaller.

Waar worden jullie blij van?
Michael: Als mijn steekballen goed uitpakken, dat is 
voor mij genieten.

Sonny: Ballen weg ranselen uit de hoeken en doelpun�
ten voorkomen. Ook al kost mij dat een blauw oog, als 
ik mij voor de bal werp.

Aan wie zouden jullie een compliment willen geven?
Michael: Aan Rietje de Vries. Zij is voor mij een fan�
tastische vrijwilliger, die altijd aanwezig is en voor een 
goede sfeer zorgt.

Sonny: Aan Rik Hartsink. Die kennen wij al vanuit 
het vriendenteam en hij is er altijd als 12e man. Een 
heel fijne gozer en een heel goede vriend.

Speciale evenementen bij 90-jarig SV Koedijk

scheIdsrechtersavond op 13 feBruarI 2020
Sportvereniging Koedijk werd op 5 mei 1930 opgericht 
en bestaat in 2020 dus 90 jaar. Dat wordt op verschil�
lende manieren gevierd. De eerstvolgende activiteit in 
het kader van het negentigjarig bestaan  is een scheids�
rechtersavond op 13 februari 2020, om 19.00 in de 
kantine van de SV Koedijk. Alle scheidsrechters en 
belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd. We heb�
ben onze vrouwelijke top(assistent�)scheidsrechters 
Shona Shukrula en Franca Overtoom als gastsprekers 
uitgenodigd. Shona leidt wedstrijden tot en met de 
tweede divisie, Franca is assistent�scheidsrechter in 
de Keukenkampioen�divisie. Beiden hebben op het 
Wereld Kampioenschap Vrouwen (2019) in Frankrijk 
wedstrijden geleid. 

Scheidsrechters en belangstellenden die deze avond 
aanwezig willen zijn worden verzocht zich op te geven 

bij  secretaris@svkoedijk.nl . Toegang is gratis.

Maalderij De Gouden EngelSV Koedijk

Dynamo 1 was tijdens de oefenwedstrijd een maatje te groot

Shona Shukrula (foto website KNVB)
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de langpootMug
Tekst en foto Hans Petit

Langpootmuggen danken hun naam aan de zeer lange en sprieterige poten. Alle soorten hebben daarnaast 
ook een langwerpig lichaam. Langpootmuggen worden wel vliegende hooiwagens genoemd. Dezelfde spraak�
verwarring bestaat ook in het Engels, waar daddy�long�legs gebruikt wordt voor zowel de langpootmug als de 
hooiwagen. In de Nederlandse taal hebben langpootmuggen verschillende namen, afhankelijk van het gesproken 
dialect. In Twente worden ze spekkebijters genoemd. In sommige streken (onder andere Noord�Holland) noemt 
men ze ook wel glazenwasser of spekkedief. 

Langpootmuggen zijn schemeractief en nachtactief en worden dan aangetrokken door licht. Ze houden zich 
overdag vaak op in planten. Volwassen langpootmuggen eten niet of alleen een beetje nectar en leven maar enkele 
dagen om te paren. Langpootmuggen zijn slechte vliegers, die een zigzaggende vlucht hebben. Net als andere 
vliegen en muggen hebben ze slechts één paar vleugels. Langpootmuggen hebben kleine, kraalachtige ogen, die 
donker van kleur zijn en weinig opvallen. Opvallend zijn de uitstekende monddelen die wat aan een zuigsnuit 
doen denken. 

Langpootmuggen hebben zeer lange poten. Ze kunnen de poten makkelijk af laten breken als deze worden 
vastgepakt, dit wordt autotomie genoemd. Doordat een langpootmug met poten en vleugels niet meer vervelt, 
groeien deze niet meer aan. (Bron Wikipedia/De nieuwe Insectengids).

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
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Website: www.abkam.nl          
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Telefoon: 0527-61 21 36
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Evaluaties * Project Veiligheids- en Gezondheidsplannen * Bouwplaatsveiligheid/
veiligheidsadviesbezoek* Nood- en evacuatieplannen, brandpreventie

Insecten
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agenda de rIetschoot

02 februari Klaverjassen
07 februari Kids Cinema Club
09 februari Cult’Uurtje
11 februari Samen Eten
16 februari Klaverjassen
18 februari Samen Eten
19 februari Het Grote Kleuterfeest
19 februari Keezen
20 februari Kinderspelen
19 januari Klaverjassen
21 februari Kids Cinema Club
25 februari Samen Eten
29 februari G�Disco

agenda de hofstaete

03 februari Zangkoor Laatbloeiers
04 februari Koersbal
05 februari Klaverjassen
07 februari Spel/Borrelmiddag
11 februari Koersbal
12 februari Klaverjassen
13 februari Bingo
17 februari Zangkoor Laatbloeiers
18 februari Koersbal
19 februari Klaverjassen
20 februari Gouden Langspeelplaat
21 februari Spel/Borrelavond
22 februari Hoffmans Mode
25 februari Koersbal
26 februari Klaverjassen
27 februari Bingo

het grote kleuterfeest

Afgelopen zomer heeft De Rietschoot voor het eerst 
Het Grote Kleuterfeest georganiseerd. In de voor�
jaarsvakantie gaan wij het gewoon nog een keertje 
doen! Op woensdag 19 februari organiseert De Riet�
schoot vanaf 09:30 tot 11:30 Het Grote Kleuterfeest. 

Ben 2�4 jaar en vind jij het heerlijk om te klimmen, 
klauteren, springen en lekker rond te huppelen dan 
ben je bij ons aan het goede adres. Neem je Papa, je 
Mama, je Opa of je Oma of wie jij graag wilt mee 
naar dit geweldige feest. We gaan ervoor zorgen dat 
jullie kunnen springen op het springkussen, skippy�
ballen, fietsen, dansen, schminken en nog veel meer. 
Entree: € 2,00. Opgeven via scw@rietschoot.nl

kInderspelen

In de voorjaarsvakantie kun je weer mee te doen 
met de vakantiespelen. Wij houden het nog even�
tjes geheim, maar het wordt een supertof program�
ma op 20 februari. Hou de website en Facebook van 
De Rietschoot goed in de gaten. 

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 van 14.30 tot 16.30 
uur De Kids Cinema Club met leuke animatie�
films. Iets voor jou? Geef je op via stadskidsalkmaar.
nl of rietschoot.nl. Entree: € 2,00. Vrijdag 7 febru-
ari starten wij de film Corgi. Het verhaal volgt de 
avonturen van Rex, de meest geliefde hond van de 
Britse vorstin. Wanneer hij op een dag van zijn ba�
zin gescheiden raakt, stuit hij op een vechtclub waar 
allerlei verschillende honden het tegen elkaar opne�
men. Tijdens zijn zoektocht om de koningin terug te 
vinden, wordt Rex verliefd en ontdekt hij zijn ware 
aard. Vrijdag 21 februari kun je kijken naar Hoe tem 
je een draak 3. Hiccup probeert zijn droom te ver�
vullen door een vreedzame draken�utopie te creëren. 
Ondertussen ontdekt Toothless een ongetemde, on�
grijpbare partner die ervoor zorgt dat de Night Fury 
vertrekt. Wanneer het gevaar thuis groter wordt en 
Hiccup als dorpshoofd op de proef wordt gesteld, 
moeten zowel draak als ruiter onmogelijke beslissin�
gen maken om hun soort te redden.

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 9 februari 
begint het optreden om 15:00 uur en duurt tot on�
geveer 17:00 uur. Entree is € 3,00. 

gouden langspeelplaat

Op donderdag 20 februari van 14.00 – 15.30 uur 
presenteert Gouden Langspeelplaat een superge�
zellig muziekprogramma met een reuzegroot koor. 
Het koor Adem�Noot komt uit Oudorp en was 
voorheen bekend onder de naam Wenen in Hol�
land. Het koor zingt liedjes die eigenlijk iedereen 
kent (en mee kan zingen). Een koor met passie dat 
het publiek laat genieten en gezellig laat mee fees�
ten. Gouden Dagen schenkt gratis koffie, gespon�
sord door AH de Mare. Entree is € 3,00.

g-dIsco carnaval

Op zaterdag 29 februari vieren wij met alle dis�
cogangers Carnaval. Carnaval wordt overal in de 
wereld gevierd. Carnavalsvierders vieren het niet 
alleen aan de hand van grappige thema’s en leuzen 
die ieder jaar veranderen, maar hebben zelf ze ook 
de meest hilarische en leuke spreuken op hun car�
navalswagens, outfits, spandoeken en shirts. Kom 
in je mooiste carnavalskostuum naar de disco, neem 
je vriend of vriendin mee, dan maken wij er een 
heel gezellig feestje van. Kom lekker mee dansen en 
swingen op je favoriete nummer. Vanaf 19.00 uur 
begint DJ Snow te draaien met allemaal grootste 
hits en kunnen jullie gezellig gaan karaoke zingen. 
Om 23:00 uur stopt de muziek en gaan wij allen 
richting ons huis.

Entree € 2,50. Op vertoon van de AlkmaarPas € 
2,00. Begeleiders hebben gratis toegang. Informa�
tie: info@rietschoot.nl of 072 – 561 55 95. Bereik�
baarheid: De Rietschoot is zeer rolstoeltoegankelijk 
en goed te bereiken met openbaar vervoer. Con�
nexxion lijn 2, 3 en 4 hebben hun eindbestemming 
op loopafstand achter De Rietschoot.

keezen In de rIetschoot

Kom Keezen in De Rietschoot. Keezen  is een 
Oud�Hollands bordspel voor minimaal 2 tot maxi�
maal 8 personen.  Keezen  kan worden omschreven 
als een combinatie van mens�erger�je�niet en pesten. 
Woensdag 19 februari van 19.30 – 22.00 uur. Kosten: 
€ 2,50 p/p (opgeven als team van 2 personen). Aan�
melden bij Benno van der Valk (06�553 855 94).
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klaverjassen In rIetschoot en hofstaete

Elke 1e en 3e zondag van de maand kunt u klaver�
jassen in De Rietschoot en elke woensdagmiddag in 
De Hofstaete. Er wordt niet ‘met het mes op tafel’ 
gespeeld en gezelligheid is troef. Zondag 2 en 16 fe�
bruari vanaf 13.30 uur in De Rietschoot. Entree: € 
3,50 incl. koffie/thee/chocolademelk en een bitter�
bal. Elke woensdag vanaf 13.45 uur in De Hofstaete. 
Entree: € 2,50. 

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 3 en 17 februari van 14.00 – 16.00 
uur. Kosten: € 3,75 (incl. koffie of thee).

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 13 en 27 februari.

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).

spel- en BorrelMIddag/avond

Zin in een ouderwetse spelletjesavond met een bor�
reltje toe? Kom naar De Hofstaete voor een potje 
darten, biljarten, kaarten, sjoelen, rummikubben, 
etc. Vrijdagmiddag 7 februari van 14.00 – 16.30 uur 
en vrijdagavond 21 februari van 19.30 – 22.00 uur.

hoffMans Mode

De senioren van nu zijn modebewust en actief. In 
De Hofstaete komen drie modehuizen langs met 
eigentijdse, vlotte mode voor dames vanaf 55+. Een 
gevarieerde en uitgebreide collectie met goede pas�
vormen, nieuwe� en modieuze modellen, mooie 
stoffen, kleuren en dessins. Persoonlijk advies om�
trent kleuren en pasvorm. Zaterdag 22 februari 
komt Hoffmans Mode naar De Hofstaete met een 
prachtige collectie.

MBvo - Meer Bewegen voor ouderen

Werk rustig in groepsverband aan een betere condi�
tie, meer balans en sterkere spieren in het boven� en 
onderlichaam. Tijdens de lessen in wordt soms ge�
bruik gemaakt van materialen zoals hoepels, stok�
ken en ballen. 

De oefeningen worden op muziek uitgevoerd. Het 
is mogelijk op een stoel mee te doen aan de les. Be�
weging wordt afgewisseld met ontspanning. Elke 
vrijdag in De Hofstaete 9.30 – 10.15 uur en 10.30 
– 11.15 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 driegangenmenu. Uiterlijk maandag�
ochtend 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. 

B NI OG
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Improvisatietheater bij Koe Vangt Haas

veel Meer dan toneel!
door Erica van Stralen

Improvisatietheater is toneel spelen, maar dan anders. Improvisatietheater is een vorm van toneel, die de 
laatste jaren steeds populairder wordt. En dat is niet voor niks. Want, impro is: lekker even uit je hoofd, 
plezier maken met elkaar, de slappe lach krijgen. Hoe lang is dat niet geleden? Maar ook: jezelf beter leren 
kennen. Kortom, leren met plezier te falen, een leuker mens worden, vooral in het contact met anderen.

In Nederland zijn er honderden groepen en vereni�
gingen, die aan improvisatietheater doen. Elke week 
wordt er wel ergens in het land een voorstelling ge�
speeld. Toch is impro, de populaire verzamelnaam, 
nog niet zo bekend. Vaak gaat er wel een lichtje bran�
den, wanneer de vergelijking wordt gemaakt met De 
Lama’s en De Vloer Op. Haak nu niet gelijk af! Het is 
echt niet zo platvloers. En nee, het is ook niet moeilijk 
of alleen voor professionele acteurs.

ervarIng nIet nodIg

Je hoeft namelijk helemaal geen ervaring met toneel 
te hebben. Sterker nog, ook als blijkt dat je nul talent 

hebt, komt dat überhaupt voor?, is improvisatiethe�
ater nog steeds heel leuk en waardevol om te doen. 
De trainingen zijn namelijk geen repetities zoals bij 
teksttoneel. We werken ook niet naar een voorstelling 
toe. Wat doe je wel? Tijdens een trainingsavond doe je 
allerlei oefeningen die je helpen om te leren improvise�
ren. Die oefeningen zijn zo bedacht, dat je al doende, 
jezelf beter leert kennen. Dat kan heel confronterend 
zijn, maar vooral heel leerzaam en nuttig.

fouten

Fouten maken moet. Falen met plezier. Fijne one�li�
ners, waarvan je wel snapt dat het nodig is. 

Alleen, het is zo lekker frustrerend. Toch, als je jezelf 
toestaat om uit je hoofd te gaan en in het moment te 
komen, in het hier�en�nu… Er gaat een wereld voor 
je open. Klinkt mooi, toch? Het is erg bevrijdend om 
niet alles goed te hoeven doen. Gewoon even lekker te 
zijn, los te laten, lol te maken.

echt contact Maken

Wat je ook zal ervaren is, dat je beter leert commu�
niceren. Beter leert luisteren. Op een andere manier 
contact maakt met mensen. Bij improvisatietheater 
maak je namelijk samen, vanuit het niets een scene. 
Je improviseert een klein stukje toneel. Daarbij is het 
superbelangrijk, dat je luistert en kijkt naar de ander. 
Echt contact maakt. En vooral: jouw reactie afstemt 
op wat je hoort, ziet en voelt. Het is magisch om te 
ervaren wat er dan kan ontstaan. 

Wanneer die klik er is, wanneer je als spelers merkt 
dat je verbonden bent, dan is het maar een kleine stap 
naar een voorstelling. Je kunt op elkaar vertrouwen, op 
elkaar bouwen en de scenes ontstaan ter plekke. Van�
uit het niets. Dit is voor toeschouwers echt bijzonder 
om te zien. Zeker omdat het publiek ook een soort 
garantie heeft, dat het echt niet is ingestudeerd. Het 
publiek hoeft niet mee te spelen, maar is wel interactief 
en betrokken bij het spel.

hIlarIsch en aBsurd of Ingetogen en teder

Een voorstelling improvisatietheater kan worden gege�
ven in diverse vormen. De vorm waarin de spelers van 
Koe Vangt Haas optreden, heet ‘theatersport’. Hierbij 
strijden twee teams van vier spelers quasi�competitief. 

Wat ik bedoel is, dat het nergens om gaat, behalve een 
supergave voorstelling geven en het publiek een leuke 
middag bezorgen en de mooiste, leukste, ontroerend�
ste of grappigste scene. Wat misschien wel even goed 
is om toe te lichten: het hoéft namelijk niet grappig 
te zijn. 

Wat het publiek te zien krijgt, is een potpourri van 
scenes. Het kan dynamisch, hilarisch en compleet ab�
surd zijn, maar ook ingetogen en teder met prachtige 
zang ondersteund. De zang wordt weer begeleid door 
een pianist, die ook weer alles wat hij speelt, improvi�
seert. Deze livemuziek maakt de voorstelling echt af. 

Zoals je kunt lezen, zijn de trainingen en voorstellin�
gen verbonden, maar ze staan ook los van elkaar. Je 
kunt gezellig een keer komen kijken bij een optreden 
in De Rietschoot en zo de bijzondere sfeer te proeven. 
Meedoen met een training is ook een mogelijkheid. Je 
bent van harte welkom om te kijken of je je thuis voelt 
in de groep. Als het van beide kanten klikt, is het aan 
jou de keuze of je alleen wilt trainen, of ook wilt spelen 
in de voorstellingen. We vinden het vooral belangrijk 
dat we een leuke avond hebben met elkaar.

praktIsche InforMatIe

Meedoen? De trainingen zijn in De Zandloper in Koe�
dijk, op vrijdagavond van 19.30 � 21.30 uur, met na af�
loop een gezamenlijk drankje. De contributie bedraagt 
€ 220 per seizoen. Het seizoen loopt van september tot 
en met juni.

kIjken?
De voorstellingen zijn in De Rietschoot op zondag�
middag van 14.00 � 16.15 uur. Entree is € 5, inclusief 
drankje voor volwassenen en € 2,50, inclusief drankje 
voor kids. Je hoeft niet te reserveren. De kaarten koop 
je bij binnenkomst. De zaal is open om 13.30 uur. We 
spelen weer op 26 januari, 1 maart en 29 maart 2020. 
De website is cowcatcheshare.com  Op Facebook vind 
je ook alle voorstellingen. Zoek op Koe Vangt Haas 
Theatersport Koedijk.

Vereniging van de maand

Richard Groot, keurslager
Winkelcentrum Daalmeer Alkmaar 

Je kunt op elkaar vertrouwen, op elkaar bouwen 
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nadenken over de betekenis van de bijbel

de BIjBel – deel 1
Door Hans Faddegon

Wat is de originele Bijbel? Oorspronkelijk werd de Bijbel in de klassieke tijd begrepen als de vastgestelde 
beschrijving van het menselijke leven, dat God tijdens het aardse leven begeleidt. De oorspronkelijke He-
breeuwse naam van de Bijbel was Ha’Sefarim, wat vertaald kan worden als de “geschreven boeken of brie-
ven”. Tegenover de genoemde geschreven Bijbel staat de mondelinge Bijbel. Historisch is de mondelinge 
Bijbel uiteindelijk opgeschreven, omdat het Joodse volk bedreigd werd. 

De naam van de mondelinge Bijbel werd toen de Tal�
moed, wat het leren, het begrijpen, betekent. Het is be�
langrijk om te weten dat de mondelinge Bijbel steeds 
aanvullende uitleg ontvangt over de geschreven Bijbel, 
als gevolg van het toenemende inzicht over de histori�
sche ontwikkeling. Het is daarbij belangrijk te beseffen 
dat in vroegere tijden de meeste mensen niet konden 
schrijven en lezen. Enerzijds wijst de geschreven Bijbel 
op de levensloop, die God voor ons vastgesteld heeft. 
Anderzijds toont de mondelinge Bijbel de menselijke 
beleving en overdenking van Gods invloed en leiding. 

Boeken

In latere Romeinse tijd vertaalden de Grieks spreken�
de Joden de Bijbel met de Griekse naam Biblia, wat 

boeken betekent. In de latere christelijke cultuur is dat 
als de naam Bijbel blijven bestaan. De oorspronkelijke 
Joodse Bijbel mocht alleen in de klassieke Griekse taal 
vertaald worden. Logisch, omdat de Griekse taal de 
algemene communicatietaal in het historische Griek�
se Rijk was. Maar tegelijk komt de vraag naar voren, 
waarom de Hebreeuwse taal van de Bijbel niet in een 
andere taal dan het Grieks vertaald mocht worden. De 
reden daarvan is bijzonder. De Hebreeuwse naam van 
de oorspronkelijke Griekse taal is Jawan. 

heBreeuwse alfaBet

Zoals eerder besproken beschrijven de letters van het Bij�
belse Hebreeuwse alfabet de structuur van het menselijke 
leven. De letters van de naam Jawan betekenen dat de 

Dualiteit of wel het goede en het kwade

mens onder Gods leiding terugkeert naar de hemel. Met 
deze kennis valt het dan ook bijzonder op, dat het vierde 
boek van de Christelijke Bijbel, het Nieuwe Testament, in 
de klassieke Griekse taal bewaard is gebleven. Dat is dan 
begrijpelijk omdat het Nieuwe Testament de terugkeer 
van de mensheid naar het Hemelse Thuis beschrijft.

levensBeschrIjvIng

Het is nu duidelijk dat de geschreven Bijbel het le�
ven van ieder mens beschrijft. Dat betekent dat ieder 
mens op aarde de inhoud van de Bijbel beleeft. Ook 
als iemand de Bijbel niet kent, of niet leest, of niet aan 
een religieuze instelling is verbonden. Want het leven 
van ieder mens wordt vanuit de hemel geleid. Na de 
terugkeer wordt alles wat de mens op aarde gedaan en 
geleerd heeft, door Jezus uitgelegd. Zo is het tijdelijke 
aardse leven van ieder mens een leerweg van tegenstel�
lingen. Ook wel de dualiteit of het goede en het kwa�
de genoemd. Dat doet ons van alles ervaren en leren, 
meestal onbewust, wat in de volmaakte hemel niet 
beleefd wordt. Daarom maken wij deze speciale tijde�
lijke levensreis. Daarbij is het ook begrijpelijk dat de 
Schepping in verband staat met deze geplande leerweg.

chaloM

Het aardse leven bestaat uit dag en nacht. De nacht 
vormt het symbolische beeld van het tijdelijke verblijf 
op aarde. De dag het beeld van het bewust kunnen 
worden van het doel en de toekomst. Zo wordt de 
dag bijvoorbeeld verlicht met de zon als beeld van 
het licht van Jezus. Het licht, dat in het Hebreeuws 
Or heet, betekent het innerlijk kunnen herkennen en 
bewust worden van het door God geschapen levens�
doel. De nacht ontvangt het zonlicht als maanlicht. 
Het maansymbool wijst erop dat de mens vaak nog 
niet bewust is van de levensbron, maar dat het leven 
dan toch door God en Jezus, begeleid wordt. Dit basis�
verblijf op aarde wordt ook als de symbolische droom 
beschreven. Het woord droom, Chalom, betekent het 
gewone eenzijdig aardsgerichte leven.

De terugkeer in de hemel wordt de opstanding ge�
noemd, het symbolisch wakker worden. De mens ver�
schijnt hier op aarde als kind en vertrekt symbolisch 
ook weer als kind. De tijdelijk aardse volwassenheid 
wijst slechts op de mogelijkheid bewust te kunnen 
gaan nadenken over het levensdoel. 

de joodse overleverIng

De mondelinge Bijbel benadrukt de absoluut on�
scheidbare eenheid van God als vader en als moeder. 
God als moeder betekent onder meer de materiële 
schepping van alles, inclusief ons lichaam. Daarom 
is de stam van het Latijnse woord materie, het woord 
mater, wat moeder betekent. Het Hebreeuwse woord 
moeder betekent dat de schepping en het tijdelijke 
aardse bestaan vanuit de hemel voortkomen. Het He�
breeuwse woord vader betekent dat de dualiteit van 
het leven, de confrontatie met de tegenstellingen om 
innerlijk te kunnen leren, door God geleid worden. 

BewustwordIng

In de Bijbelverhalen worden relatief veel mannelij�
ke persoonlijkheden beschreven. Het Bijbelse woord 
mannelijk betekent herinnering, bewustwording. Het 
woord vrouwelijk betekent omhulling, lichamelijk be�
staan. Daarom toont Jezus, als  Zoon van God, het 
mannelijk aspect van God, in combinatie met Gods 
Liefde. Het Hebreeuwse woord Zoon betekent het op�
bouwen en begeleiden van ons innerlijke aardse leven. 

tora

Het eerste deel van de Bijbel heet de Tora. Dat woord 
betekent dat wij inzicht kunnen krijgen in het hemelse 
levensdoel door de belevenissen van het aardse leven. 
In de middeleeuwen werd de Bijbel in de Joodse cul�
tuur ook de Mikra genoemd. De Bijbel is in principe 
als liefdevol Godsgeschenk onafhankelijk van allerlei 
religieuze instellingen of ongeloof. De Joodse bron van 
de Bijbel biedt aanwijzingen over de betekenis van het 
leven. De mensheid, de volkeren in de Bijbel, vormen 
het volledige spiegelbeeld van de individuele mens. De 
huidige individuele Joodse mens is ook vergelijkbaar 
en gelijkwaardig aan alle andere aardse mensen. In het 
volgende artikel, deel 2 wordt de Bijbelbetekenis ver�
der besproken. 

Cultuur

Tora: inzicht in het hemelse levensdoel
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Delftsblauw bord … uit dankbaarheid aangeboden

watersnoodraMp 1953
Tekst Jacob de Maijer, foto’s Hans Petit

Op 1 februari 1953 vond er in ons land 
een vreselijke watersnood plaats. 
Grote delen van Zeeland en 
Zuid�Holland kwamen 
onder water te staan. 
Een nationale ramp 
was het. Overal in 
het land kwa�
men acties op�
gang. Zo ook 
in Koedijk. 

In eerste 
in s t ant i e 
ging het 
n a t u u r �
lijk over 
het redden 
van mens 
en dier. 
H i e r v o o r 
waren boten 
nodig, die in 
het overstroomde 
land konden varen. 
In mijn herinnering 
werd er bij ons thuis over 
gesproken, dat de gemotori�
seerde platbodem schuiten, die hier 
in het dorp in overvloed aanwezig waren, 
naar de rampplek zouden worden gebracht. Door een 
delegatie van de brandweer waaronder mijn vader. 

het gIng nIet door

Het is er niet van gekomen. Voordat dit gerealiseerd 
kon worden, was deze hulp niet meer nodig, omdat van 
dichterbij voldoende vaartuigen beschikbaar waren. Of 
er verder schuiten uit Noord�Holland voor redding zijn 
ingezet, is mij niet bekend. 

Wel gingen uit Langedijk en Warmenhuizen schuiten 
met goederen naar het rampgebied, maar dat was een 

maand na de ramp.

InzaMelIng

Wat wel direct gebeur�
de, was een inzame�

lingsactie voor 
het Nationale 

Rampenfonds. 
Die bracht fl. 
2.600 op. De 
gezamenlij�
ke vereni�
gingen in 
het dorp 
brachten 
ook nog 
eens fl. 
2.500 bij�
een, dus 
in totaal 

fl. 5.100 en 
dat in een 

tijd dat het er 
financieel niet zo 

best voor stond in 
de gemeente Koedijk.  

Aan alles was gebrek in de 
getroffen gebieden, zo werden 

ook drie auto’s met kleding opge�
haald. 

langedIjk

Er komt een georganiseerde hulpverlening op gang. 
Het Nationaal Rampenfonds coördineerde de beste�
ding van de opgehaalde gelden. Verder riep de Ver�
eniging van Nederlandse Gemeenten vertegenwoordi�
gers van Noord�  en Zuid��Hollandse gemeenten op 
om in Gouda te vergaderen. De gemeente Langedijk 
krijgt Herkingen op Goeree�Overflakkee toegewezen 

en neemt in deze regio het voortouw. Langedijk roept 
de buurgemeenten op om samen hulp te verlenen. 
Sint�Maarten, Harenkarspel, Warmenhuizen en Koe�
dijk reageren hierop. 

wat In de krant stond

De krant meldt dat Koedijk, in samenwerking met 
enkele andere gemeenten waaronder Langedijk, de 
gemeente Herkingen adopteren en daartoe 
onder andere een bedrag van fl. 
10.000 uittrekken. De in�
gezetenen van Koedijk 
hebben bovendien 
nog ruim fl. 6.200 
bijeengebracht 
voor het Nati�
onaal Ram�
penfonds. 

daMes 
Maken 
huIzen 
schoon

L a t e r 
kwam er 
een an�
dere vorm 
van hulp�
v e r l e n i n g 
op gang. Er 
werden groepen 
dames samenge�
steld, die hielpen bij 
het schoonmaken van 
de huizen, in de inmiddels 
weer drooggevallen gemeenten. 
Zij verbleven hiervoor in speciaal in�
gerichte schepen en werden om de veertien da�
gen afgelost. Bovendien was er hulp in de vorm van 
groente en groenteconserven. Ook kwam er hulp bij 
het verplaatsen van vee per schuit. Na maanden wordt 
de hulpverlening overgenomen door professionele 
diensten. 

geMeentewapens

In de gerestaureerde kerk van Herkingen werden ge�
brandschilderde kerkramen geplaatst met de gemeen�

tewapens van Harenkarspel, Langedijk, Sint�Maarten, 
Warmenhuizen, Koedijk en Ammerzoden.

herdenkIngsBord

De gemeente Herkingen schonk in februari 1954 een 
herdenkingsbord aan de gemeenten die daar hulp heb�
ben geboden. In het midden van het Delftsblauwe bord 
de gemeentewapens van Herkingen en Koedijk. “Met 

dank aan hen, die bereid waren, het weinige 
wat ze hadden te delen, met hen die 

zo zwaar getroffen waren”.

het Bord

Dit herdenkings�
bord heeft tot aan 

de annexatie in 
het gemeen�
tehuis van 
Koedijk ge�
hangen. 

Het bord 
is weer bo�
ven water 
gekomen. 
Degene die 
dit sinds die 

tijd heeft be�
waard, heeft 

het aan de His�
torische Vereni�

ging geschonken.  
Wij zullen een vitrine 

laten maken, waarin we 
het tentoon willen stellen. 

Op de achterzijde staat, buiten 
de tekst, ook het kwaliteitsmerkteken 

van het Delftse bedrijf   de “porseleinen fles” met 
een serienummer. Een prachtige aanwinst voor ons 
museum. 

Bron: “Het bord uit Herkingen”, geschreven door Jack 
Muis in de Gouden Engel nr. 17

Historische Vereniging
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Vijf jaar Dijkloop Koedijk 
lInda schra-Metzelaar, voorzItter dIjkloop

Tekst en fotografie Hans Petit

Er worden dit jaar heel wat feestjes gevierd in Koedijk. De Rietschoot bestaat 40 jaar, SV Koedijk 90 jaar 
en de Dijkloop viert het eerste lustrum. Naast de Gondelvaart is de Dijkloop een uniek Koedijks evene-
ment.  Voorzitter Linda Schra-Metzelaar vertelt in dit artikel over hoe het allemaal begon, de doelstelling 
en niet te vergeten over de geweldige ploeg vrijwilligers die er mede voor zorgt dat de Dijkloop is uitge-
groeid tot een niet meer weg te denken evenement in Koedijk.

Linda Schra�Metzelaar (38) is onlangs verhuisd van 
Koedijk naar Langedijk. “Ik mis Koedijk best wel en 
hoop dat we in de toekomst kunnen terugkeren aan 
de dijk.”. Linda werkt bij blooming hotel als mede�
werker Sales� en Events. Linda: “Ongeveer zes jaar 
geleden ben ik met hardlopen begonnen. Ik was al�
tijd wel bezig met sport. Ik heb lang paardgereden op 
wedstrijdniveau. Het paardrijden hield op een bepaald 
moment op. Toen ben ik serieus gaan hardlopen. Ik 
deed dat daarvoor al wel (Alkmaar City�run), maar zes 
jaar geleden ben ik serieus en onder begeleiding gaan 

trainen. Dat heeft ervoor gezorgd, dat ik mijn presta�
ties steeds verbeterde.” Linda liep de afgelopen jaren 
onder andere de ‘Dam tot Damloop” en vijf keer de 
halve marathon van Egmond. 

Linda: “In 2018 liep ik in Amsterdam mijn eerste ma�
rathon. In 2019 heb ik deze marathon ook gelopen. 
Het starten en finishen in het Olympisch Stadion 
heeft iets magisch.” Marathons lopen in het buiten�
land hoeft voor Linda op dit moment nog niet. De 
marathon van Rotterdam staat wel op het verlanglijstje, 

maar die marathon valt altijd samen met de Dijkloop. 
Linda werd vorig jaar bij de marathon van Amsterdam, 
in de categorie dames 35, Nederlands kampioen. Haar 
tijd 3 uur en vijf minuten rond! Linda: “Ik hoorde het 
pas, toen ik thuis was. Ik heb de huldiging gemist. Ik 
ben niet zo van huldigingen en zo, maar deze had ik 
toch wel willen meemaken. De medaille is nagestuurd. 
Die heb ik in ieder geval wél.” lacht Linda.

hoe het Begon

Linda: “Vijf jaar geleden werd hardlopen erg populair. 
Overal kwamen hardloopwedstrijden. Op een bepaald 
moment kwam Frank Smit (redactie: sociaal cultureel 
werker De Rietschoot) op het idee om een hardloop�
wedstrijd in Koedijk te organiseren. Hij vroeg me, of 
ik mee zou willen doen aan de organisatie van zo’n 
wedstrijd. En dat wilde ik. We zijn om tafel gaan zitten 
en daar werden we al heel snel enthousiast over het 
idee om die hardloopwedstrijd in Koedijk ook werke�
lijk te gaan organiseren”.

Meer Bewegen

Linda vervolgt: “Ons uitgangspunt was, dat het goed 
is als mensen meer gaan bewegen. Dat was vijf jaar ge�
leden (en nog steeds) een boodschap die je veel hoor�
de. We vonden het ook heel belangrijk dat met name 
kinderen zouden gaan meedoen aan de Dijkloop. Kin�
deren zitten veel meer dan vroeger binnen achter com�
puter/tablet�schermen. Bij een hardloopwedstrijd kun 
je laten zien hoe leuk het is om samen hard te lopen. 
Er is meer dan voetbal op sportgebied.

Bestuur

Het plan was er. Dan moet je gaan organiseren. Linda: 
“Om te beginnen moest er een bestuur komen, dat 
ging best snel.” Datzelfde bestuur is nog steeds actief. 
Linda is voorzitter, Frank Smit secretaris, Joop Sinke 
penningmeester, Wim Smit bestuurslid sponsoring, 
Denise Bruijn organisatie vrijwilligers en Wouter Lak 
PR en social media.

sponsoren

Met een bestuur en een goed idee ben je er nog niet. 
Dan komen er allerlei zaken op je pad die je moet 
regelen. Linda: “Om te beginnen moet er geld zijn, 
wil je zo’n evenement kunnen organiseren. Het idee 
was om zoveel mogelijk Koedijker ondernemers bij de 

Dijkloop te betrekken. We zijn als eerste naar Otterlo, 
Financieel Advies gegaan. Die hebben ons geweldig 
geholpen en dat doen ze nog steeds. Daar ben ik echt 
heel blij mee. Zij zijn de hoofdsponsor. Zonder de an�
dere sponsoren zoals kinderdagverblijf Broer Konijn, 
slager Richard Groot en Kamper Sportprijzen was het 
nooit gelukt. Alle andere trouwe én nieuwe sponsoren 
staan vermeld op de website van de Dijkloop.”

draaIBoek en veIlIgheIdsplan

Als het geld er is, moet er nog veel gebeuren, blijkt 
uit het relaas van Linda: “De gemeente wil een draai�
boek én een veiligheidsplan ontvangen voordat er een 
vergunning kan worden verleend. Het bestuur is daar 
heel serieus mee aan de slag gegaan. Vooral het veilig�
heidsplan is belangrijk. De gemeente wil echt zien dat 
je goed hebt nagedacht over mogelijke calamiteiten. 
Wat kan er allemaal gebeuren en hoe los je dat dan op. 
De veiligheid van sporters en publiek is voor ons als 
bestuur prioriteit én voor de gemeente nummer één. 

Vragen als: hoe snel kunnen hulpdiensten in een 
noodgeval ter plekke zijn? Hoe weten we dat als er 
iemand bij het Geestmerambacht loopt onwel is ge�
worden? Wat doet de organisatie bij heel slecht weer of 
bij heel warm weer? Wordt de Dijkloop dan afgelast? 
Hoeveel mensen verwacht je aan lopers en publiek? 
Welke professionals staan er klaar in geval van nood? 
We kregen, nadat we ons eerste veiligheidsplan/draai�
boek hadden ingeleverd, complimenten van de ge�
meente. De verantwoordelijke ambtenaar liet weten, 
dat men in tijden niet zo’n compleet en goed aange�
leverd veiligheidsplan had ontvangen.” Linda vertelt 
verder: “Natuurlijk heeft het hele bestuur meegedacht, 
maar Joop Sinke verdient een extra compliment. Hij 
heeft de grootste bijdrage geleverd aan het schrijven 
van het veiligheidsplan.” >>

Dijkloop 2020

Linda Schra-Metzelaar miste de huldiging Nederlands Kampioen  dames 35

Drie van de zes bestuursleden: vlnr Frank, Linda en Wim
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vergunnIng

Linda: “Als je alles bij de gemeente hebt ingeleverd, 
dan duurt het nog even voordat de vergunning daad�
werkelijk wordt afgegeven. Maar intussen moet je 
wel van alles regelen. Een website waar mensen zich 
kunnen inschrijven, de tijdwaarneming enzovoort. Je 
moet dus investeringen doen met het gevaar dat als 
de vergunning niet wordt verstrekt, je die investering 
kwijt bent. De leverancier van de tijdwaarneming 
(Mylaps) verzekerde ons dat er, los van de administra�
tiekosten, niets betaald hoefde te worden als de ver�
gunning onverhoopt niet zou worden verstrekt.”

InschrIjvIngen

De website is er en dan begint de inschrijving. Hoe 
ging dat het eerste jaar? “Het aantal deelnemers heb�
ben we het eerste jaar beperkt tot maximaal 250. We 
wilden eerst weten of het echt zou lukken. We wilden 
ervaren wat het in de praktijk betekent als er zoveel 
mensen aan de start staan. De inschrijving voor de eer�
ste Dijkloop ging echt in een razend tempo. Voordat 

we het wisten was de eerste Koedijker run volgeboekt. 
Op dag twee van de inschrijvingen hebben we de mo�
gelijkheid tot aanmelden stopgezet. 

Inmiddels ligt het aantal deelnemers stabiel tussen de 
vier� en vijfhonderd en dat is genoeg. We willen niet 
doorgroeien naar bijvoorbeeld 1000 lopers. Zeker als 
je kijkt naar de runs die er de afgelopen jaren bij zijn 
gekomen, die concurreren met de Dijkloop, is een 
aantal van maximaal rond de 500 lopers reëel. Nu de 
inschrijving 2020 weer open is, zie je dat het weer snel 
gaat. Wat heel leuk is, is dat het inschrijvingen van 
hardlopers zijn die in vorige edities ook meeliepen. De 
meeste deelnemers komen uit Koedijk.” 

het vervolg

Is het nu zo, dat je na het eerste veiligheidsplan en 
het draaiboek bij de organisatie van de Dijkloop in de 
jaren daarna niets meer hoeft te doen? “Nee, je blijft 
altijd finetunen. Er kunnen zich altijd onverwachte si�
tuatie voordoen. Je moet scherp blijven. 

Elke editie weer kijken we heel kritisch naar onszelf, naar 
de organisatie. Ondanks het feit dat we geen echt grote 
run zijn, blijven aspecten als veiligheid, gezelligheid en 
sportiviteit van groot belang. Dat betekent elk jaar weer 
veiligheid en organisatie goed tegen het licht houden.”

kInderen

“Vorig jaar viel het aantal deelnemende kinderen een bé�
tje tegen. We gaan de scholen en SV Koedijk benaderen. 
We hopen op die manier meer kinderen te bereiken die 
mee willen lopen. Het is zo heerlijk om te zien als de kin�
deren starten en bij de finish  een aandenken krijgen. En 
dan de prijsuitreiking. Kortom, het is één groot feest.”

vrIjwIllIgers 
Om een evenement als de Dijkloop goed en verant�
woord te kunnen organiseren heb je veel vrijwilligers 
nodig. Linda: “Zonder vrijwilligers kun je geen evene�
ment organiseren. Er zijn verkeersregelaars nodig, men�
sen die de tassen van deelnemers innemen en van een 
nummer voorzien, zodat de tas na afloop weer terugge�
geven kan worden aan de rechtmatige eigenaar. Mensen 
die prijzen uitreiken. Mensen die de route uitzetten. De 
huisarts doet vrijwillig mee en er zijn fysiotherapeuten 
van Buitenhof aanwezig, sporters kunnen zich gratis 
door hen laten masseren. Te veel om op te noemen. 
We hebben op dit moment een vaste groep van 40 à 50 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn trouw aan het evene�
ment, wat heel fijn is. Daardoor kent iedereen zijn rol en 

taak dat geeft stabiliteit aan de Dijkloop. Als het je leuk 
lijkt om mee te doen, meld je dan aan via de website 
koedijkloop.nl. Er zijn altijd extra handen nodig!

eerste lustruM

Om ons eerste lustrum te vieren, hebben we een goed 
doel verbonden aan de Dijkloop 2020: De Gouden Da�
gen Alkmaar�Noord. Gouden Dagen Alkmaar�Noord 
laat wensen van ouderen in vervulling gaan en organiseert 
maandelijks een ‘Gouden Koffie�uurtje’. De inschrijving 
voor de Dijkloop is voor iedereen met € 0,50 verhoogd. 
Dat bedrag per loper wordt geschonken aan de Gouden 
Dagen. Verzekeringsmaatschappij NH 1816 verdubbelt 
het bedrag dat de Dijkloop bijeenbrengt.

MedaIlles

Ter gelegenheid van vijf jaar Dijkloop ontvangen de 
deelnemers, net zoals elk jaar, een medaille als aanden�
ken. Dit jaar is de medaille extra bijzonder Op het lint 
aan de medaille staan de namen van de sponsoren, die 
de Dijkloop al vijf jaar trouw ondersteunen.”

tot slot

Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn. Het 
bestuur van de Dijkloop heeft, onder de bezielende 
leiding van voorzitter Linda, een prachtig evenement 
neergezet. Iets waar we als Koedijkers trots op kunnen 
zijn. De Coedijcker Ban wenst de Dijkloop nog een 
lang en succesvol bestaan. << 

“Vorig jaar viel het aantal deelnemende kinderen een beetje tegen, daar gaan we in de 2020 editie wat aan doen”

Zonder vrijwilligers geen Dijkloop
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Een meidengroep met potentie

Tekst Hans Petit, fotografie Miriam Uitterhoeve

Weet u het nog? In de Coedijcker Ban van december werden de lezers opgeroepen om de kerst-videoclip 
van DuRF op YouTube te bekijken. Als de videoclip tenminste 10.000 keer werd bekeken, verdienden 
de drie meisjes een optreden in de kerstshow van Cor Bakker. Alle lezers van de CB die de clip hebben 
bekeken en dus hebben bijgedragen aan het succes: hartelijk bedankt! In dit artikel vertellen Duènde 
Mens(12), Robin Bleichrodt (11) en Fleur van Wonderen (11) over het begin, hun drijfveer om samen 
muziek te maken, het optreden bij Cor Bakker en hun plannen voor de toekomst. 

Ik ontmoet de meisjes op zaterdagmorgen bij inspira�
tor/zangdocente van DuRF Adinda Vis, moeder van 
Duènde. Het is een van de eerste ‘echte’ interviews die 
de meidengroep geeft. Het is allemaal nog een beetje 
onwennig. Zo nu en dan helpt Adinda de meisjes een 
beetje op weg tijdens het interview.

kInderkoor

Het is allemaal begonnen bij het door Adinda Vis geleide 
kinderkoor. Daar studeert Adinda regelmatig meerstem�
mige liedjes in met de kinderen. Meerstemmig zingen is 
iets wat je niet zomaar kunt en zeker niet als je zo jong 

bent. Al snel bleek, dat de combinatie van de stemmen 
van de drie vriendinnen heel goed bij elkaar pasten. De 
meisjes bleken ook nog echt heel goed meerstemmig te 
kunnen zingen. Daarmee was de start van DuRF snel be�
klonken. We schrijven dan april 2019. Best kort geleden 
dus... en dan al mogen optreden bij Cor Bakker.

eerste optreden

Het eerste optreden van DuRF was tijdens een voorstelling 
van Adinda’s zangleerlingen. Voor zo’n 50 mensen werd er 
opgetreden. Op mijn vraag of dat spannend was, krijg ik 
uit drie monden een welgemeend “Nee, helemaal niet.

optreden BIj cor Bakker

De kerst�videoclip werd 12.000 keer bekeken. Dat ging 
veel sneller dan gedacht. “Hoe ging dat optreden?” 
is mijn volgende vraag, “waren jullie zenuwachtig?” 
“Optreden voor een kleine 700 toeschouwers lijkt me 
best spannend.” Ook hier antwoordden de meisjes als 
uit één mond. “Het was leuk om Cor Bakker te ont�
moeten, echt zenuwachtig waren we niet.” Robin vult 
aan: “Het is wel even spannend als je het toneel op�
gaat, maar dat is meteen weer over als we gaan zingen.”

toekoMst

Is jullie toekomstdroom een carrière in de muziekin�
dustrie? Nederlands beste meidengroep ooit worden? 
Duènde: “Nee, helemaal niet. Gewoon lekker zingen 
met zijn drieën.” Op mijn vraag wat ze later dan wel 
willen worden, blijkt dat Fleur tandarts wil worden, 
Robin dierenarts en Duènde ook iets met dieren, maar 
wat precies weet ze nog niet.

goede doelen

De drie DuRF�meisjes hebben duidelijk voor ogen, wat 
ze willen bereiken met hun liedjes. Geld verdienen staat 
daarbij zeker niet voorop. Ze zijn begaan met het welzijn 
van dieren. Ze willen troost bieden aan mensen die het 
moeilijk hebben en een beetje vreugde brengen in het le�
ven van eenzame mensen. Met hun concerten willen ze 
verschillende, steeds weer andere, goede doelen steunen. 

Al het geld, na aftrek van de kosten, wordt besteed aan 
een goed doel. Een voorbeeld daarvan is het liedje dat 
DuRF nu instudeert. Het gaat over moed houden als je 
ziek bent, of het moeilijk hebt: ‘Houd vol, houd moed’.

Fleur: “We willen meer bekendheid krijgen, bijvoor�
beeld via het jeugdjournaal. Als je bekender wordt, 
dan komen er meer boekingen en dan kunnen we 
meer betekenen voor de goede doelen. Het dierenleed 
door de bosbranden in Australië is iets waar DuRF 
best graag een concert voor zou willen geven.

unIeke lIedjes

Inspirator/zangdocente Adinda schrijft de liedjes en 
de muziek voor DuRF. Adinda’s partner Michel zorgt 
daarna voor het arrangement. Door die betrokkenheid 
van Adinda en Michel passen de voor DuRF geschre�
ven liedjes perfect bij hun stemmen. Wat ook minstens 
zo belangrijk is, de teksten van de liedjes passen inhou�
delijk bij wat de drie vriendinnen belangrijk vinden in 
het leven. 

tot slot

Het was een plezierig gesprek met drie heel positie�
ve jonge mensen. U kunt DuRF volgen via hun fa�
cebook�pagina. Zie QR code aan het begin van dit 
artikel. U kunt DuRF boeken via durf3@icloud.com.

Met hart en ziel

DuRF trots op een geslaagd optreden bij Cor Bakker (december 2019)

Van links naar rechts Fleur, Robin en Duènde
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Recept voor 5 à 6 personen
groentelasagne (vegetarIsch)
Door Marcel Rasch, foto Marijke de Jong

Vegetarisch eten bestaat al heel lang in de eetculturen overal ter wereld. Lang voordat de tofuburger en 
vleesvervangers hun intrede deden, vulden de Italianen hun cannelloni al met spinazie en kaas en werden 
er in Mexico met avocado, chilipeper limoen heerlijke tortilla’s gemaakt. Franse groentestoofpot Rata-
touille, Afrikaanse salades met kikkererwten en olijven, Aziatische roerbak met tempé, curry van erwten en 
aardappelen, allemaal gerechten zonder vlees en nog lekker ook! Vegetarisch eten in al zijn diversiteit is ge-
zond en smakelijk. Ik heb deze keer gekozen voor een groentelasagne gevuld met spinazie, paddenstoelen, 
aubergine en gedroogde tomaten. De voorbereiding is 40 minuten en de bereiding iets meer dan een uur.

BenodIgdheden

• 3 rode paprika’s, 
• 1 flinke ui, 
• 500 gram jonge spinazie, 
• 500 gram paddenstoelen,
• 100 gram zongedroogde tomaten, 
• 2 aubergines, 
• 2 eetlepel olie, 
• 3 teentjes knoflook, geperst, 
• 1 theelepel gedroogde Italiaanse kruiden, 
• 1 theelepel gedroogde oregano, 
• 450 gram gezeefde tomaten uit blik, 
• 450 gram rode kidneybonen uit blik, uitgelekt, 
• 1 eetlepel zoete chilisaus, 
• 250 gram lasagnevellen, 
• 25 gram basilicum, 
• 25 gram geraspte Parmezaanse kaas, 
• 25 gram geraspte belegen kaas. 

kaassaus: 
• 60 gram boter, 
• 30 gram bloem, 
• 5 deciliter melk 
• 600 gram ricotta

BereIdIng

Verwarm de oven voor op 180 graden en bestrijk een 
ovenschaal van 28 x 35 cm met olie. Snijd de papri�
ka doormidden, verwijder de zaadjes en zaadlijsten en 
snijd het vruchtvlees in grote platte stukken. Leg ze 
met het vel naar boven 8 minuten onder een hete grill 
of tot het vel zwart geblakerd is. Laat ze afkoelen onder 
een vochtige theedoek en ontvel ze. Snijd het vrucht�

vlees in lange dunne repen. Zet het weg. Snipper de 
ui en hak de spinazie fijn. Snijd de paddenstoelen en 
zongedroogde tomaat in reepjes. Snijd de aubergine in 
plakken van 1 cm en doe ze in een grote pan met ko�
kend water. Kook ze in 1 minuut beetgaar. Giet ze af, 
dep ze droog met keukenpapier en zet ze weg. Verhit 
de olie in een koekenpan met dikke bodem en voeg de 
ui, knoflook en kruiden toe. Bak op middelhoog vuur 
5 minuten tot de ui zacht is. Voeg de paddenstoelen 

toe en bak die 1 minuut. Voeg de gezeefde tomaten, 
kidneybonen en chilisaus toe en breng op smaak met 
peper en zout. Breng het geheel aan de kook, zet het 
vuur lager en laat het mengsel in 15 minuten indikken. 
Neem de pan van het vuur en zet hem weg.

Verhit voor de kaassaus de boter en roer de bloem er op 
middelhoog vuur door tot het geheel glad is, dit duurt 
1 minuut. Neem de pan van het vuur en voeg de melk 
al roerend toe. Zet de pan weer op het vuur en laat de 
saus al roerend koken en indikken. Laat hem nog 1 mi�

nuut sudderen, voeg de ricotta toe en roer de kaassaus 
glad. Dompel de lasagnevellen zo nodig in heet water 
onder om ze iets zachter te maken en verdeel ze over de 
bodem van de ovenschaal. Leg op de lasagne de helft 
van de aubergine, spinazie, de basilicum, de paprika, 
de paddenstoelensaus en de zongedroogde tomaten. 
Leg er een laagje lasagne op en druk voorzichtig aan. 
Maak nog een laag groente en leg er weer lasagnevellen 
op. Schep de kaassaus erover en strooi de Parmezaanse 
kaas en belegen kaas erover. Zet de lasagne 45 minuten 
in de oven. Smakelijk eten! 

gondelvaart 2020: week later dan gewoonlIjk

De Gondelvaart 2020 vindt niet plaats op de traditionele derde zaterdag van augustus maar op de vierde 
zaterdag van die maand: 22 augustus. De reden, in hetzelfde weekend wordt Sail Amsterdam georgani-
seerd. Voor Sail Amsterdam zijn de dekschuiten die de Gondelvaart gebruikt onderdeel van de beveiliging.

Sail Amsterdam wordt in het weekend van 15 augustus 
gehouden Daarom wordt het Sail�terrein op het water 
letterlijk afgesloten voor al het in� en uitgaand vaarver�
keer. In het verleden vielen Sail en Gondelvaart vaker sa�
men. De huidige veiligheidseisen maken dat de grachten 
en haven van Amsterdam, zoals gezegd, helemaal afgeslo�
ten moeten worden. De dekschuiten worden gebruikt als 
veiligheidsbuffer en de slepers mogen daarna niet meer 
in� en uit de haven varen. Kortom er zijn geen sleepboten 

en dekschuiten beschikbaar voor de Koedijker Gondel�
vaart. De Gondelvaart een week eerder organiseren bleek 
ook geen optie omdat in die week de voorbereidingen 
van Sail plaatsvinden. Na goed overleg met de verhuurder 
van slepers en dekschuiten kan de Gondelvaart een week 
later plaatshebben. Wij rekenen op uw begrip en uiter�
aard steun voor ons unieke evenement (onderdeel van het 
immaterieel erfgoed!). Samen gaan we er weer een mooi 
feest van maken. gondelvaartkoedijk.nl 

Koken

De Loeiende Koeien,  Gondelvaart 2019 (foto Henk Wilbrink)
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BIjna kopje onder
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

In de vorige Coedijcker Ban was het overzet veer te zien naast de vlotbrug. Deze opname laat zien wat mogelijk 
de oorzaak was van het buiten werking stellen van de brug. Het is 1970 en winter, dat deze vrachtauto van de 
firma RUYS de overkant probeerde te halen. De chauffeur had waarschijnlijk niet in de gaten dat zijn wagen de 
4 ton te boven ging en was bijna kopje�onder. Op de achtergrond is nog het oude café “Het Hengelaartje” te 
zien en de Kogendijk begon tussen de brugwachterswoning rechts op de foto en het café. Het was een gevaarlijk 
kruispunt en daarom is de Helderseweg hier achter de huizen om gelegd en is de oversteek naar de Kogendijk 
meer noordelijk gekomen. Later is de weg nog meer westelijk gelegd, zoals de huidige situatie is.

Daarom kiest u
voor RegioBank

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

Nostalkiek
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E. de Maijer en E. de Waard 

 De Omloop 2
 1831 AH Koedijk
Tel. 072-5616062

 
www.edmtandartsen.nl

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

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

HR++ GLAS
komokeur

EIGEN MONTAGE/SLIJPERIJ

LEVERING EN PLAATSING ALLE SOORTEN GLAS DOOR HEEL NOORD HOLLAND

Vraag naar onze glasscherpe prijzen Altijd vrijblijvende offerte

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

Tel. 072 - 574 49 51

Fax 072 - 574 57 39
www.renotherm.nl
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druMMen Is MIjn lust en MIjn leven

Mijn naam is Reinharr, ik ben 15 jaar. Ik speel slag�
werk/drums bij Aurora. Ik vind het een ontzettend 
leuk instrument om op te spelen. Ik heb 1 keer in de 
twee weken les bij Paul Castricum in Heerhugowaard. 
Ook dat vind ik erg leuk om te doen. Ik leer er erg 
veel van. 

Bij Aurora ben ik begonnen met het spelen van saxo�
foon. Slagwerk/drums vind ik leuker dan de saxofoon. 
Het is erg leuk en vooral gezellig om bij Aurora te spe�
len. Er zijn nog meer jongeren die een instrument be�
spelen. Bepaalde stukken zijn minder leuk om te spelen, 
omdat er voor mij dan weinig te doen is. Maar dat ver�
schilt wel per stuk. Op maandag speel ik ook nog bij 
een groepje dat ik heb leren kennen door Aurora. Daar 
drum ik ook. Het is daar ook altijd erg gezellig en leer�
zaam bovendien. Drummen is mijn lust en mijn leven.

Kleurplaat

Jantje zit in de klas en zegt broem broem broem broem-
Dus de juf zegt: “jantje wil je even ophouden”Waarop 

Jantje door blijft gaan “broem broem broem broem” En 
dan zegt de juf: “Jantje ga nu maar naar de gang”“Nee” 
zegt jantje “dat kan niet mijn benzine is op!”

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

Reinhart ‘aan het werk’ (Foto aangeleverd)
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nIeuw leven
Tekst en foto Cees van Egmond

Kieviten vliegen rondjes boven het Geestmerambacht. Het gebeurt steeds vroeger in het jaar dat weidevogels, 
maar ook de trekvogels terug keren.  In het zuidoosten van Nederland zijn de kraanvogels al gepasseerd. Een 
sneeuwbui toverde de duinen van Terschelling tijdelijk om in winterse pracht. De Exmoor pony bleef attent 
terwijl we langs liepen. Daar stonden we, oog in oog met de drachtige merrie. Nog enkele weken en dan dartelt 
hier nieuw leven.

Oplossingen ’N Cruise Met Klasse
Momenteel zijn de leden van toneelvereniging “De 
Roos” weer hard aan het repeteren om  op vrijdag 20 
en zaterdag 21 Maart in De Rietschoot de komedie “ 
’N Cruise Met Klasse”voor U op de planken te zetten!

Het zal, zoals u van De Roos gewend bent, weer een 
onvervalst avondje toneelplezier worden. Daarom…
houdt deze avond vrij in u agenda en dan zien wij u 
graag in DE Rietschoot. Kaarten zijn in de voorver�
koop verkrijgbaar bij De Rietschoot of Tini Smit tel 
0618131328

Rebus: Met de mond vol tanden staan 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)
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.
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