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Al weer een jaar voorbij ... en wat voor een jaar. De 
corona-pandemie is voor veel mensen heel ingrijpend 
geweest. De angst om besmet te worden, de vrees om 
iemand te verliezen en het daadwerkelijke verlies van 
een dierbare. Maar ook de eenzaamheid die het ge-
volg was (is) van alle beperkingen heeft veel van onze 
dorpsgenoten geraakt. Niet meer samen eten in de 
Rietschoot, niet meer zingen in het koor, niet meer 
toneelspelen, niet meer dansen ...! 

Artsen, verpleegkundigen, doktersassistenten, schoon-
makers hebben tijdens de eerste golf keihard gewerkt 
om covid-19-patiënten te genezen. We hebben geap-
plaudisseerd voor de helden in de zorg. Tijdens de 
tweede golf moeten de zorgverleners weer vol aan de 
bak, amper uitgerust van de eerste golf. Alleen het ap-
plaus ontbreekt nu. Erger nog, er schijnen mensen te 
zijn die menen zorgverleners te moeten uitschelden en 
bedreigen. Ik snap daar oprecht helemaal niets van. 

Alleen samen kunnen we het virus aan. Dat betekent 
dat we, zolang er nog geen vaccin is, ons aan de maat-
regelen moeten houden. Ik som ze nog maar eens op: 
houd afstand, draag in de openbare ruimte een mond-
kapje, blijf thuis als je hoest, koorts of keelpijn hebt, 
was je handen stuk. Zou het op 31 december een goed 
voornemen voor ons allen zijn? We houden ons aan 
alle regels totdat het virus uit de wereld is. 

Ik wens u fijne feestdagen, een goede gezondheid en na-
tuurlijk een virusvrij 2021.

Hans Petit, 06-83114470
info@coedijckerban.nl

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      19 december 2020

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Een beroep waarin je zelfstandig kunt werken ...lekker buiten bent en 
prima als je parttime wilt werken!

Yvonne Grupa, postbezorGer

Tekst en foto’s Hans Petit

Vijf dagen per week, van dinsdag tot en met zaterdag wordt de post bezorgd, weer of geen weer. Alhoewel 
e-mail, Whatsapp en andere communicatiemiddelen het aantal poststukken dat bezorgd moet worden 
heeft doen slinken gaan de postbezorgers iedere dag op pad om ‘onze’ post op het juiste adres af te leveren.   
Ik heb een gesprek met Yvonne Grupa, postbezorger in Koedijk. Hoe is het om dagelijks je wijk te lopen. 

Yvonne Grupa, geboren in Bergen, getrouwd met Jac-
ques en moeder van Twan(17) en Witze (15) woont nu 
al weer 22 jaar in Koedijk. “We hebben Koedijk uitge-
zocht op het dorpse karakter, het bevalt ons hier goed.”

Reorganisaties
Wat was je drijfveer om voor dit beroep te kiezen vraag 
ik. Yvonne: “Ik heb bijna 25 jaar in Amsterdam gewerkt, 
waarvan 20 jaar bij de ABN AMRO BANK. Mijn laatste 
jaar bij de bank werd gekenmerkt door verschillende reor-
ganisaties. Ik raakte boventallig. De laatste twee jaar had ik 
een duobaan als secretaresse  Maar die baan paste me niet.

Reizen
Omdat ik al 25 jaar voor mijn werk elke dag naar Am-
sterdam reisde dacht ik wil ook wel eens wat dichter 
bij Koedijk werken. In die tijd, 2010, was een parttime 
baan in de administratie niet te vinden ... ik was een 
van de velen die naar zo’n baan op zoek was. 

Postbezorger
Ik had al wel eens een folder ‘Postbezorgers gezocht’  in 
de bus gehad. Ik dacht op een gegeven moment laat ik 
dat nou eens gaan doen. Het fijne van deze baan is dat je 
niet zoveel uur hoeft te maken, het is in ieder geval een 
parttime baan. Je kunt het aantal uren dat je wilt werken 
min of meer zelf kiezen. Ik ben met zes uur per week 
begonnen. Inmiddels werk ik acht uur verspreid over 
vier dagen per week. Het kan wel eens meer zijn. Vorige 
week heb ik 16 uur gewerkt. Dat wordt je gevraagd als 
er iemand uitvalt door bijvoorbeeld ziekte of verlof. Je 
mag overigens altijd nee zeggen als het je niet uitkomt.”

Sorteren
Ik kom nog uit de tijd dat het beroep postbode heette, 
wat is het verschil tussen de postbode van toen en de 
postbezorger van nu ? Yvonne: “De postbode van vroeger 
sorteerde de post én hij legde de post op volgorde voordat 
hij op pad ging. Dat is tegenwoordig anders. Nu zijn er 
medewerkers die de post via Amsterdam ontvangen en 
de post op volgorde leggen. In Amsterdam worden de 
kleinere poststukken machinaal gesorteerd, de grotere 
poststukken worden handmatig in Alkmaar gesorteerd.”

Vaste wijk
Heb je een vaste wijk waar je de post bezorgt? “Ja ik be-
zorg de woningen in Koedijk met de postcode 1831 A-. 
Als je voor iemand invalt dan neem je er een extra wijk 
bij.” Hoeveel tijd ben je per dag aan het bezorgen vraag 
ik. “Dat wisselt je hebt dal- en piekdagen. Tijdens de 
daldagen is er minder post te bezorgen. De bezorgtijd 
op een daldag is voor mijn wijk één uur en tien mi-
nuten. Tijdens piekdagen staat er twee uur en vijftien 
minuten voor.” Hoe moet ik dat zien piek- en dalda-
gen? Yvonne: “Dat heeft te maken met de bezetting bij 
de sorteerafdeling. Door piek- en daldagen van ver-
schillende wijken slim te combineren, kan het aantal 
te sorteren poststukken constant gehouden worden.”

Weer en wind
Het was de laatste dagen vreselijk slecht weer, felle re-
gen- en hagelbuien, dat lijkt me heel zwaar. “Ja dat is 
best zwaar omdat je wil dat de post heel en droog bij 
de mensen door de brievenbus gaat. Zelf kun je je wel 
wapenen tegen slecht weer met een  >> Yvonne: “Je wil dat de post heel én droog door de brievenbus gaat”

Mijn beroep
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regenpak en een muts, maar de post droog bezorgen 
is best wel een crime. Je bent gewoon blij als iets in 
het plastic zit, dat  beschermt nog een beetje tegen de 
regen. De regen is het vervelends, vooral als je post 
bezorgt aan de Kanaaldijk. 

Als het heel erg slecht weer wordt probeer ik ergens te 
schuilen er is meestal wel een afdakje te vinden waaron-
der je even kunt staan. Als de weersvooruitzichten slecht 
zijn zorg ik ervoor dat ik een paraplu bij me heb.”

Zwaar werk
Is het zwaar werk vraag ik aan Yvonne? “Ja, je loopt 
veel én je hebt best een behoorlijk gewicht aan post bij 
je. Ik schat zo’n 20 kilo, samen met de stevige fiets is 
dat in het begin best wennen. Maar als je graag buiten 
bent en je ziet niet op tegen een stuk lopen en niet op 
ziet tegen wat sjouwwerk is het een prachtige baan”

Controle
Is er ook een vorm van controle op je werk? “Jazeker, 
in de wijk wonen mensen die voor PostNL de kwaliteit 
van de bezorging monitoren. De bezorger weet uiter-
aard niet wie dat zijn. Daarnaast is er nog een systeem  
met controlekaarten die tussen de te bezorgen post 
worden gestopt. Als bezorger moet je die er tussen uit 
halen en rapporteren aan je teamleider Aan de hand 
daarvan kan je leidinggevende zien of je goed oplet bij 
het bezorgen van de post.”

Ogen en oren van de wijk
In het recente verleden heb ik wel eens gelezen dat de 
postbezorger ook een rol zou moeten krijgen bij het 
signaleren van bijvoorbeeld eenzaamheid in de wijk 
Herken je dat.? Yvonne: “Omdat je vier dagen per 
week door de wijk loopt kennen veel mensen je van 
gezicht. Veel mensen zwaaien naar me. 

Folie voor de ramen
Wat me wel opvalt is dat huizen er steeds vaker wat ge-
sloten uitzien met folie voor de ramen. Daardoor heb je 
minder vanzelfsprekend contact met de bewoners. Na-
tuurlijk onderneem ik actie als ik zie dat er een stapel post 
achter de voordeur ligt. Ik informeer dan bij de buurtge-
noten of ze weten of er iets aan de hand is. Het is wel eens 
gebeurd dat ik me zorgen maakte om een van bewoners 
in mijn wijk. In dat geval bleek het gelukkig loos alarm. 

Je zou kunnen zeggen dat ik elke dag alert ben op het 
ontvangen van signalen die zouden kunnen wijzen op 
een situatie die om aandacht vraagt.

Verkeerd geadresseerde post
Je leert steeds meer mensen kennen, bij verkeerd of 
onvolledig geadresseerde post is het een uitdaging om 
het poststuk toch op de juiste plaats van bestemming 
te krijgen. Ik heb wel eens een brief moeten bezor-
gen waarop alleen drie voornamen en de straat zonder 
huisnummer stonden. De postbezorgers uit Alkmaar 
Noord/Koedijk hebben een groepsapp. Via die app 
helpen we elkaar bij het oplossen van bezorgingsvraag-
stukken. 

Fijn team
Ondanks het feit dat ik alleen aan het werk bent kan 
ik zeggen dat ik werk in een fijn team. Er werken 20 
mensen in Alkmaar-Noord en we hebben een heel 
goede band. Iedereen is bereid om als dat nodig is in te 
vallen voor een collega.” Dus als er mensen zijn die na 
het lezen van dit artikel zouden willen solliciteren bij 
PostNL dan zou je ze dat aanraden? Yvonne: “Jazeker 
het is een beroep waarin je zelfstandig kunt werken. 
Lekker buiten en prima als je parttime wilt werken! <<

Uw Keurslager in 
Alkmaar-Noord

Enige Keurslager in Alkmaar Noord

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

• Wij zijn ruim 25 jaar gevestigd in Winkelcentrum 
Daalmeer in Alkmaar Noord naast de Jumbo

• Bij ons kunt u ook terecht met uw 
Keurslager-spaarpas

• Let op onze dagaanbiedingen
• Gratis parkeren voor de deur

• Eigen fabrikaat dagverse maaltijden
• Eigen worstmakerij

• Wij verkopen: Heyde Hoeve varkensvlees, 
rundvlees van Keten Duurzaam rundvlees, 

Boerderijkip bewust beter en Waddengoud lamsvlees

Mijn beroep

WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419

“Ik schat 20 kilo, samen met de stevige fiets is dat wennen”
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Nieuw in De Rietschoot
spaans leren In KoedIjK
Door Patty de Waal, foto aangeleverd

Sinds kort worden er in De Rietschoot lessen Spaans gegeven. Dit gaat niet zoals “op school”. In kleine 
groepjes van 4 tot 6 leerlingen wordt de taal spelenderwijs geleerd. In de les wordt er veel gesproken door 
de cursisten. De lessen worden verzorgd door Patty de Waal van MelaEspañol. Ze komt uit Chili en Spaans 
is dan ook haar moedertaal.

“Ik ben geboren in Chili, het mooiste land van 
Zuid-Amerika. Een lang en smal land van 4300 km 
lang met een gemiddelde breedte van 180 km. Dat is 
ongeveer net zo breed als Nederland, maar dan wel 15 
keer zo lang! Een uitgestrekt land met wijde vergezich-
ten zodat je verbondenheid met de natuur ervaart en 
het gevoel krijgt te léven. Je wordt verrast door de cul-
tuur van de mensen, hun hartelijkheid en gastvrijheid.

alle KlImaatzones

Door de uitgestrekte vorm van Chili zijn alle klimaat-
zones aanwezig, behalve de tropen. Maar dat is niet 
het enige. 

Vanwege de helderste luchten op aarde staan er Ame-
rikaanse en Europese ruimtetelescopen in de Atacama 
woestijn. Slechts eens in de zoveel jaar valt er een re-
genbui en dan begint de woestijn gelijk te bloeien!

WalvIssen

Wat zuidelijker wordt het al ietsje koeler en is er een 
mediterraan klimaat. Dat levert Chili een wijncultuur 
op. Walvissen springen uit het water én je kunt zó alle 
seizoenen meemaken op een dag. Een land waar het 
onmogelijke mogelijk is.

Feesten

Een belangrijk deel van onze cultuur waar we het hele 
jaar naar uitzien, zijn de feesten waarin we vieren een 
onafhankelijk land te zijn. We maken lekker eten zoals 
empanadas en geroosterd vlees waarvan we samen met 
familie genieten. Er wordt gedanst en we drinken wijn. 
Die feesten zijn in september. Kerst en ook nieuwjaar 
zijn buitenfeesten.

de rIetschoot

Ik ben jaren geleden in Koedijk komen wonen. Daar 
is iets wat ik niet kende: De Rietschoot een ontmoe-
tingscentrum waar allerlei activiteiten gedaan kunnen 
worden. Waar ook Sinterklaas aankomt en een astro-
naut op bezoek is geweest.

In Nederland is er meer plaats voor vreemde talen. In 
het algemeen zijn Nederlanders er vrij goed in. Maar 
Spaans? Dat lijkt te moeilijk of te complex. Spaans 
moet je apart doen van de middelbare school en lijkt 
daarom een uitdaging voor velen. Wellicht is het voor 
u een uitdaging en dat kan in Koedijk!

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.
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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 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

De moeite waard

Patty: Ik ben geboren in het mooiste land Van Zuid-Amerika
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Kunstenaar in woord en beeld

annemarIe Kuster 
Door Rob Westhof, foto’s Hans Petit

Voor mij was het verrassend om te ontdekken, dat er op loopafstand van mijn huis een kunstenaar woont 
die werkelijk prachtige schilderijen, collages en gedichten maakt. Het schilderen doet Annemarie het liefst 
op papier. Papier leeft zo zegt zij. Als het nat is bobbelt het, het kan scheuren, de kleuren lopen lekker in 
elkaar over en dat alles geeft iets extra’s aan het werk. Met Annemarie praat ik over haar werk, haar dromen 
én over de gevolgen die de coronapandemie heeft voor haar werk.

Annemarie is geboren in het Brabantse dorpje Lith 
aan de Maas. “Op mijn zesde jaar zijn we verhuisd 
naar Oss. Daarna hebben we ook nog in verschillende 
dorpjes rond Oss gewoond. Door de liefde ben ik in 
Noord-Holland komen wonen. In Koedijk woon ik al-
weer 13 jaar. In Brabant heb ik 19 jaar in het onderwijs 
gewerkt. Ik ben gestart in het kleuteronderwijs en later 
ben ik hoofdleidster van de kleuterschool geworden. 
In die tijd kreeg ik last van een burn-out.

academIe voor schone Kunsten

Na en tijdens de herstelperiode van mijn burn-out, 
ben ik op een parttime basis lessen gaan volgen op de 
Academie voor Schone Kunsten in Arendonk, België. 
Deze kunstzinnige omgeving voelde zo goed, dat ik 
uiteindelijk op mijn 39e de switch heb gemaakt naar 
de kunst. In het onderwijs was mijn concentratiever-
mogen weg door de burn-out, het werd te zwaar. In 
de kunst kan ik mij concentreren op één onderwerp. 
In het onderwijs heb je nu eenmaal veel meer zaken 
waarop je de aandacht moet vestigen.

vervolGopleIdInGen

Na Arendonk heb ik, om mijn schildertechniek te ver-
beteren, lessen gevolgd op de Vrije Academie in Haar-
lem Vervolgens heb ik bij de Kleine Academie in Am-
sterdam gewerkt aan mijn materiaalkennis. Bij Crejat 
in Alkmaar heb ik mijn collagetechnieken verbeterd. 
Bij kunstenaar Igor Kusmirak heb ik mijn vaardighe-
den van modeltekenen op peil gehouden. 

modelteKenen

Modeltekenen heb ik onder andere in de praktijk 

gebracht tijdens een dansvoorstelling van Redo een 
breakdancer. Redo won het tv-dansprogramma “Eve-
rybody dance now”. Hij heeft een aantal lichamelijke 
beperkingen, maar kan prachtig dansen. In verschil-
lende  schetsen heb ik zijn dans vastgelegd. Ik heb ook 
getekend bij het Scapino ballet. Het gaat daarbij om 
het vastleggen van de beweging.”

artIstIeKe FamIlIe

Kom je uit een artistieke familie vraag ik. “Ja eigenlijk 
wel. Mijn vader schilderde ook graag en ik heb een 
broer die kunstenaar is. Een andere broer is architect, 
dus er is veel creativiteit aanwezig in mijn familie.

atelIer

Waar we nu zitten te praten, is mijn atelier. Mijn huis 
is mijn atelier. Ik woon hier alleen en hoef met nie-
mand rekening te houden. Het werk waar ik nu mee 
bezig ben, hangt aan de muur. Vandaar dat je op de 
vloer ook stucloper ziet liggen. Ik werk hier heerlijk en 
alles staat in dienst van de kunst.

musea

Om inspiratie op te doen bezoek ik veel musea. Voor-
al moderne kunstenaars hebben mijn interesse zoals 
Picasso, Karel Appel, Lucebert en Kurt Schwitters. Ik 
stel mezelf de vraag waarom iemand het op die ma-
nier heeft geschilderd, maar het is ook zeker mooi om 
te kijken en te genieten. Vrij werk inspireert me het 
meest. Daardoor blijf je jezelf vernieuwen. In het begin 
van de coronaperiode was ik echt lamgeslagen, maar 
mijn creatieve gedachten gaan gewoon door gelukkig. 
‘s Nachts komen de ideeën en daar maak  ik >>

Kunst uit de regio

“‘s nachts komen de ideeën, ik noteer ze op het notitieblokje dat naast mijn bed ligt
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aantekeningen van. Ik heb altijd een notitieblok naast 
mijn bed liggen.

pIcasso

Mijn grootste inspirator is Picasso. Hij leert mij om te 
gaan met de vrijheid, om te maken wat je wilt maken. 
Maar ook de bereidheid om dingen te laten mislukken en 
daarbij kritisch te blijven ten aanzien van je eigen werk. 
Je moet dus ook een compositie kunnen en willen weg-
gooien. Als ik een goed gevoel heb bij een compositie van 
mijn hand, dan kan een ander dat vaak ook voelen. Men-
sen zijn dan geraakt door mijn werk en ontroerd. 

“Leven is lijden, kunst kan het lijden tij-
delijk parkeren.”(Arthur Schopenhauer, 
filosoof.)

Waar je mij in de nacht wakker voor mag maken, is 
natuurlijk werk van Picasso. Het werk van Jan Cre-
mer dat in museum De Fundatie in Zwolle hangt vind 
ik  geweldig werk. Maar voor van Vincent van Gogh 
mag je me ook wakker maken, dat is en blijft ook een 
schatje.

a  mIllIon steps

Een creatie waar ik erg trots op ben, is het stuk ‘A Million 
Steps’. Het is een werk dat over mensen gaat en het pad 
dat zij volgen in hun leven. Gemaakt in 2014 op papier en 
de afmeting is 10 bij 1,5 meter. Het heeft mij gebracht tot 
het maken van grote werkstukken. Je kunt zo veel doen in 
en op grote ruimtes. ‘A Million Steps’ heeft als decor ge-
hangen bij een concertuitvoering van het Arnhems sym-
fonieorkest NOVA samen met het Peace Opus koor. Dit 
concert werd gegeven in de Ter Coulsterkerk te Heiloo. 
Via een lid van een dansgroep uit Heiloo, waar het in eer-
ste instantie gebruikt zou gaan worden, is mijn werk bij 
dit concert terechtgekomen. Na afloop van het concert 
heb ik heel veel bijzondere reacties gekregen. Waar het 
doek nu is? Het ligt hier bij mij opgerold in huis.

doel

Een doel in mijn leven is om nog eens te mogen ex-
poseren in het Stedelijk Museum, tijdens of na mijn 
leven. Dat zou toch geweldig zijn. Als het niet gebeurt, 
heb ik er ook vrede mee. Dichterbij huis exposeren in 
Duitsland vind ik ook prima. Wat verder weg in New 
York lijkt me ook een mooie erkenning. 

‘stumblInG stones’
Op dit moment ben ik bezig met een ‘sketchbook’- pro-
ject met als titel ‘Stumbling Stones’. In een schetsboekje 
maak ik tekeningen over persoonlijke gebeurtenissen. Als 
het boekje vol is, gaat het naar de Brooklynartlibrary in 
New York. Daar ligt het dan ter inzage en kunnen be-
langstellenden contact met mij opnemen over mijn werk. 
Daar wordt ook een digitale uitvoering van gemaakt. 

Geen concessIes

Ik wil iedere keer het maximale uit mijn werk halen en ik 
doe daarbij geen concessies aan commercieel werk. Het 
werken aan een compositie kan dan ook zomaar een jaar 
stilliggen als de inspiratie er niet is. Een enkele keer werk 
ik wel in opdracht, maar liever niet. Ik mis dan de inspi-
ratie van binnenuit en de vrijheid om in het werk op zoek 
te gaan naar de verbinding met het onderwerp. Eigenlijk 
ben ík mijn persoonlijke opdrachtgever en dat is belang-
rijk in en met mijn werk.

plannInG

In en met mijn werk heb ik geen planning. Alleen voor 
een expositie maak ik een plan, maar verder laat ik het 
gebeuren. Dat vind ik prettig en het geeft je zoveel 
meer ruimte om creatief te kunnen zijn. Ik kijk veel 
voordat ik aan een werk verder ga.” 

Kunst In Woord en beeld

Kun je ook uitleggen wat kunst in woord en beeld is? 
“Het woord is de poëzie en het beeld zijn de schilderij-
en en tekeningen.

poëzIe

Poëzie is mijn andere discipline. Onlangs heb ik een le-
porello uitgegeven samen met Rein, ook een dichter. Een 
leporello is een zigzag gevouwen boekje. Het boekje is 
verpakt in geel ribkarton, dat ik zelf ontworpen heb. Erg 
geslaagd. Dit aspect is kunst met woorden: een gedicht. 
Ik heb een bepaalde voorstelling in mijn hoofd en dat 
probeer ik dan in woorden te vangen, maar niet te letter-
lijk. Op zoek naar mooie zinnen en metaforen schets ik 
een meer universeel beeld, zodat anderen het ook kunnen 
herkennen. Ik gebruik gedichten een enkele keer in mijn 
schilderwerk, dus in woord en beeld naast elkaar. 

dIjcKhoeve

Ik heb een groot werk in de Dijckhoeve hangen, waar-

op de het gebouw is afgebeeld. Ik heb daarin schetsen 
verwerkt van de bewoners in een voor hun comfor-
tabele houding, zonder dat je deze mensen kunt her-
kennen. Daarbij past het gedicht, dat ik ‘Het ijle le-
ven’ heb genoemd. Er zit zeker een boodschap in. De 
verbinding met mijzelf en het gevoel en sfeer van de 
bewoners. Verder is het natuurlijk ook genieten van 
wat je ziet. Mijn werk is gevarieerd en ik gebruik soms 
dieren in mijn collages. Zo zie ik de mier als metafoor 
van de mens voor mijn laatste werk. Mensen vind ik 
net mieren, krioelend op weg naar hun doel.”

tImmervrouW

Stel dat je geen kunstenaar was geworden, wat was dan 
je beroep geworden? “Ha, ik denk dat ik dan een tim-
mervrouw was geworden. Ik vind het spannend om met 
hout te werken. Maar,’zegt Annemarie lachend, “ik zal 
dan eerst goed moeten leren rekenen om iets goed neer 
te zetten. Dat relateert aan creativiteit.

corona

Heeft de corona ook invloed op je werk, vraag ik tenslotte 
aan Annemarie. “Door covid-19f zijn op één na alle exposi-
ties afgelast. Die was in Schwedt an der Oder in Duitsland, 
tegen de Poolse grens. Ik heb 2 weken in augustus aan deze 
expositie gewerkt op locatie als Artist in recidence. Recent 
is het Landelijk Atelier Weekend aan huis gecanceld, maar 
ook de Kunst10Daagse in Bergen ging niet door. Evenals 
de Kunstbeurs in Nieuwegein en de Kunstparade in Hei-
loo zijn niet doorgegaan. Ik ervaar het als een soort van ge-
dwongen rust, waardoor ik minder snel ben afgeleid. Door 
de verminderde druk is er wel ruimte ontstaan voor nieuwe 
creatieve processen. Verder wacht ik het geduldig af.”

annemariekuster.exto.nl weerwerkexpo.nl  Mobiel An-
nemarie Kuster: 0627205056. <<

Kunst uit de regio

A million steps (fragment)/foto Cees van Egmond

Mijn grootste inspirator is Picasso
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Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk 
is wegens vakantie gesloten van: maandag 30 novem-
ber 2020 t/m vrijdag 4 december 2020. De waarne-
ming wordt in deze week gedaan door: Praktijk ‘t Rak, 
Schoenmakerstraat 126, telefoon 072-5612598. Houdt 
u rekening met het tijdig bestellen van uw herhaalme-
dicatie?

blIjF In beWeGInG
Blijf in beweging; maak kennis met 
tennis. Voor velen ligt de sport nu 
stil door de corona-maatregelen. De 
Tennis University en de Koedijker Tennisvereniging 
(KTV) maken het voor iedereen mogelijk om te (blij-
ven) sporten. Dat geldt voor alle leeftijden. 

Tennis is een sport waar volledig rekening kan wor-
den gehouden met de 1,5-meter-afstandsregel en alles 
wordt coronaproof ingericht. Wij bieden drie “Maak 
Lennis met Tennislessen”  voor slechts €25,- per per-
soon aan zodat iedereen in beweging kan blijven. 

De huidige coronaregels worden strikt nageleefd: je 
traint met maximaal twee volwassenen per baan. Dag 
en tijdstip waarop er les is kan in overleg met elkaar. 
Blijf in beweging! Meld je aan via de mail: info@ten-
nisniversity.nl Wil je eerst meer info? Bel ons gerust 
op: 06-52634240

scoutInGGroep GraaF daron
Aan het einde van de Elgerweg is een groot gebouw 
te vinden, Kasteel Daron. Elke week worden er door 
Scoutinggroep Graaf Daron -ondanks de coronamaat-
regelen- nog steeds opkomsten gehouden voor de kin-
deren.

“Zolang het kan vinden wij het belangrijk 
dat de kinderen hier elke week gewoon kun-
nen komen.”

De kinderen zien er elke week weer blij uit en daar is 
het de leiding om te doen. Elke week worden er  weer 
uitdagende activiteiten georganiseerd. Van kleine din-
gen als pinda’s rijgen voor vogels tot een metershoge 
tokkelbaan bouwen waar de kinderen dan vol plezier 
vanaf gaan.

Ook Scoutinggroep Graaf Daron merkt de effecten 
van de coronacrisis. “Je ziet bij ons wel dat er minder 
kinderen zijn dan verwacht. Het kleine beetje groei dat 
er te zien is komt door een flyeractie van begin deze 
zomer. Als we dat niet gedaan hadden, weet ik niet 
zeker of we het overleefd hadden”

Een verhaal dat je bij steeds meer verenigingen hoort. 
De eindjes zijn steeds moeilijker aan elkaar te knopen. 
Dat komt door verlies van leden, sluiting van de ho-
reca en uitstel/afstel van clubacties. U kunt de vereni-
gingen natuurlijk helpen. Dat kan door lid te worden 
of te doneren via sponsorkliks. Kijk voor 
meer informatie over Graaf Daron op de 
website graafdaron.nl (zie qr-code hier-
naast) (door Rowan van Zijl, welpenleider)

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

Tennispark Koedijk (foto Henri Gosselink)

Kasteel Daron, aan de Elgerweg (foto aangeleverd



16 17

Nieuws Rietschoot & Hofstaete
Nieuwe gratis SportXtra lessen van start in Koedijk en Overdie

sport Xtra
Vanaf donderdag 19 november worden er elke donderdagmiddag in Ontmoetingscentrum de Rietschoot 
en woensdagmiddag in Wijkcentrum Overdie sportbuurtwerkactiviteiten georganiseerd. De lessen vinden 
plaats onder begeleiding van een ervaren sportdocent. 

Het sportprogramma, bekend onder de naam SportX-
tra, is bedoeld voor basisscholieren uit de wijk in de 
leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Meedoen is gratis, 
vooraf aanmelden is niet nodig. 

sportreGIsseurs

De Alkmaarse sportregisseurs organiseren gedurende 
het gehele schooljaar elke week gratis sportactiviteiten 
in diverse wijken in Alkmaar. Dankzij dit gratis sport-
aanbod krijgt elke basisscholier de kans om wekelijks 
te sporten. Er is veel animo voor de lessen, vandaar 
dat SportXtra de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een 
groot succes. 

op maat

De lessen, die worden begeleid door enthousiaste 
sportdocenten, zijn gevarieerd. Alle sportactiviteiten 
worden op maat gemaakt, zodat elk kind op zijn/haar 

eigen niveau mee kan doen. Afhankelijk van het weer 
wordt gekeken of de activiteiten buiten of binnen ge-
houden worden. 

vaKantIes

Tijdens de vakanties (zomer, herfst, kerst, voorjaar, 
mei) zijn er geen activiteiten. Aanmelden vooraf is niet 
nodig, iedereen kan gewoon langskomen. 

meer InFormatIe

De wekelijkse gratis lessen in Wijkcentrum Overdie 
(woensdag) vinden plaats van 14.30-16.00 uur. In 
Wijkcentrum de Rietschoot sporten de kinderen van 
14.30-15.30 uur met elkaar. Meer informatie vindt u op 
alkmaarsport.nl/sportxtra, hier staan ook alle locaties 
en tijden waarop in Alkmaar SportXtra wordt aange-
boden.

Tandprothetische Praktijk Dennis Duba is 
verhuisd van de Kanaaldijk 221, 1831 BE Koedijk 

naar Zuid-Scharwoude.

Duba
Tandprotheses

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

Mee doen is gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden (foto aangeleverd)
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het Goede voorbeeld zIjn voor je KInd.
Door Henriëtte Maas

Elk kind wordt geboren met liefde in zich. Een klein kind zit vol levenslust, vertrouwen, veerkracht en 
enthousiasme. Bij een kleine baby zit er nog niets kwaads bij, hij staat heel puur en intuïtief in het leven, is 
niet berekenend of destructief, heeft nog geen last van zijn ego. Zo jammer dat hij dat pure, ergens in zijn 
leven kwijtraakt. Door opvoeding en onderwijs wordt een kind geconditioneerd om zijn rol te spelen in de 
‘oneerlijke’ volwassen materiële wereld en om zijn denken, doen en laten aan te passen. 

Een kind ziet het voorbeeld van volwassenen om zich 
heen, volwassenen die vaak reageren vanuit eigen on-
verwerkte pijnpunten uit hun jeugd of vanuit het ego. 
Zo leert hij de wereld kennen. Een jong kind neemt 
zijn omgeving nauwkeurig waar en slaat de wereldwijs-
heid en oude reactiepatronen die de ouders hem bie-
den, op in zijn onderbewuste geheugen. Hij kopieert 
het gedrag en de overtuigingen van zijn ouders. 

Het is belangrijk om je bewust te zijn welk voorbeeld 
je wilt zijn voor je kind, omdat jouw voorbeeld in-
vloed heeft op hoe je kind de wereld zal beschouwen; 
als jij veel angst en weinig vertrouwen uitstraalt, geef 
je dit aan je kind mee. Besef dat hoe je doet (je ge-
drag) hierbij veel meer invloed heeft dan wat je zegt 
(je woorden). 

Die voorbeeldfunctie heb je ook voor hoe je met an-
dere mensen omgaat; argwanend, kleinerend en oor-
delend of open, mild en met respect. Je bent voor 
alle facetten van het leven een rolmodel voor je kind. 
Jouw voorbeeld hoe je met jezelf, mensen en dingen 
omgaat, hoe je over jezelf en anderen praat, hoe je de 
regie over je eigen leven al dan niet pakt, vormt het 
referentiekader voor je kind. Welk voorbeeld geef je 
hierin aan je kind; heb je snel een oordeel, zie je vooral 
problemen en heb je overal kritiek op of benoem je de 
mogelijkheden en kansen? Een klein kind geeft soms 
woordelijk jouw meningen en oordelen  terug. Maar 
zijn dit ook de meningen en overtuigingen die je wenst 
voor je kind?

Hoe mooi zou het zijn als je ruimte-gevende overtui-
gingen voorleeft in plaats van beperkende, als je via je 
gedrag voorleeft wat je belangrijk vindt. Als kinderen 
meer voorbeelden zien van positieve relaties en hoe je 
goed met emoties om kunt gaan, zullen er heel andere 
gedragingen en overtuigingen overgebracht worden. 
Laat je onnodige angsten en beperkende overtuigin-
gen los, zodat ze niet geprogrammeerd worden in de 
onbewuste geest van je kind. Je kunt leren om anders 
in het leven te staan. Liefde is hierbij een belangrijk 
hulpmiddel, ook liefde voor jezelf. Zo geef je meteen 
het goede voorbeeld in mild zijn voor jezelf.

Je kind kan eveneens een voorbeeld voor jou zijn, 
vooral kleine kinderen staan nog zo onbevangen, zon-
der oordeel en enthousiast in het leven; daar kunnen 
wij als volwassenen veel van leren. 

Auteur Byron Katie schreef: Als je wilt dat je kind ge-
lukkig is, wees dan zelf gelukkig. 

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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Opvoeden

Bij een kleine baby zit er nog niets kwaads bij ...
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Ondernemer van de maand
“Ik wil mensen bewust maken dat het ook ánders kan.”

zero-Waste shop bIobee’s In KoedIjK
Door Marijke de Jong, foto’s Hans Petit

“Ik wil met mijn producten de mensen bewust maken dat het ook ánders kan.” Dat zegt Tineke van Hulst, 
eigenaresse van het winkeltje Biobee’s aan de Achtergraft 142-a in Koedijk. Sinds zes jaar is zij “groene on-
dernemer” en probeert ze een bijdrage te leveren aan een schonere wereld zonder plastic afval. Naast haar 
werk in de zorg bij de dagbesteding van Esdégé-Reigersdaal te Schagen, opende zij in april van dit jaar in 
de garage haar winkeltje met biologische producten.

Wat betekent het voor jou ‘groene ondernemer’ te 
zijn? “Producten verkopen die zoveel mogelijk van na-
tuurlijke grondstoffen zijn gemaakt en voedingstoffen 
van biologische aard en het liefst uit Nederland. Als 
het kan verpakkingloos maar absoluut niet in plastic 
verpakt. Gerecycled papier mag wel. Zoveel mogelijk 
vegan dus. Ik wil met mijn producten de mensen be-

wust maken dat het ook anders kan. Kijk eens naar 
jezelf en vraag je af: wat kan ík doen om een steentje 
bij te dragen?

plastIcsoep

Toen ik zes jaar geleden voor de zoveelste keer alumi-
nium- en vershoudfolie moest weggooien dacht ik: 

dit moet anders. Toen  ik ook nog een documentaire 
zag over al dat plastic dat in onze  zeeën en oceanen 
verdwijnt en de vervuiling dat ons voedsel daarvan 
ondervindt, ging bij mij het roer om. Want wat doet 
het allemaal nog meer met ons milieu, de flora en de 
fauna? Mijn kinderen en kleinkinderen moeten hierin 
leven en nog vele generaties na hen.”

Alle keukenkastjes werden gezuiverd van de vele plastic 
bewaarbakjes, folies en ander plastic materiaal en Tine-
ke ging op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven.  

bIjenWasdoeKjes

“Zo stuitte ik op een Amerikaanse site die bewaar-
doekjes maakt. Deze met bijenwas en jojoba-olie be-
werkte 100% katoenen doekjes ben ik toen op kleine 
schaal zelf gaan produceren. Eerst voor eigen gebruik 
en om cadeau te geven aan familie, vrienden en ken-
nissen. De doekjes hebben een zelfklevende werking 
en je vormt ze met je (warme) handen makkelijk om 
het te bewaren voedsel heen. Met name voor het be-
waren van kaas zijn ze uitermate geschikt omdat ze 
goed ademen en er geen witte schimmelspikkels op de 
kaas verschijnen. En de reuk van schimmelkaas komt 
er niet door heen. Een enthousiaste vriendin zei tegen 
mij: Top, je moet ze op de markt brengen!” 

brood- en GroentezaKKen

Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en al snel stond 
Tineke ermee op markten en braderieën. Vervolgens  fabri-
ceerde Tineke haar zelfbedachte brood- en groentezakken 
van gerecycled katoen, wasbaar op 60° en geschikt voor de 
vriezer. 

Tineke: “Ik neem ze altijd mee als ik boodschappen ga 
doen. Eerst werd er wel raar naar gekeken maar nu krijg 
ik bijna geen commentaar meer.” Door de vele enthousi-
aste reacties en een toenemend aantal bestellingen besloot 
Tineke in 2015 om zich in te laten schrijven bij de Kamer 
van Koophandel. Ze wilde nog veel meer ongezonde zaken 
omzetten in milieuvriendelijke producten.

shampoo bar

Je verkoopt Shampoo bars, wat zijn dat? “Dat is een 
shampoo in vaste vorm die geen microplastics bevat, 
niet getest is op dieren en is verpakt in natuurvriende-
lijk, gerecycled karton. 

Ik verkoop verschillende natuurlijke geuren zoals o.a. 
Aloë Vera, groene thee en kokos. Eén Shampoo bar 
staat gelijk aan drie plastic flacons. Duurzamer kan 
bijna niet, toch?” 

GevarIeerd aanbod

De reeds beschreven producten zijn nog maar een kleine 
greep uit het gevarieerde assortiment. In haar winkeltje 
liggen nu behoorlijk wat artikelen zoals o.a. een heerlijk 
geurende deodorant, zelfgemaakte gezichtsreinigings-
doekjes maar ook verschillende soorten bonen, rijst en 
bloem, afkomstig van biologische boeren. De geurige 
kruiden koopt ze in bij Het Blauwe Huis in Ruinerwold, 
een biologische kweker. Daarnaast is Tineke aangesloten 
bij Boeren & Buren, een landelijk netwerk van buren die 
rechtstreeks bij de lokale boeren kopen en is zij afhaal-
punt van buurderij Alkmaar aan de Stationsweg.

Webshop

“Inmiddels is er een website met een webshop bijgeko-
men. Mijn dochter heeft dat geregeld en daar ben ik 
super blij mee! Als je uit de buurt komt kun je de be-
stelling na telefonische afspraak natuurlijk ook ophalen. 

KoedIjK

Hoe vind je Koedijk als werkplek? “Leuk! Er komen 
vaak mensen even binnen kijken en zijn dan heel en-
thousiast. Het is af en toe net een winkeltje van vroe-
ger waar mensen behoefte hebben aan een praatje.” 

toeKomst

Hoe ziet je toekomst er uit? “Mijn droom is om nog 
eens een échte winkel te kunnen openen met meer 
ruimte dan ik nu heb. Dat lijkt me geweldig.

Mijn winkeltje is elke woensdag en laatste zaterdag van 
de maand geopend van 11.00 – 17.00 uur. Voor deze 
feestmaand maak ik leuke cadeaupakketten voor de 
Sint of voor onder de kerstboom. Kom gezellig langs 
of kijk op de website www.biobees.nl voor meer info.” 

Tineke van Hulst: “Kijk eens naar jezelf en vraag je af: Wat kan ik doen om een steentje bij te dragen?”
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bestuursWIsselInG rIetschoot
Bestuurswisseling Op 4 november 2020 heeft het be-
stuur van Stichting Ontmoetingscentrum “De Riet-
schoot” een bestuursvergadering gehad. In deze verga-
dering is, in goed overleg, besloten dat Marga Riekwel 
haar functie als voorzitter van De Rietschoot neerlegt 
en dat Wietze Jan Ramaker de functie van voorzitter 
van De Rietschoot overneemt. Marga Riekwel blijft 
deel uitmaken van het bestuur van De Rietschoot in 
de functie van penningmeester. 

corona-vIrus
Vanaf 3 november jl. zijn de laatste COVID-19 maat-
regelen van de overheid ook bij De Rietschoot inge-
voerd. Dit houdt in dat er maar zeer beperkt van onze 
accommodatie gebruik gemaakt kan worden. De lage-
re scholen mogen gelukkig nog gebruik maken van de 
sportzaal en Youth for Christ mag nog beperkt gebruik 
maken van The Mall. Andere activiteiten zijn in ieder 
geval tot en met 18 november niet mogelijk. Op dat 
moment zullen weer nieuwe regels van kracht wor-
den die wij dan op onze website -rietschoot.nl- zullen 
plaatsen.

Ook ouderencentrum De Hofstaete heeft uiteraard 
last van de getroffen maatregelen. 

Geen gezellig koffiedrinken meer, geen rommelmarkt 
en geen bingo meer. 

Helaas het kan niet anders. Alleen de warme maaltijd 
laten we vooralsnog doorgaan - vanzelfsprekend op 
basis van de afgesproken regels-  vanuit het principe 
dat dit geen horeca-activiteit is maar een zorgactiviteit 
en eventueel serveren wij de maaltijden aan de deur 
bij onze inwonende maaltijdgebruikers. Bij extern wo-
nende maaltijdgebruikers zullen we dan een andere 
oplossing aanbieden.

We gaan er voor alsnog vanuit dat de getroffen maat-
regelen in ieder geval tot en met december 2020 van 
kracht zullen blijven. Dit houdt in dat wij veel van 
onze vaste bezoekers dit jaar helaas niet meer zullen 
ontmoeten. 

Namens vrijwilligers, medewerkers en bestuur wen-
sen wij u – ondanks de corona – een heel gezellige en 
mooie maand december en gaan we ervan uit dat in 
de loop van 2021 alles weer normaal zal worden. (Piet 
Verweel, bedrijfsleider)

Samen kunnen we 
het virus verslaan

Houd j e  aan de
1,5 meter afstand

1,5 meter

Let op

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

Nieuws Rietschoot & Hofstaete

Wietze Jan Ramaker, voorzitter van De Rietschoot (foto HP).
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Over paaltjes, het hoogheemraadschap en ongemaaide bermen

hollands noorderKWartIer

Foto’s en tekst Mart van den Berg

Onze Kanaaldijk is tevens een onderdeel van de Westfriese Omringdijk, een dijk van 126 km die het oude 
West Friesland beschermde tegen overstromingen vanuit zee. In de bermen van de dijk staan om de 200 m 
gietijzeren paaltjes, in totaal moeten dat er dus zo’n 630 zijn. De paaltjes zijn niet altijd te zien omdat ze 
vaak schuil gaan achter een hoge begroeiing

Niet alle paaltjes zijn altijd even goed te zien, omdat 
de berm niet zo vaak gemaaid wordt en ze daardoor 

schuil gaan achter hoge vegetatie. Als er wel gemaaid is 
is te zien dat veel paaltjes scheef staan en duidelijk aan 
een onderhoudsbeurt toe zijn. Hoewel veel paaltjes er 
roestig uitzien is het wapen van het hoogheemraad-
schap en de afkorting HHNK op de meeste paaltjes 
nog goed te zien. Een lik verf zou deze stukjes erfgoed 
zeker goed doen. 

natuurstenen paaltjes

Behalve de “moderne” gietijzeren palen zijn er in de 
regio ook nog een paar natuurstenen palen te vinden. 
Bijvoorbeeld dijkpaal 0 en 8 op de Zuider Rekerdijk 
en bij Krabbendam de laatste natuurstenen paal nr. 53 
van de Noorder Rekerdijk en tegelijkertijd nr. 0 van de 
Westfriese Zeedijk.

Het hoofdkantoor van het Hoogheemraadschap in 
Heerhugowaard is fraai vormgegeven. In een ambian-
ce van water, natuur en infrastructuur heeft de archi-
tect hierin een aantal kenmerkende gegevens van het 
werkveld van HHNK willen tonen. Zo zijn er ver-
schillende water- en rietpartijen die op verschillende 
niveaus op en rond het gebouw in het zicht liggen. 
Bij de ingang ligt als het ware een dijklichaam van 
basaltblokken dat toont hoe op sommige plaatsen ons 
land tegen water beschermd wordt. En de onderkant 
van de eerste verdieping ligt op niveau 0 (nul)  van het  
Nieuw Amsterdams Peil (NAP). Daarmee krijg je een 
goed idee hoe diep we onder zeeniveau leven.

plaatsbepalInG

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
houdt al sinds 1921 toezicht op de dijken. De bedoe-
ling van de paaltjes in de berm van de dijk was dat 

men makkelijk de plaats van schade aan de dijk kon 
doorgeven aan de mensen van het dijkonderhoud. Bij-
voorbeeld een verzakking tussen paal 16 en 17. Op de 
paaltjes staat een wit nummer, maar die nummering 
loopt niet over de hele dijk door. 

eIGen nummerInG

Iedere dijk of dijkstrekking heeft een eigen num-
mering. De nummering van de Kanaaldijk begint 
in Alkmaar bij de Vlielandbrug en bij de grens tus-
sen Alkmaar en Koedijk staat paaltje nummer 6. En 
de nummering loopt voor Koedijk door tot 26 bij de 
vaart naar het Geestmerambacht. 

doe het zelF

Opvallend is dat sommige stukken van de berm er als 
gazonnetjes bijliggen en andere delen helemaal verwil-
derd zijn. Zou dat de reden zijn dat sommige bewo-
ners van de Kanaaldijk met hun machientjes de weg 

over steken om daar ook aan het maaien te slaan en het 
even netjes te maken? Of is het vanwege het uitzicht 
op de langsvarende bootjes en de Schoorlse duinen, of 
omdat je die maaier toch hebt en er op je vrije zaterdag 
even lekker mee in de weer bent en de buren je vragen 
het bij hun ook meteen maar even te doen?

selectIeF maaIen

Ongemaaide bermen, iedereen vindt daar wat anders 
van. Wat ooit een bezuiniging was (minder maaien) 
heet nu selectief maaien ten behoeve van de natuur. 
Bijen en andere insecten vinden er hun voedsel en 
broedvogels als de karekiet en rietzanger kunnen er in 
het voorjaar prima broeden. 

Je moet het maar zien

Een likje verf zou het paaltje zeker goed doen

Paal nummer 53 van de Noorder Rekerdijk

Dijkpaal 0 van de West-Friese Zeedijk
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Volop klassiek met Bachvereniging, NKO en koffieconcerten

GevarIeerd proGramma 
In november en december programmeert TAQA Theater De Vest een veelzijdig klassiek programma in de 
Kleine Zaal en in de Grote Kerk Alkmaar. DIn december staat kerst centraal in een hartverwarmend en 
intiem kerstconcert dat leunt op Bachs Weihnachts-oratorium. Sterpianist Nicolas van Poucke brengt een 
intieme versie van Beethovens Pianoconcert nr. 4 en in samenwerking met International Holland Music 
Sessions is in de Kleine Zaal een drietal koffieconcerten geprogrammeerd. 

nederlandse bachverenIGInG

Op 12 december is in de Grote Kerk het hartverwar-
mende, intieme concert 'KERST' van de Nederlandse 
Bachvereniging te beluisteren, waarin het kerstverhaal 
uit Lukas wordt verteld aan de hand van de koralen en 
de recitatieven van Bachs Weihnachts-oratorium.

beethovens pIanoconcert nr. 4
Precies 250 jaar na de geboorte van Ludwig van Beet-

hoven speelt sterpianist Nicolas van Poucke op vrijdag 
11 en zaterdag 12 december samen met musici uit het 
Nederlands Kamerorkest een intieme versie Beetho-
vens Pianoconcert nr. 4. Van Poucke maakte op der-
tienjarige leeftijd zijn debuut in Het Concertgebouw 
en trad sindsdien op met verschillende orkesten in 
binnen- en buitenland. 

sFeervolle KoFFIeconcerten

In samenwerking met The International Holland Mu-
sic Sessions zijn op drie zondagen in december mooie 
koffieconcerten geprogrammeerd. In het concert op 6 
december staat de altviool centraal en speelt de Kroati-
sche Dagmar Korbar een prachtig concert met werken 
van Bach, Britten, Schumann en Glazoenov. 

Op 20 december brengt de Luxemburgse cellist Tom 
Feltgen, begeleid door pianist Noriko Yabe (Japan) 
een cellorecital op topniveau met meesterwerken uit 
het cellorepertoire van Debussy, Shumann, Fauré en 
Poulenc. 

Op 27 december tenslotte nemen de jonge Nederland-
se cellisten Charlotte Gulikers en Jobine Siekman het 
publiek mee op een reis door de tijd; van Vivaldi tot 
Bartók. In dit bijzondere concert laten zij zelden ge-
hoorde duetten voor twee cello’s horen, die klinken als 
een heel orkest.

meer InFormatIe en toeGanGsKaarten 
Alle concerten worden georganiseerd volgens de 
RIVM- richtlijnen. Per concert worden vooralsnog 
30 bezoekers toegelaten. Kijk voor meer informatie en 
online kaartverkoop op www.taqatheaterdevest.nl en 
www.grotekerkalkmaar.nl.

Kindercentrum Olke Bolke
Opvang 0-4 jarigen

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

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

accommodatie.

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

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

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

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

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

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

www.rollebol.nlCentrale administratie: Kennemerstraatweg 1 - 1814 GA  Alkmaar - e: info@rollebol.nl - t: 072 566 90 28

Bezoek voor meer informatie: www.rollebol.nl 

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1.qxp_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  20-01-20  09:55  Pagina 1

De moeite waard

Dagmar Korbar, altviool (foto Lucas Figueiredo)
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Nel (87), Karin (59) en Charlotte (28) vertellen over hun passie

drIe GeneratIes muzIeK
Door Karin van der Veen, foto Hans Petit

Drie generaties aan het woord. In dit artikel vertellen mijn moeder Nel Jongejans (87), mijn dochter Char-
lotte van der Veen (28) en ik (Karin van der Veen 59), over hoe we tot onze passie voor muziek zijn gekomen. 

nel

“De eerste keer dat ik met muziek in aanraking kwam, 
was door mijn vader. Hij was lid van ‘Harmonie de 
Eendracht in Velsen-Noord’. Na de oorlog ben ik be-
gonnen met mondharmonica. Dat was het enige be-
taalbare instrument.”

KarIn

“Ik kwam met muziek in aanraking door de drum-
band, waar ik als zesjarige ben begonnen met trom-
melen. Mijn broer speelde al trompet en ik ging altijd 
mee. Ik vond het zo’n prachtig instrument, dat ik ook 
graag trompet wilde spelen. Mijn ouders zeiden: Als je 

volgende week een toonladder kan spelen, krijg je ook 
een trompet. Na een week hard oefenen lukte het en 
ben ik begonnen met trompet spelen.”

charlotte

“Ik ben opgegroeid met muziek. Mijn ouders zijn bei-
den muzikant en ik ging als dreumes al met ze mee 
naar repetities en concerten. Het leukste was dan, om 
tussen het orkest in te zitten. Toen ik vier jaar was, ben 
ik begonnen met blokfluit. Mijn blokfluit juf gaf ook 
dwarsfluit lessen. Zo ben ik in contact gekomen met 
een dwarsfluit. Toen ik zes jaar was, ben ik begonnen 
met dwarsfluitlessen.” 

aurora

Nel: “In 1980 zijn we naar Alkmaar verhuisd en ben ik 
lid geworden van Excelsior Alkmaar. Hier heb ik met 
veel plezier vele jaren gespeeld. Wat ik erg leuk vond, 
waren de 8 oktober optochten door de stad en de con-
certen in het Gulden Vlies. 

Ik heb ook bij een salonorkest gespeeld. Hier speelde 
ik niet alleen klarinet, maar zong ik ook Amsterdamse 
liedjes samen met mijn schoonzoon. Ik heb meerdere 
jaren bij het Noord-Hollands Ouderenorkest gespeeld. 
Daarnaast heb ik bij verschillende orkesten ingevallen. 
Inmiddels ben ik ruim acht  jaar lid van Aurora. Daar 
heb ik het erg naar mijn zin.”

trompet-docent

Karin: “Ook ik ben meeverhuisd naar Alkmaar en lid 
geworden van Excelsior. Trompet spelen is mijn passie 
en daarom heb ik gekozen voor een studie trompet aan 
het Conservatorium in Hilversum. Tijdens mijn studie 
heb ik in vele ensembles en orkesten gespeeld. 

Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als trompet-
docent en heb ik veel leerlingen enthousiast gemaakt 
voor het trompet spelen. Daarnaast ben ik lid van 
Alkmaar Brass en geef leiding aan een aantal dweilor-
kesten. Ik sta sinds kort voor het opstap Orkest van 
Emergo Castricum.” 

harmonIe-orKest Irene

Charlotte: “Ik ben begonnen in het leerorkest van Sint 
Cecilia Alkmaar. Mijn vader was hier dirigent. Na een 
aantal jaren ben ik overgestapt naar het leerorkest van 
Irene Sint Pancras. Hier speelde ik met veel plezier en 
uiteindelijk ben ik daar ook bij het Harmonieorkest 
gaan spelen. Inmiddels ben ik ruim 22 jaar met veel 
plezier lid van Irene. Toen ik 22 wa,s ben ik begonnen 
met het spelen van de Bariton. Ik speel bij verschillen-
de dweilorkesten en ben ook lid van Alkmaar Brass.”

samen muzIeK maKen

Nel (87): “Ik vind het erg leuk om samen met mijn doch-
ter en kleindochter muziek te maken. We hebben samen 
gespeeld tijdens de sinterklaasvieringen op de school 
van mijn kleinkinderen. Ook heb ik meegedaan aan het 
project van Peter en de Wolf. Hier speelde ik samen met 
mijn dochter in het orkest. Mijn schoonzoon leidde dit 
en mijn kleindochter vertelde het verhaal. Het is leuk dat 
mijn dochter regelmatig invalt bij Aurora. Ondanks mijn 
hoge leeftijd hoop ik nog jaren muziek te kunnen maken 
en dan het liefst samen met mijn familie.” 

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

Mijn muziekinstrument

Drie generaties liefde voor muziek
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De sterkste schouders ... de zwaarste lasten?

zorGverzeKerInG 2021
Door Piet Verweel

Wie gezond is, profiteert dubbel door ook minder premie te hoeven betalen. Dat kost de zorggeld. De 
jaarlijkse stoelendans bij de aanbieders van zorgverzekeringen is half november weer begonnen. Dit circus 
levert geen zorgwinst op. In Nederland hebben we zeker geen slecht zorgsysteem als het wordt vergeleken 
met andere landen. Er zijn echter tal van zaken die beter kunnen. 

Op termijn zal gekeken worden naar “zinnige zorg” 
als criterium voor verzekerde zorg. Er zijn inmiddels 
overtuigende rapporten die aangeven dat een groot 
deel van het huidige zorgbudget ‘verdampt’ in niet ef-
fectieve zorg. 

Komend KabInet

Het zou het komende kabinet sieren als ze daar een 
speerpunt van zouden maken. Niet zo zeer om te be-
zuinigen, maar om het aanvaardbare budget voor zorg 

te gebruiken om de werkdruk te verlagen, de wacht-
lijsten te reduceren en om buffercapaciteit in te richten 
voor situaties als de huidige corona epidemie.

verhooGd eIGen rIsIco

Een zaak die wellicht volgend jaar al geregeld kan wor-
den is een weeffout in de systematiek van de zorgverze-
kering: de keuzemogelijkheid van een verhoogd eigen 
risico. Deze optie ondermijnt het principe van solidariteit 
voor het borgen van een collectief belang: een zo gezond 

Opinie en debat
mogelijke populatie burgers. Gezonde mensen blijken 
massaal te kiezen voor een hoog aanvullend eigen risico. 

nIet solIdaIr

Een simpele rekensom, gefaciliteerd door appjes en reclame 
van de verzekeringsmaatschappijen: het scheelt al snel hon-
derden euro’s aan premie. Gezonde mensen ( vaak hoger 
opgeleid, met een hoger inkomen ) worden “verleid”juist 
minder bij te dragen aan de totale premie-inkomsten waar-
uit jaarlijks de zorgkosten moeten worden betaald. 

Voor het zorgbudget geldt een ijzeren wetmatigheid : wat 
de één minder bijdraagt, moet een ander meer bijdragen. 
Dus die individuele strategische calculatie is een welis-
waar legale, maar daarom niet minder perverse prikkel 
tot niet-solidair gedrag. Twee keer voordeel: je bent ge-
zond (geen verdienste) en je betaalt ook nog minder pre-
mie (terwijl je die beter kunt betalen). Minder gezonde 
mensen (‘pech gehad’, maar meestal ook met een lager 
inkomen) moeten de volle mep aanvaarden. Het eigen 
risico wordt immers altijd opgesoupeerd. Het is een raad-
sel waarom de wetgever zo’n moreel verwerpelijk systeem 
heeft bedacht. Het zal toch niet bewust ingebakken zijn : 
de armen armer en de rijken rijker? 

tenenKrommend

En dan nog iets : de tactici zijn slim genoeg om het 
verhoogde eigen risico niet te nemen als ze hogere zorg-
kosten in een komend jaar verwachten. Legaal maar te-
nenkrommend. Het kan tactisch nóg erger. Het is geen 
uitzondering dat mensen met name hun gebitsproble-
matiek “opsparen”en alleen voor het jaar dat ze de be-
handeling laten uitvoeren een aanvullende verzekering 
afsluiten. Legaal, maar niet het principe van verzekeren.

dIjKen

Wat mij betreft zouden we de zorgverzekering moe-
ten beschouwen zoals we de dijken bouwen tegen 
het water: iedere Nederlander – ongeacht potentiële 
wateroverlast – betaalt evenveel mee. De basisverze-
kering zou houdbaarder, maar vooral maatschappelijk 
aanvaardbaarder zijn als bij de wet de optie van aan-
vullend eigen risico verboden zou zijn. Het wettelijk 
eigen risico staat immers al borg voor het afremmen 
van oneigenlijk gebruik. Bij zo’n regeling heb je als 
toevallig minder gezonde burger maar één keer pech. 
Moraal van dit verhaal: De sterkste schouders … !! 
Weet u nog?

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van Ontmoetingscentrum De Rietschoot én 
de bezorgers en de redactie van De Coedijcker Ban 

wensen u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021

Voor wat de één minder bijdraagt moet een ander meer betalen! 
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De diepere betekenis van Bijbelse woorden verklaard

KerstFeest
Door Hans Faddegon

Voordat u dit artikel over het Kerstfeest gaat lezen, is het belangrijk te weten dat de originele Bijbelver-
halen niet alleen maar historische verhalen zijn, maar ook een symbolische beschrijving van ons actuele 
menselijke innerlijk. Die kennis is gebaseerd op de symboliek van de oorspronkelijke Bijbelse taal. Die 
kennis verbreidt zich de laatste tijd over de hele wereld. 

Kerst is de verkorting van het woord Kerstmis, dat op 
het kerkelijke of Christelijke feest van Jezus’ geboorte 
wijst.  Het woord kerst is ontleend aan het oorspronke-
lijke Griekse (en Latijnse) woord: Christianos (Christia-
nus), in het Nederlands Christus.  Christus betekent de 
Gezalfde, wat de verbinding tussen de Hemel en Aarde 
betekent. Oorspronkelijk wordt in de Bijbelse Joodse 
taal de Masjiach, de Verlosser, gebruikt. Ook Masjiach 
(Messias)wijst op de verbinding tussen hemel en aarde. 

KerK

In het woord Kerstmis is naast de naam Christus ook 
het woord mis aanwezig. Mis stamt uit het Latijns 
woord “is” en betekent heenzending. Daarom wordt 
in de Katholieke1 Kerk de zondagse kerkdienst ook de 
mis genoemd.  De katholieke eredienst werd, toen het  
Latijn nog de voertaal was, afgesloten met “Ite, missa 
est”  “Gaat heen: het offer is voltrokken”. Het woord 
kerk is afkomstig van het oorspronkelijke Griekse 
woord: Kuriakos, wat symbolisch het Huis van de 
Heer betekent. 

heer

Jezus wordt ook vaak met de naam  Heer genoemd. 
Deze naam Heer wijst vaak op het begrip Heerlijk. 
Als Bijbelse naam betekent het ook de Hemelse lei-
ding over ons aardse leven, zodat wij uiteindelijke te-
rugkeren naar het Hemelse Thuis. Het is daarom ook 
begrijpelijk dat het Bijbelse  woord Naam behalve het 
begrip Naam ook de bestemming, het doel van het le-
ven, betekent.
1 Katholiek betekent: algemeen. Dat wijst op de volle-
dige mensheid.

Geboorte/KInd

Het kerstfeest vestigt de aandacht op de geboorte van 
het Kind Jezus. De Bijbelse woorden “geboorte” en 
“kind” zijn taalkundig verbonden. Daardoor betekent 
het woord geboorte ook, dat dit Kind door God van-
uit de Hemel op aarde verschijnt. Het Bijbelse woord 
“kind” toont het volmaakte menselijke aardse beeld, 
omdat het door God geleid wordt. Daarna ontstaat 
tijdens het ontwikkelende leven, de uitdaging om zich 
niet eenzijdig op het aardse leven te richten, maar ook 
op het Hemelse  levensdoel. Dat doel wordt onder 
meer beschreven als het bewust kunnen worden van 
het bestaan van echte Hemelse Liefde, doordat tijdens 
het aardse leven veel tegenstrijdigheden beleefd wor-
den. Daarom wordt de aardse levensweg ook de leer-
weg van het goede en het kwade  genoemd. Zodat ook 
na de terugkeer in de Hemel de Hemelse Liefde van 
God ideaal wordt beleefd. 

Jezus verschijnt in de eerste plaats als het Kind, om 
ons bewust te maken dat wij Kinderen van God en 
Jezus zijn en door God en Jezus geschapen zijn. Dat 
laat ons ook begrijpen dat het aardse leven als leerweg, 
tijdelijk en beperkt is in tegenstelling tot het Hemelse 
leven. En dat God en Jezus ons leven hier vormgeven 
en begeleiden. 

vader/moeder 
God en Jezus vormen in de Bijbel de vaderlijke beelden. 
Het Bijbelse woord “Vader” betekent onze bewust-
zijnsmogelijkheid dat het leven uit de Hemel komt. 
En dat wij tijdelijk op aarde verblijven als leerweg in 

Cultuur



36 37

de tegenstrijdige dualiteit van het goede en het kwade.  
Het Bijbelse woord “Moeder” betekent de mogelijk-
heid om hier op aarde te kunnen verschijnen, te leven 
en bewust te kunnen worden van het levensdoel. Dat 
komt ook tot uitdrukking in het beeld van de aardse 
kinderen van de moeder, als symbolische aanwijzing 
en dat wij onszelf innerlijk bewust, als Hemels Kind, 
op  Vader God en Jezus kunnen gaan richten. Jezus is 
het Hemelse menselijke beeld van God, wat de aan-
dacht vestigt op ons echte begrip van liefde.

eenheId

In de Bijbel worden God en Jezus ook als eenheid be-
schreven. De naam Jezus is de verkorte vorm van de 
naam Jehosjoea . De verkorte naam Jezus vestigt zo de 
aandacht op het begrensde inzicht van ons als aardse 
mensen, terwijl de volledige naam  Jehosjoea   via de 
letters betekent dat de Heer, God en Jezus, ons leven 
vormt en begeleidt.

drIe WIjzen

De Bijbelse Kerstverhalen vestigen de aandacht op de 
betekenis van Jezus door beeldende verhalen. Zo be-
zoeken bijvoorbeeld in het Mattheus-evangelie de Drie 
Wijzen uit het oosten het Kind Jezus in Bethlehem in 
het land Judea. Het getal Drie symboliseert hier het 
bewust kunnen nadenken van de mens over het le-
vensdoel, als de echte Wijsheid van de mens. De Drie 
Wijzen komen uit het Bijbelse Oosten, wat een sym-
bool is van de Hemelse oorsprong van het menselijke 
innerlijk en het  leven. De Drie Wijzen bevinden zich 
als eenheid in ons innerlijk.

bethlehem

Bethlehem betekent het Huis (de wereld) van het 
(aardse) leven. Judea betekent het menselijk nadenken 
over de bedoeling van het leven. De naam Judea bete-
kent Joods! Voordat deze Drie Wijzen Jezus ontmoe-
ten, beleven zij de confrontatie met Herodes als inner-
lijk proces. De naam Herodes betekent de illusie dat 
wij de volledige leiding over het eenzijdig aardsgerichte 
leven bezitten, tegenover de Hemelse wijsheid die de 
mens kan beleven en wat hier tot uitdrukking komt in 
de Drie Wijzen. Het is daarom ook duidelijk dat zij 
uit het Oosten geleid worden door de ster. Deze ster 
vormt het beeld van de Hemelse leiding van ons inner-
lijk. En dan ontmoeten zij het Kind Jezus bij Maria, 

Mirjam. Want de naam Mirjam betekent het aardse 
menselijke leven dat bewust wordt van het levensdoel. 

Goud, WIerooK en mIrre

Zij schenken het Kind Jezus hun hele levensinstelling 
en levensdoel, hun schat, wat tot uitdrukking komt 
in het goud, de wierook en de mirre. Symbolisch is 
het goud het beleven van hoogste aardse levenspunt. 
De wierook is de bewust geworden verbinding tussen 
de aarde en de hemel. De mirre is het begrip van het 
aardse bestaan.

De aandacht die dit artikel tot nu toe richt op de ac-
tuele betekenis van het Bijbelverhaal, kan duidelijk 
maken dat het symbolische verhaal een heel belang-
rijk innerlijk aspect van ons allemaal beschrijft. Hier 
gaat het om het levensdoel, wat tot uitdrukking komt 
in Jezus. Daarom is het echt de moeite waard om na 
te denken over de betekenis van het Kerstfeest en het 
leven. Jezus biedt het beeld van het aardse levensdoel 
en het vertrek tijdens het Paasfeest. Daarbij vormt het 
Kruis het beeld van de menselijke aardse levensstruc-
tuur. Tijdens de daarop volgende dood vertrekken wij 
allemaal weer naar ons Hemelse Thuis, waar Jezus, als 
menselijk beeld van God, ons ontvangt en uitleg geeft.

Dit verhaal kunt u lezen in het Mattheus-evangelie 
hoofdstuk 2:1-12. Uiteraard zijn er nog veel meer kerst-
verhalen in de Bijbel te vinden.

Cultuur



38 39

Een teken van emotie … ???

de snIK
Tekst en fotografie Jacob de Maijer

De titel van dit stukje zal de meesten van u waarschijnlijk op het verkeerde been zetten. Daarbij ga ik er 
van uit dat u bij een snik aan een ongecontroleerde emotionele uiting denkt. Het onderwerp van dit artikel 
is totaal anders zult u merken. Het gaat om een werktuig uit vroeger dagen.

Jan Bijpost kreeg kort geleden een snik aangeboden 
van Bas Dam, die woont in het huis van voorheen fa-
milie Buisman kanaaldijk 136-137. Daar in de schuur 
vond Bas deze snik. Verder nog een aantal zaken waar 
ik mogelijk later nog eens op terugkom. 

Snik is het West-Friese woord voor sikkel, u kunt me ge-
loven of niet maar ik wist dat echt niet, ik moest het op-
zoeken, maar ik wil de titel toch maar bij snik houden.

KonIjnen

Als kind had ik er ook een, maar dan van een veel klei-
ner formaat, ik gebruikte hem om gras te snijden voor 
mijn konijn. Dit deed ik op het oude sportveld waar 
nu de speeltuin is. Ik ging dan meestal na het avond 
eten, in de hoop, en dat lukte vaak, dat mijn opa of Jas 
Vet daar met de zeis maaiden voor hun beesten. Dan 
was het vaak: zal ik jou mandje ook effies vol  maaie? 
Nou graag, bedankt.

arremeluIs WerK

Nu dachten wij van de inventarisatiecommissie, dat dit 
ding met een bocht van ongeveer 50 centimeter een 
andere functie heeft gehad. Onze gedachten gingen 
uit naar rietscheren. Dat was op de winterdag vroeger 
arremelui’s werk, zo zeiden ze dat hier. Het was een bij-
verdienste in de slechte wintertijd, wanneer er weinig 
te verdienen viel met los werk of groente handel.

Maar of onze gedachten over dit werktuig klopte, wil-
de ik voor de zekerheid, toch graag meer informatie 
hebben. Op internet vond ik wel het woord rietsche-
ren en dat iemand er iets over geschreven had, maar 
het betreffende artikel was niet te vinden.

rIetdeKKer

Contact opgenomen met het West-Fries Genootschap. 
Die verwezen mij naar een rietdekker:  André Beem-
sterboer. Rietdekker in de vijfde generatie, wonende 
aan de Langereis in Hoogwoud. Hij wist wel dat de 
sikkel vroeger gebruikt werd voor het rietscheren.

mechanIsatIe

U zult inmiddels begrijpen, dat het rietscheren het 
maaien van het riet is. Riet is het product voor de 
rietdekker. Na de oorlog was het handwerk over. Toen 
werd er met een machine met een maaibalk ervoor ge-
maaid. Nu vertelde André, gaat een machine het riet-
bos in. De machine maait en aan de achterkant vallen 
de gebonden bossen riet in een wagen. Mechanisatie 
heet dat.

voorvaderen

Extra geïnteresseerd was ik voor dit onderwerp, omdat 
ik uit overlevering weet, dat mijn overgrootvader Jan 
en ook mijn grootvader Gerrit de Maijer dit werk de-
den. Zo vertelde mijn Opa dat ze er ook heel goed in 
waren. Ze waren er als het ware voor gebouwd: klein 
van stuk maar breed en sterk. Jammer dat ik daar toen 
niet op doorgevraagd heb, hoe dat destijds ging en 
waarmee ze dat deden.

22 cent per snees

Ik heb ergens gelezen dat de vergoeding 22 cent per 
snees was. Maar wanneer dat precies was, stond er niet 
bij. Een snees is 232 m2, waarbij men rekent dat van 
die 232m2 er niet meer dan 200m2 bebouwd kan 

worden.

WIlGentenen

Rietdekker Beemsterboer vertelde hoe dat vroeger 
ging. Met de hand werd een zo groot mogelijke bos 
riet gepakt, dat dan met de sikkel langs de grond of 
het ijs afgesneden werd. Deze bosjes verzamelden ze 
onder hun arm, totdat ze een bos van 55 centimeter in 
omvang hadden. Deze bos werd dan bijeen gebonden 
met een, in water gedrenkte, wilgenteen. Wilgenteen 
wordt nog gebruikt en hier in Noord-Holland heeft 
het nog steeds een omvang van 55 centimeter.

Er zijn afwijkende maten, zo vertelde André Beem-
sterboer. In Overijssel wordt 45 cm aangehouden voor 
IJsselriet, maar dat is dan riet van de hoogste kwaliteit. 

vaam

Er was in vroeger tijden ook nog een naam voor 700 
bossen riet dacht André: namelijk een vaam riet. Ik 
vroeg hem nog wat tegenwoordig de prijs is voor een 
bos riet. Hij deed er wat vaag over, de aankopen gaan 
met zo’n 4000 bossen in één koop. Het is afhankelijk 
van de kwaliteit van het riet, die per jaar erg kan ver-
schillen. Maar tussen € 2,40 en € 2,80 per bos mocht 
ik wel rekenen. Zo dacht hij.

KoedIjKer smId

Even terug naar onze snik, daar is toch wel wat bijzon-
ders aan. Hij is gemaakt door de smid van Koedijk: 
Cornelis Bos de overgrootvader van Klaas Bos. Dat 
zien we aan de inslag van de initialen CB,  die de smid 
er in geslagen heeft. We kunnen aannemen dat de snik 
dan ongeveer 150 jaar oud is.

Historische Vereniging

Snik is het West-Friese woord voor sikkel 

De snik is gemaakt door Cornelis Bos uit Koedijk
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Rood is een opwekkende kleur en de kleur met de laagste trilling

Kleuren en hun beteKenIs

Tekst en beeld Henriëtte Maas

In de vorige Coedijcker Ban schreef ik over de 13 chakra’s. Bij elk chakra hoort een bepaalde kleur. De 
kleuren van de regenboog zijn verbonden met de oorspronkelijke 7 chakra’s. De eerste kleur is rood. Rood 
staat in positieve zin voor oerkracht, levenskracht, wilskracht, moed, vuur, energie, passie, liefde, creativi-
teit, dynamisch, volhardend, dankbaar en vrolijk zijn. En in negatieve zin voor jaloezie, onverdraagzaam-
heid, intimidatie, wreedheid, agressie, geweld, schaamte, schuld en ego. Rood in de aura duidt op energie, 
vitaliteit, kracht, hartstocht en doelgerichtheid. Rood is een opwekkende kleur en de kleur met de laagste 
trilling. De edelsteen die erbij hoort is de robijn.

Rood wordt nooit gebruikt op plaatsen waar mensen 
rustig moeten zijn of rust zoeken, zoals bijvoorbeeld 
in wachtkamers, slaapkamers of sauna’s. Het wordt ge-
associeerd met oorlog en protest, de kleur van bloed-
dorst en gewelddadigheid. In China staat rood voor 
geluk. In het Westen heeft het meer uiteenlopende 
betekenissen zoals liefde en waarschuwen voor gevaar.

Gevoelsmensen

Liefhebbers van rood zijn vaak gevoelsmensen. Ze geven 
gevoelsmatig uitdrukking aan alles wat in hen leeft. Zijn 
strijdlustig en hebben een groot doorzettingsvermogen. 

Als je een aversie hebt tegen rood, is er mogelijk sprake 
van woede en/of frustratie over zaken, die in het leven 
niet gelopen zijn zoals je graag had gezien.

eerste chaKra

De kleur rood is verbonden met het eerste chakra. Net 
als de organen in het lichaam vervult elke chakra een 
unieke taak. Zoals het spijsverteringssysteem voedings-
stoffen onttrekt aan het voedsel en de onverteerbare 
resten teruggeeft aan de aarde, zo geven de onderste 
chakra´s de zware energieën die ze niet in brandstof 
kunnen omzetten, terug aan de aarde.

Het eerste chakra (wortelchakra) heeft met aarden te 
maken. Met gronden, wortels, thuis, gezin, overleving, 
veerkracht, fundament, zelfbewustzijn, stabiliteit, vast-
beradenheid, veiligheid, geaard-zijn, concreet kunnen 
kiezen, levensonderhoud, materie, lichamelijkheid en 
geld. Het recht om hier te zijn. De emotie die erbij 
hoort, is angst. Het bevindt zich aan de onderkant van 
de ruggengraat en straalt uit naar onderen.

dIsbalans

Een disbalans kan je hele functioneren beïnvloeden. 
Het bepaalt bijvoorbeeld in grote mate je vermogen 
om met stress om te gaan. Het is heel belangrijk om 
een stevig fundament te leggen ... om goed te worte-
len. In het Sanskriet heet de eerste chakra muladhara, 
hetgeen ‘fundering’ betekent. Ons energetisch huis 
moet vanzelfsprekend gebouwd worden op een stevige 
ondergrond. 

De chakrakleuren nader verklaard
prImaIr en InstInctIeF

Het eerste chakra heeft aanmerkelijk positieve eigen-
schappen. Het overlevingsinstinct brengt ons ertoe te 
paren en kinderen te baren en stelt mensen in staat 
onder de meest erbarmelijke omstandigheden te over-
leven. De neigingen van het eerste chakra zijn primair 
en instinctief. We zoeken onderdak, voedsel en probe-
ren te overleven en planten ons voort. Testosteron en 
oestrogeen zijn de hormonen die verbonden zijn met 
het eerste chakra. Twee primaire reacties bij de man 
zijn seks en agressie. Het eerste chakra wekt in vrou-
wen krachtige gevoelens van verzorging, verlangen 
naar relaties en voortplanting op. 

Deze vier fundamentele instinctieve neigingen – angst, 
voeden, vechten en seks – worden weergegeven in de 
werking van de onderste twee chakra’s. De neiging te 
veel te eten of geld op te potten, is een van de negatieve 
uitdrukkingsvormen van het instinct om ons te voe-
den. Een individu dat vanuit het eerste chakra handelt, 
bevindt zich in een staat van elementaire verbinding 
met de wereld. Hij wordt volledig beheerst door de 
zintuiglijke vermogens en houdt zich uitsluitend bezig 
met de materiële wereld. 

een onevenWIchtIG eerste chaKra 
Dit komt tot uitdrukking in gevoelens van schaarste en 
gebrek. De symptomen bij te weinig energie in het eer-
ste chakra zijn o.a. je eigen grenzen niet goed kunnen 
leggen, moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen, een goed gevoel 
snel kwijtraken, dingen niet af kunnen maken, wei-
nig discipline en slechte concentratie hebben, voort-
durend bezig zijn met overleven. Verder chronische 
vermoeidheid, lusteloosheid, verlatingsproblematiek 
en levensangst. Signalen zijn oppervlakkige ademha-
ling, ongezonde voeding en te weinig lichaamsbewe-
ging. Er is dan te weinig verbinding met het lichaam, 
te weinig geaard zijn. Als er teveel energie is, zal men 
zich vastklampen aan uiterlijke zaken, bezittingen of 
lichaamsgewicht verzamelen. Hebzucht en een onge-
zonde bezitsdrang kan ontstaan. Vooroordelen of be-
krompenheid vallen hier ook onder. Evenals angst voor 
veranderingen en steeds op zoek zijn naar zekerheden. 

een Gezond WortelchaKra

Het wortelcentrum heeft een aardende werking en be-
waart alle informatie die met fysieke overleving te ma-

ken heeft. Hier komt onze gerichtheid op veiligheid, 
bescherming, gezondheid en een goede financiële situ-
atie vandaan. Evenals onze vlucht- of vechtreactie als 
er gevaar dreigt. Agressie en geweld kunnen hier dan 
uit voortkomen.

Als we flexibel met deze zaken om kunnen gaan, creë-
ren we wortels voor onszelf in deze  wereld, waardoor 
we spiritueel kunnen groeien. We hebben dan vertrou-
wen in onszelf en de wereld om ons heen. Voelen ons 
op ons gemak in ons lijf en voelen ons veilig en ont-
spannen. Goed zorgen voor jezelf betekent ook ervoor 
zorgen dat je basis in orde is. Luisteren naar de behoef-
ten van je lichaam en er rekening mee houden. Het 
wortelcentrum stimuleert ons om met onze aandacht 
in het nu te blijven. 

Het is belangrijk om je creativiteit in ieder gebied van 
je leven toe te laten. Daardoor zal de creativiteit ver-
meerderen en zal je energie beter doorstromen. Het 
wortelchakra wordt sterker als we positief blijven en 
openstaan voor mogelijkheden en vertrouwen heb-
ben. Dan wordt je stabiliteit en je innerlijke kracht 
groter. Een gezond wortelchakra is veerkrachtig, flexi-
bel en dan kun je je aanpassen en geaard blijven bij 
veranderingen. Hierbij kunnen bewegingsoefeningen 
helpen. Maar ook tuinieren, wandelen in de natuur, 
verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt in je 
leven, rommel opruimen in je huis, diplomatiek zijn, 
vergevingsgezind zijn, humor inzetten. Allemaal ei-
genschappen die we in deze tijden van corona goed 
kunnen gebruiken.

Rode mandala geïnspireerd op het eerste chakra
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Iedereen heeft recht op drie uur hulp, dat zit in de basisverzekering.

aFra ouWerKerK, dIëtIst
Foto’s en tekst Hans Petit

In de vorige edities van de Coedijcker Ban sprak ik met een IC-verpleegkundige, de huisartsen en een 
fysiotherapeut over hun rol in de zorg rond de coronapandemie. Deze keer spreek ik met diëtist Afra 
Ouwerkerk over haar beroep en over wat ze kan betekenen voor cliënten die herstellen van een covid-19- 
besmetting.

Afra Ouwerkerk, getrouwd met Eric en moeder van 
Bianca (17) en Lucas (15) volgde de hbo-opleiding Voe-
ding en Diëtetiek in Amsterdam. Op 1 januari 2000 
startte Afra ‘Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk’ aan 
het Severijnpad. De praktijk verhuisde vijftieneneen-
half jaar geleden naar de Penningweg en telt nu zes 
nevenlocaties . Er werken naast Afra nog drie andere 
diëtisten in de praktijk, ieder met zijn of haar eigen 
specialisatie.

opleIdInG

Was de beroepskeuze ‘diëtist’ een keuze die je van 
jongs af aan al had? Afra: “Na het behalen van mijn 
vwo-diploma wist ik een ding zeker, ik wilde echt met 
mensen werken. Ik vind van jongs af aan voeding een 
interessant onderwerp. Ik heb ook met de gedachte ge-
speeld om een koksopleiding te  gaan volgen. Na een 
bezoek aan de open dag van de hbo-opleiding Voeding 
en Diëtetiek was ik meteen verkocht.”

clIënten

Hoe kom je bij een diëtist terecht, vraag ik. Afra: “Er zijn 
mensen die uit zichzelf met een hulpvraag binnenkomen. 
Bij het intakegesprek met iemand die zichzelf heeft gemeld, 
onderzoek ik zorgvuldig of er niet eerst door de huisarts 
naar de klachten van de cliënt moet worden gekeken. Als 
een bezoek aan de huisarts niet nodig is, kan de behande-
ling starten. Cliënten komen vaak na een verwijzing door 
de huisarts of via de praktijkondersteuner bij de diëtist.

De praktijkondersteuner werkt bij- en onder verant-
woording van de huisarts en doet de chronische zorg 
voor mensen met diabetes-, copd en hart- en vaatziek-
ten. Die zorg wordt ketenzorg genoemd. Op het mo-
ment dat de praktijkondersteuner ziet dat er een voe-
dingsvraag bij is dan stuurt die door naar de diëtist.”

verzeKerInG

Valt de hulp van een diëtist onder de basisverzekering? 
Afra: “Iedereen heeft recht op drie uur hulp door een 
diëtist, dat zit in de basisverzekering. Het bedrag wordt 
wel verrekend met het eigen risico. Bij sommige ver-
zekeringsmaatschappijen kun je meer uren verzekeren. 
Bij cliënten die door de praktijkondersteuner worden 
verwezen (ketenzorg) worden de kosten niet op het ei-
gen risico verhaald. Het aantal beschikbare uren voor 
cliënten uit de ketenzorg is ook beperkt tot drie à vier 
uur en kan uitgebreid worden met 2 extra uren.”

covId-19
Valt diëtetiek voor ex covid-19-patiënten, net zoals bij 
de fysiotherapeut, ook onder de basisverzekering? Afra: 
“Ja, we mogen zeven uur declareren. Aan die hulp zit-
ten wel een aantal mitsen en maren. Alleen mensen die 
na covid-19 last hebben van ernstig lijden komen er 
voor in aanmerking. Bijvoorbeeld als het door het ver-
lies van geur en smaak niet mogelijk is om de voedings-
inname volledig te krijgen kan diëtetiek ondersteunen. 
Ook wanneer iemand veel spiermassa heeft ingeleverd 
waardoor de voedingstoestand enorm verslechterd is, 
kan de diëtist helpen bij opbouw. Als iemand van deze 
regeling gebruik wil maken dan moet hij meewerken 
aan een onderzoek. Hoe zo’n onderzoek er precies uit-
ziet weet ik nog niet, dit zijn ze nog aan het uitwerken. 
Ik behandel wel ex-covid-19-patienten maar geen van 
hen valt onder de categorie cliënten met ernstig lijden 
na de covid-19-besmetting. 

covId-19 patIënten

Je kunt niet zeggen dat er één ‘typische ex-covid-19-pa-
tiënt’ is. De een heeft het in lichtere mate gehad, de 
ander in ernstiger mate. Als iemand in coma heeft 
gelegen dan weten we dat de spiermassa heel hard 
achteruit is gehold. De patiënt gaat trainen bij de fy-
siotherapeut om de spieren sterker te maken, maar er 
moeten ook bouwstoffen zijn om de spieren weer op 
te bouwen. Vaak zie je dat de voedingsinname mini-
maal is omdat iemand flink verzwakt is. Eten kost net 
zoals slikken heel veel energie én als je slikt kun je niet 
ademhalen en dan raak je weer benauwd. Wat wij in 
zo’n geval doen is de praktische vertaling maken: hoe 
gaan we er voor zorgen dat iemand voldoende bouw-
stoffen binnen krijgt. 

bIo-ImpedantIemetInG

Eiwitten zijn belangrijk voor de spieropbouw. Bij een 
covid-19-patiënt kijk ik naar het voedingspatroon ‘Wat 
eet je allemaal’. Ik bereken vervolgens hoeveel eiwitten 
iemand nodig heeft. Belangrijk vind ik daarbij om het 
leuk te houden voor de cliënt. Afwisseling in voeding 
is belangrijk, want iemand moet het ook vol kunnen 
houden.” 

Kun je meten of iemand voldoende eiwitten bin-
nenkrijgt vraag ik. “Eiwitten meten kunnen we niet, 
maar we  kunnen met een bio-impedantiemeting 
de lichaamssamenstelling bepalen. Met zo’n meting 
kunnen we zien hoeveel spieren, water en vet iemand 
heeft. Bij covid-19-patiënt, zeker na een lang verblijf 
op de IC, nemen vet- en spiermassa af. Dat die vet-
massa afneemt dat vinden we niet zo erg bij mensen 
met overgewicht/obesitas. De spiermassa-afname dat 
is het grote probleem. Met de bio-impedantiemeting 
kunnen we heel goed de spiermassa in de gaten hou-
den. Als iemand voldoende eiwitten binnen krijgt, >>

Gezondheid

Afwisseling bij een dieet is belangrijk, want iemand moet het ook vol kunnen houden.



44 45

Heb jij altijd al Spaans willen leren?
Wil je echt Spaans leren spreken?

En heb je interesse in een cursus Spaans?

Face-to-Face

 in De Rietschoot, Koedijk

De cursussen zijn zowel binnen als buiten de klas 
met 1,5 meter afstand. Nu zijn de cursussen met 5 

personen, dus nog meer persoonlijke aandacht dan bij 
andere groepscursussen!

Meedoen?

Stuur een e-mail naar info@melaespanol.nl of bel naar 06-22081733

Vanaf december weer een nieuwe beginnerscursus!

Gezondheid
in combinatie met voldoende beweging, dan zie je dat 
die spiermassa zich weer heel mooi kan gaan herstel-
len. Als iemand onvoldoende eiwitten binnenkrijgt, 
dan zie je de spiermassa niet herstellen en zelfs naar 
beneden kelderen.” 

Als je spiermassa verliest, verlies je ook gewicht neem 
ik aan. Afra: “Dat klopt, met die gewichtsafname 
door verlies van spiermassa ben ik niet zo blij. Als je 
door verlies aan spiermassa niet goed kunt opstaan 
en moeilijk zelf naar de WC kan gaan, is dat heel erg 
vervelend. Maar je hart is ook een spier en voor goed 
functionerende longen heb je ook je spieren nodig. Als 
spiermassa afneemt, gaan ook die spieren eraan. Goede 
eiwitinname is dan ook erg belangrijk. Dat kan met 
gewone voeding, maar als door verminderde eetlust 
het niet lukt om voldoende binnen te krijgen zijn er 
voldoende alternatieven.”

overGeWIcht

Mensen met overgewicht werden vaker getroffen door 
covid-19, is het in het kader van preventie belangrijk om 
daar iets aan te doen? Afra: “Ja zeker dat is erg belang-
rijk maar niet altijd makkelijk. Overgewicht aanpakken 
kent twee fasen. De eerste: Hoe val ik af? Het moet in 
ieder geval een methode zijn die bij je past. Afvallen kan 
onder andere met gewone voeding, een speciaal dieet of 
met maaltijdvervangers. Daarna heb je de tweede fase: 
Hoe houd ik het vol? Dat is de fase waar, naar verhou-
ding, weinig aandacht aan besteed wordt door de cliënt 
en de maatschappij, maar waar uiteindelijk de crux in 
zit. Het is heel leuk om je kilo’s kwijt te zijn, maar je 
bent niet genezen van je overgewicht. Wij pakken juist 
op dat moment door met de cliënt.”

FeestdaGen

Overgewicht is dat een extra probleem rond de feest-
dagen? Afra: “Er is nog nooit iemand te zwaar gewor-
den van het eten tijdens kerst en oud- en nieuw. Dat 
zijn maar vier feestdagen. Als je van vier feestdagen 
aankomt, dan doe je iets heel raars. Het zit veel meer 
in het probleem er omheen. Nu in covid-19-tijd wordt 
gezegd ‘Ga nu alvast je sinterklaas inkopen doen’. Dat 
is aan de ene kant een heel goed idee, want dan heb 
je minder drukte in de winkels. Maar als je nu al je 
chocolade letters en de pepernoten in huis hebt, hoe-
veel keer zijn ze dan al op voordat het Sinterklaas is? 

Datzelfde geldt voor kerst en oud- en nieuw. Mensen 
halen vaak teveel in huis, hebben dan heel veel over en 
dat wordt dan de dagen erna opgegeten. Afgepaste en 
realistische boodschappen doen helpt. Mensen voelen 
zich vaak ook heel zielig ‘nou mag ik ook al geen koek-
je en ook al geen wijntje meer’. Ze vinden het vaak 
heel lastig om een stapje terug te doen in de luxe die 
we ons verworven hebben en denken in het alles of 
niets principe. Het is daarom belangrijk om bepaalde 
momenten in te plannen waarop je de dingen die je 
lekker vindt wél te nemen, dan maak je het voor jezelf 
veel dragelijker en dan houd je het ook beter vol.”

tot slot

Het was een boeiend gesprek met een enthousiaste 
vakvrouw. Er kwamen veel onderwerpen voorbij zoals 
suikertaks en fatshaming. Teveel om in één artikel te 
verwerken. Misschien een idee voor een vervolgartikel. 
Want hoe je het ook wendt of keert goed voor ons li-
chaam zorgen is ontzettend belangrijk en daar kan een 
diëtist je bij helpen.

Bij Diëtistenpraktijk Afra Ouwerkerk werken vier di-
etisten die zich naast de basiskennis op verschillende 
terreinen hebben gespecialiseerd: maag- darmproble-
men, eetproblemen, oncologie en ouderen.

Overgewicht aanpakken kent twee fasen ...
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Voorgerecht voor vier personen
zalmtartaar met rucolaolIe

Door Marcel Rasch

Kerstmis staat weer voor de deur en ieder jaar is het weer lastig om wat anders te verzinnen (voor mij 
althans) dus bij deze een suggestie van een voor- en nagerecht voor de feestdagen. De gerechten zijn mak-
kelijk te maken en een voordeel is dat je ze al van tevoren kunt klaarmaken. 

benodIGdheden zalmtartaar:
• 20 g rucola
• 100 ml extra vierge olijfolie
• 1 zalmhaasje
• 200 g gerookte zalmfilet
• 1 citroen
• 100 g crême fraîche
• 10 g bieslook fijngesneden
• staafmixer, portioneerring of kommetje (Ø 7 

cm), folie

bereIdInG:
1. 1. Doe de rucola en olie in een hoge beker en 

pureer met de staafmixer.
2. 2. Snijd het zalmhaasje en de gerookte zalm in 

blokjes. Halveer de citroen en pers 1 helft uit. 
Snijd de andere helft in 4 partjes.

3. 3. Meng de zalm met een  el citroensap, de crême 
fraîche en ¾ van de bieslook.

4. 4. zet de portioneerring op een bord of bekleed 
de binnenkant van een kommetje met folie. 
Schep er ¼ van de zalmtartaar in en druk ge-
lijkmatig aan. Verwijder de ring of leg een bord 
waarop je het gerecht wilt serveren onderstebo-
ven op het kommetje, keer in zijn geheel om 
waardoor de zalmtartaar op het bord belandt en 
verwijder het kommetje.

5. 5. besprenkel met rucolaolie of leg toefjes op het 
bord, doe er een partje citroen bij en bestrooi 
met de rest van de bieslook. Maak zo nog 3 
borden.

6. Je kunt de rucolaolie evt. 1 dag van te voren 
maken. Bewaar afgedekt in de koelkast en laat 1 
uur voor serveren op kamertemperatuur komen. 
De tartaar kun je evt. 4 uur van tevoren maken 
en alvast op de borden opmaken zonder de olie. 
Afdekken met folie en 15 min. voor serveren uit 
de koelkast halen.

Nagerecht voor vier personen
vloeIbaar chocoladeGebaKje met vanIlleroom

Door Marcel Rasch

Je hoort wel vaker dat mensen voor de Kerst eerst gaan ‘proefkoken’. zodat het niet mislukt tijdens de 
feestdagen. Nou, kalm aan met de chocoladegebakjes want dat zijn behoorlijke caloriebommetjes! Met het 
zalmtartaartje hebben we een luchtig voorgerecht waardoor er nog vele gangen kunnen volgen.....

Benodigdheden gebakje:
• 140 gr chocolade 60-70%
• 65 gr boter op kamertemperatuur
• 80 gr suiker
• 3 middelgrote eieren
• 35 gr patisseriebloem
• 20 gr cacaopoeder
• 30 gr gesmolten boter
• 1,5 dl slagroom
• 1 vanillestok
• 70 gr poedersuiker

bereIdInG:
1. 1. Hak de chocolade fijn en smelt deze in een 

stalen bolle mengkom in een ruime pan warm 
water (au bain marie)

2. 2. Snijd de boter in kleine stukjes en meng deze 
door de gesmolten chocolade.

3. 3. Zeef de bloem bij de suiker en meng. Klop de 
eieren door het suiker - bloem mengsel tot een 

schuimige massa. Meng de eierenmassa met een 
spatel door de lauwe chocolade massa. 

4. 4. Vet vier kleine ovenschaaltjes (zie foto) in met 
de gesmolten boter en bestrooi de binnenkant 
van het schaaltje met cacaopoeder. Klop het 
overtollige poeder eraf.

5. 5. Vul de vormpjes voor ¾ met de chocolademas-
sa en zet minimaal 20 minuten in de koelkast. 

6. 6. Klop de slagroom stijf met de poedersuiker en 
het merg van de vanillestok.

7. 7. Verwarm de oven voor op 200°C en bak de 
chocoladegebakjes in 6 à 7 minuten af. Laat ze 1 
minuut rusten als ze uit de oven komen. Zet de 
schaaltjes op een bordje. 8. Serveer met de vanille-
slagroom.

8. Eet smakelijk en prettige feestdagen!

Koken
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KoedIjK junI 1928
Tekst en foto (uit het archief van) Jan Bijpost

Nu noemen we dit een idyllisch plekje. Maar toen deze foto gemaakt werd, moest er worden gebuffeld om het 
hoofd boven water te houden. In 1972 verdween het water en kwam er asfalt voor in de plaats. De fotograaf staat 
achter Kanaaldijk 32 en kijkt naar het Noorden. Er liggen houten pramen voor de kant, vermoedelijk gebouwd 
door Jan Otto van het Smidspad. Het platglas rechts kan wel eens van de gebroeders Siem en Maarten Barsinger-
horn zijn. De stolp links is van Jan Lammerschaag, die deze heeft laten slopen en er een villa voor teruggezet heeft 
voor zijn zoon Hillebrand. Naast deze stolp was het overpad naar het eiland De Noord. Daar staat de rechter 
stolp. De grote schuur voor de stolp, tweede van links, is zojuist gezet als koelhuis voor Jan de Waal. De ‘huisies’ 
tegen de slootkant zijn voor de stoelgang. De stolp, vierde van links, was van Klaas Geus en is in 1985 gesloopt. 
Nu is dat Kanaaldijk 15 en 16. 
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Vier jaar op rij de 
hoogste waardering!

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

Vogels

de GrauWe Gans
Tekst Wikipedia foto Hans Petit

De grauwe gans is een grote grijze watervogel met roze poten. Hij heeft zwarte vlekjes op de buik. De kop is 
lichtgrijs, de voorvleugel is grijswit. De snavel kan roze of oranje zijn. Het is een herbivoor. Het is een zoge-
naamde deeltrekker. Sommige vogels trekken weg, sommige blijven in het broedgebied en in Nederland komen 
‘s winters grauwe ganzen uit Noord-Europa. De lichaamslengte bedraagt 75 tot 90 cm en het gewicht 3 tot 4 kg 
De aantallen overwinterende grauwe ganzen zijn spectaculair gestegen. 
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omschrIjvInG

1. Hier moeten fietsers, automobilisten, 
voetgangers zich aan houden.

2. Iemand die voor een uitzendbureau 
werkt.

3. Instelling voor hoger wetenschappelijk 
onderwijs.

4. Iemand die uit sensatiezucht bij een onge-
luk gaat kijken.

5. Geheime persoonlijke code
6. Zeer oud.
7. Ander woord voor advocaat.
8. Zo noemt men iemand uit Alkmaar ook wel.
9. Schrijfgerei.
10. Land van de farao’s
11. Hoofdstad van Italië
12. Slaapplaats
13. Voegwoord.
14. Vierde letter van het alfabet

Jeugdpagina

Daarom mag je dit
jaar geen vuurwerk

afsteken

4

3

2

1

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Help! Wie krijgt welk cadeau?

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

GITAARLES in Koedijk Elektrisch en Klassiek 
Nico de Graaf Gediplomeerd Gitaarleraar
072-5615900 / 06-14951958 
MelaEspañol cursus Spaans in De Rietschoot Koe-
dijk en Alkmaar. Meedoen?Stuur een e-mail naar:
Melaspaanselessen@gmail.com of bel 0622081733.

coloFon
• Uitgever:  Bewonersonderneming De Riet-

schoot. 
• Hoofdredacteur/eindredactie/vormgeving Hans 

Petit
• Redactie Marijke de Jong, Rob Westhof, Jacob 

de Maijer, Jan Bijpost, Henriette Maas, Mar-
cel Rasch, Hans Faddegon

• Correctie :Hans Emmerik 
• Verkoop: info@coedijckerban.nl. 
• Druk: Stichting Meo. 
• Verspreiding: vrijwilligers De Rietschoot. 
• E-mailadres redactie: info@coedijckerban.nl
• De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden kopij, zonder opgaaf van reden, 
niet te plaatsen. Ingezonden tekst kan worden 
ingekort. 

• De data waarop kopij/advertenties in 2021 
moeten zijn ingeleverd vindt u op de website 
coedijckerban.nl.

Geachte redactIe
Door corona kon de 54ste Gondelvaart helaas niet 
doorgaan. Wat een goed idee was het om een alter-
natieve Gondelvaart te organiseren. Iedereen kon er 
aan mee doen. Dat hebben we gedaan. Vanaf de Au-
dieplas vertrokken ongeveer 50 mooi verlichte boten 
en bootjes. Vanaf het water zag je dat veel tuinen ver-
sierd waren er waren zelfs barretjes aan de waterkant 
te zien. Ook op de bruggetjes zag je veel enthousiaste 
toeschouwers. Dat hadden we echt even nodig in deze 
barre coronatijd. Wat ons betreft is deze lichtjestocht 
voor herhaling vatbaar. Volgend jaar weer? Ik heb 
trouwens de berichtgeving in de Coedijcker Ban over 
dit spontane initiatief gemist Een enthousiaste gon-
delvaarder. (Naam van de inzender zijn bij de redactie 
bekend. Noot van de redactie: Een van de organisatoren 
heeft de Coedijcker Ban op de hoogte gesteld van de spon-
tane alternatieve gondelvaart-actie. De Coedijcker Ban 
lag op dat moment al bij de drukker. De redactie heeft 
daarna geen foto’s of berichten over de alternatieve gon-
delvaart ontvangen!)

oplossInGen

Vuurwerkverbod (1)Verkeersregels (2)Uitzendkracht 
(3)Universiteit (4)Ramptoerist (5)Wachtwoord (6)
Eeuwenoud (7)Raadsman (8)Kaaskop (9)Vulpen (10)
Egypte (11)Rome (12)Bed (13)Of (14)D

ochtendnevel
Tekst en foto Cees van Egmond

Tot nu toe bleven de temperaturen in ons land boven normaal. Er zijn inmiddels weer vele weer-records gebro-
ken. Een gevolg van de klimaatverandering?!  Een beetje kou en wat nachtvorst levert fraaie plaatjes op. Op deze 
foto’s, die ik vorig jaar maakte, ziet u hoe een nachtje vrieskou de omgeving omtoverde in een sprookjesachtige 
omgeving. Vanaf de Kanaaldijk zie je dat dit ommetje richting Schoorlse Duinen veel moois in petto  heeft. Op 
een afstand is het al genieten en voor zo meteen hoop je dat de zon nog even niet doorbreekt zodat de verstilling 
nog even blijft. Verlangt u er ook zo naar ... een beetje winterse koude?
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