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Beste lezers,

Aan het einde van een jaar ligt het voor de hand om 
terug te kijken, vooruit te blikken en elkaar het al-
lerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. Pal voor de 
kerstdagen komt daar een speciale kerstwens of –groet 
bij. In december spat de traditie er letterlijk en figuur-
lijk van af met de champagne als bruisende afsluiter of 
beginner om 24.00/00.00 uur, onder het donderend 
geraas van vuurwerk. Zo ook in Koedijk. Vooral aan 
de Kanaaldijk is het vuurwerk op talloze plaatsen aan 
de kust en boven Alkmaar goed te zien. 

De jaarwisseling is traditiegetrouw ook het uitgelezen 
moment voor eventuele verandering en voornemens. 
En dat eerste geldt ook voor de Coedijcker Ban. Niet 
dat er sprake zal zijn van een enorme wijziging, maar 
het is wel een aanpassing die aandacht verdient. Daar-
om verwijs ik graag door naar pagina 11 waar een en 
ander zal worden toegelicht en wat de (bescheiden) ge-
volgen zijn van deze wijziging. Verder treft u uiteraard 
weer de vertrouwde rubrieken aan met, daar waar mo-
gelijk, extra aandacht voor de kerst en de laatste dagen 
van het jaar. Ook deze maand is er weer het nodige 
nieuws te melden voor de komende weken.

Het CB-team gaat er in het nieuwe jaar weer iets 
moois van maken. Samen met de adverteerders, die we 
zeer erkentelijk zijn. En mocht u ons (financieel) wil-
len helpen. U bent van harte welkom. Een mooi 2016.

Rien Berends

Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer Politie, Brandweer en Ambulance 112

Huisartsenpraktijk Koedijk
Huisartsenpraktijk Koedijk spoedgevallen tijdens praktijkuren

072-5613913
072-5618917

Praktijk Dries (huisarts) 072-5626080
Huisartsenpost: na 17:00 uur en tijdens het weekend 072-5180618
Tandarts spoeddienst tijdens het weekend en na 17:00 uur 072-5123889
Dierenambulance 072-5150173

De Laatste Eer 06-31069011
Uitvaartverzorger Duin 072-5115238
De Rietschoot 072-5615595
Gebiedsconsulent Koedijk, Inge van der Heijden 072-5488173
Wijkagent Robert de Boer 0900-8844
Reiniging Alkmaar (grof vuil e.d.) 072-5489444
Reiniging Langedijk (grof vuil e.d.) 0226-334584
Ophalen oud papier 19 /12/15 , 16/1/16

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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‘De Rietschoot als een thuis voor de Koedijkers’

hans PetIt
Door Rien Berends

‘Ik ben trots op De Rietschoot. Op het gebouw, de medewerkers, de activiteiten. Ik voel me erg mee ver-
bonden. Het gebouw heeft vanaf het eerste begin een centrale functie in ons dorp. Door er mee bezig te 
zijn, doe je iets wezenlijks voor de wijk.’

Hans Petit (67) neemt op 1 februari volgend jaar af-
scheid als voorzitter van De Rietschoot. Inmiddels 
wordt Stichting Ontmoetingscentrum in Koedijk om-
gevormd tot Bewonersonderneming De Rietschoot. 

Als 38-jarige nam Petit op 1 januari 1986 het voorzit-

terschap op zich om twaalf jaar later wegens drukke 
werkzaamheden voor de eerste keer de leiding over te 
dragen. Toch zat De Rietschoot echt in de genen want 
op 1 januari 2006, bijna tien jaar geleden, nam hij op-
nieuw de leiding op zich. ‘Over twee maanden stop ik 
er echt mee. Definitief.’ Alleen is er nog geen opvolger 

gevonden? ‘Dat is inderdaad best wel een issue.’

Begin jaren tachtig pakte Brabander Petit de uitda-
ging op toen hij werd aangenomen als bedrijfsmaat-
schappelijk werker bij het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat in de provincie Noord-Holland. Vanuit 
Rosmalen (Hintham) kwam hij, op advies van een 
huisvestingsambtenaar bij de gemeente Alkmaar, met 
zijn gezin in Koedijk terecht. ‘Dat was een goed advies. 
In mei 1981 zijn we hier komen wonen en het bevalt 
nog steeds uitstekend.’ 

RustIg

Hans Petit is geen verenigingsmens pur sang. De eerste 
jaren in Koedijk verliepen wat dat betreft erg rustig. 
‘Ik had al wel vrij snel een bestuursfunctie in de ou-
dercommissie van De Zandloper. Zo’n functie had ik 
ook op de basisschool van mijn kinderen in Brabant. 
Uiteraard ben ik wel gaan kijken naar de kinderen bij 
het turnen, voetballen, schaken en op de hobbyclub 
in De Rietschoot. Maar persoonlijk  had ik geen band 
met het ontmoetingscentrum.

De Rietschoot was een jaar voor mijn komst in Koe-
dijk, in 1980, van start gegaan. Dat werd vijf jaar later 
met een jubileumrevue op grootse wijze gevierd. Kort 
na de uitvoeringen van de jubileumrevue belde me-
de-bestuurslid Lucy Groot op advies van René Moes-
kops bij me aan. Ze viel meteen met de deur in huis of 
ik maar de nieuwe voorzitter wilde worden? Een paar 
dagen later schoof ik aan bij een bestuursvergadering 
met onder andere Co de Rijcke en Cock de Nijs, Mia 
van der Knaap. Dezelfde avond werd ik benoemd en 
aangesteld als de nieuwe voorzitter. Zo snel kan dat 
inderdaad gaan.’

VeRhuuRbedRIjf

Daarmee werd een ‘buitenstaander’ die nog maar een 
paar jaar in Koedijk woonde ‘de baas’ van het ont-
moetingscentrum. Dat was nogal wat voor die tijd. 
‘Ach. Er klonken best wel wat kritische geluiden. Een 
Koedijker vroeg zich hardop af of iemand die niet uit 
Koedijk komt wel voorzitter van De Rietschoot zou 
kunnen zijn. 

De belangrijkste taak van De Rietschoot was het ver-
huren van ruimte. De zorg voor voldoende personeel 

en de zorg voor het onderhoud van het gebouw. Bij 
alle besturen was de zorg voor een schoon en goed on-
derhouden gebouw prioriteit nummer een. Echt veel 
contact met huurders had het bestuur niet. De vereni-
gingen zorgden zelf voor de activiteiten. De Rietschoot 
had daar, inhoudelijk, geen bemoeienis mee.

Door elk jaar een verenigingsavonden te houden voor 
alle huurders kwam er wel meer onderling contact, wat 
de band verstevigde. Tijdens die  avonden werd verant-
woording afgelegd over bestuurszaken. 

Bij mijn aantreden in 1986 viel me wel op dat op het 
gebied van personeelszaken weinig geregeld was. Daar 
heb ik samen met het bestuur de nodige verandering 
in aangebracht. 

Ook het algemeen beleid werd professioneler. Er kwa-
men jonge mensen in het bestuur en er werden jaar-
verslagen opgesteld. 

De zalen in De Rietschoot grensden allemaal aan de 
hal. Als een van de huurders veel geluid produceer-
de hadden andere huurders daar last van. Het bestuur 
heeft het voor elkaar gekregen dat er een extra zaal aan 
De Rietschoot werd aangebouwd: de Achterzaal. Die 
zaal is er gekomen dankzij de inspanningen van wet-
houder Henk Eggermont. Eigenlijk een veel mooiere 
naam voor de zaal zou Henk Eggermontzaal zijn in 
plaats van Achterzaal. Voor die zaal heb ik de eerste 
paal geslagen. Dat was één van de bijzondere momen-
ten tijdens mijn voorzitterschap.’

In principe wordt een bestuurslid voorzitter voor een 
termijn van vier jaar benoemd. Dat is wel iets langer 
geworden. ‘Die termijn kan steeds met vier jaar wor-
den verlengd. In totaal heb ik drie termijnen vol ge-
maakt. Ik vond het mooi om te doen. Was ook trots 
de medewerkers  en op het gebouw. Maar het eiste ook 
veel tijd.’ Het was een baan die je deed besluiten om 
het voorzitterschap over te dragen. ‘Ik werd in 1998 ge-
vraagd door Rijkswaterstaat voor een mooie functie in 

De markante Koedijker

Over twee maanden stop ik er echt mee (foto Maroesj Petit)
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Den Haag. Ik wilde in Koedijk blijven wonen dus was 
naast het werk ook veel tijd kwijt met reizen. In 1998 
ben ik aan de slag gegaan tot eind 2005. Door gebruik 
te maken van een speciale regeling kon ik stoppen met 
werken.’ 

Logo

Het genieten van de spreekwoordelijke welverdiende 
rust was maar van korte duur. Tijdens een feestje werd 
het een aantal Koedijkers duidelijk dat hij gestopt was 
met werken. Binnen de kortste keren wisten ze Hans 
Petit te vinden. Op 1 januari 2006 was de voorzitter 
van De Rietschoot weer teruggekeerd op zijn ver-

trouwde post. ‘En er was eerlijk gezegd niet zo veel 
veranderd. Behalve het logo. En dat beviel mij en de 
andere bestuursleden niet. Al snel was het oude logo 
weer in ere hersteld met er aan toegevoegd een paar 
rietkragen op de voorgrond.’

In de tweede fase van het voorzitterschap zijn er di-
verse zaken de revue gepasseerd en speelt er nog het 
nodige. ‘Klopt. Op personeelsgebied zijn er de nodige 
stappen gemaakt bijvoorbeeld met de komst van een 
eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Die eigen regeling 
kwam ter vervanging van de dure CAO Welzijn. Hul-
de aan alle medewerkers die loyaal hebben meewerkt 
aan de verandering. Dat ondanks het feit dat het een 
achteruitgang in arbeidsvoorwaarden betekende.

Heel actueel is de transitie naar een bewonersonder-
neming zoals dat door de wethouder Anjo vd Ven is 
geïnitieerd volgens het principe van het Britse “trust”. 
Het is inmiddels wel gebleken dat dit fenomeen lastig 
is uit te leggen aan bewoners. Maar ik geloof in de 
formule het blijft belangrijk het op een goede manier 
uit te dragen. Meer invloed krijgen op je eigen leefom-
geving dat is de kern van de verandering, wie wil dat 

nu niet...? ’

eneRgIePRoject

De Rietschoot werkt samen met AlkmaarEnergie aan 
een energieproject voor Koedijk. Op 6 februari wordt 
er in De Rietschoot een energiebeurs gehouden die ge-
opend wordt door André Kuipers. Omdat Hans van 
meet af aan betrokken is bij dit project blijft hij tot en 
met de beurs aan als voorzitter (iets langer dan aanvan-
kelijk de bedoeling was)

coedIjckeR ban

Als een ander belangrijk moment tijdens zijn voor-
zitterschap noemt Hans Petit expliciet de Coedijcker 
Ban. ‘Toen Rietje van Luyn in het bestuur bekend 
maakte dat de makers van de Coedijcker Ban stopten 
riep ik, zonder er bij na te denken, dat het bestuur het 
blad voort zou moeten zetten. Op dat moment kon 
ik nog niet weten wat dat betekende, maar ik ben er 
uiteindelijk wel blij mee. We hebben een mooi team 
columnisten en een paar vakmensen achter de scher-
men. Zelf blijf ik de vormgeving doen en de productie 
begeleiden. Er is veel waardering voor het blad, zowel 
in Koedijk als er buiten. Dat maakt het vele werk meer 
dan goed.’ Het voorzitterschap werd soms door Hans 
Petit ervaren als een dagtaak. Die valt dus na 1 februari 
volgend jaar in een zwart gat. 

‘Welnee. Ik heb mijn eigen zzp-bedrijf voor fotografie, 
websites bouwen en vormgeving. Door een workshop 
die ik volgde via De Rietschoot heb ik een nieuwe pas-
sie ontdekt . Het fotograferen van vogels dat is onge-
veer het zelfde als jagen, met als verschil dat je de vo-
gels geen kwaad doet. Schitterend.’ En De Rietschoot? 
‘Ik wens het bestuur van de Bewonersonderneming De 
Rietschoot veel energie en creativiteit en bovenal veel 
plezier met hun belangrijke werk.  

Altijd geholpen door
iemand die u kent

Ook voor hulp bij overstappen

Nu € 50cadeau bij onze betaal-rekening*

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

Trots op De Rietschoot (Foto Lars Manten)
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gondeLVaaRtVeRenIgIng zoekt VRIjwILLIgeRs.
Gondelvaartvereniging Koedijk organiseert de grootste 
gondelvaart van Nederland. Rondom dit evenement 
vinden er festiviteiten in het dorp Koedijk plaats. Door 
toename van de werkzaamheden, o.a. veroorzaakt door 
de veranderde wet- en regelgeving, en het afscheid van 
een aantal vrijwilligers is de vereniging op zoek naar 
versterking. De Gondelvaartvereniging zoekt:

Filmmaker

Ben jij een amateurfilmer en vind je het leuk om het 
evenement van opbouw tot afbreken vast te leggen? 
Dan zijn zij op zoek naar jouw deskundigheid, zodat 
er filmdocument van het evenement beschikbaar is.

Techniek en boTenbouw

Vrijwilligers die het leuk vinden om de vereniging 
technisch en praktisch te ondersteunen. Zij denken 
hierbij aan vrijwilligers die feeling met techniek heb-
ben, handig en praktisch zijn. Rondom het evenement 
zijn er veel handen nodig bij de voorbereiding, uitvoe-
ring en het afbouwen van dit unieke evenement. 

Heb je twee rechterhanden of vind je het gewoon ont-
zettend leuk om praktisch bezig te zijn? Aarzel niet en 
kom het team van vrijwilligers ondersteunen.

algemeen besTuurslid 
Ben jij een vrijwilliger die plezier heeft in het organi-
seren van een groot evenement? Dan kunnen ze jouw 
hulp goed gebruiken. Heb je ervaring of wil je erva-
ring opdoen met een bestuursfunctie? Dan maakt de 
vereniging graag gebruik van jouw kennis, kunde en 
enthousiasme om het evenement te ondersteunen. 

De gondelvaartvereniging hecht veel waarde aan sa-
menwerken, vriendschappelijk met elkaar omgaan en 
gebruikmaken van elkaars sterke kanten. Echter, men 
verliest de professionele organisatie van het evenement 
hierbij niet uit het oog. Bij de gondelvaartvereniging 
zijn vrijwilligers van jong tot oud actief betrokken 
bij het organiseren van het evenement. Iedereen is 
welkom bij deze vereniging en zij hopen hun vrij-
willigersbestand uit te breiden met actieve bewoners 
uit Koedijk, Alkmaar-Noord en Daalmeer. Als je als 
vrijwilliger hun evenement komt ondersteunen, kun 
je rekenen op ondersteuning van jouw taken middels 
coaching door ervaren vrijwilligers en draaiboeken 
waarin de taken en werkzaamheden omschreven zijn. 

wat bIedt het je?

• Enthousiaste mede-vrijwilligers die graag met jou 
samen willen werken

• Ondersteuning bij je functie als vrijwilliger door 
ervaren vrijwilligers

• Enthousiaste bezoekers van het evenement
• Voldoening bij geslaagde activiteiten
• Sociale activiteiten en contacten
• Enthousiast en wil je meer weten, of een keertje 

meekijken bij onze organisatie? Stuur een email 
naar: contact@gondelvaartkoedijk.nl of bel 06 
27244725

Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

Tandprothetische
praktijk

Dennis Duba

Voor een kunstgebit
zoals u dat wenst !!
Ook voor reparaties
kunt u bij ons terecht

Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk
T: 072-5624990
Website: http://www.dubakoedijk.nl

Verzekerings-
vergoedingen

tot 100%

PRAKTIJK voor

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Martin Frijters

Zonneweid 8-c
1831 BX Koedijk

Informatie en afspraken
tel: 06-41268316

website:
www.homeo-praktijk.nl

e-mail:
contact@homeo-praktijk.nl

Gondelvaart 2016
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bILjaRteR gezocht
Een enthousiaste groep oudere biljarters is op zoek 
naar 1 nieuwe speler,voor wie een gezellige middag 
voorop staat. Op een enkeling na zijn zij lagere tot ge-
middelde spelers. Zij spelen op donderdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur, maar het kan iets uitlopen. Geïn-
teresseerd? Neem dan contact op met Jos Kuhne: tel. 
072-5616376 of 06-55776725.

tennIscentRum daaLmeeR 
Zaterdag 7 november jl. is het vernieuwde Tenniscen-
trum Daalmeer feestelijk heropend. Het is nu veertien 
maanden geleden dat op 7 september 2014 een grote 
brand de kantine, kleedkamers en vergader- en ber-
gingsruimtes in de as legde; ook de hal met de drie 
binnenbanen was door rook- en waterschade niet meer 
bespeelbaar. Op 1 mei 2015 werd het contract getekend 
voor de herbouw, en zes maanden later, netjes voor de 
aanvang van het winterseizoen, is de herbouw van het 
complex voltooid.

Gerard Pol, voorzitter van Stichting De Groene Voet 
en eigenaar van het pand, was de eerste die enkele 
woorden richtte tot het massaal opgekomen publiek 
tijdens de opening. Hij vertelde over de aanloop naar 
de herbouw en over het pand zelf.

Het pand is meteen een stuk duurzamer gemaakt. Er 
liggen 105 zonnepanelen op het dak die het complex 
van energie voorzien de kantine en de tennishal wor-
den verlicht door LED-verlichting. Tenniscentrum 
Daalmeer is de eerste tennishal in Nederland met zul-
ke verlichting en de eerste reacties erop zijn bijzonder 
positief, aldus Gerard Pol. Eric de Lange, voorzitter 
van vereniging TC Daalmeer, gaf aan trots te zijn dat: 

“de besturen van de vereniging en van de stichting er 
in de afgelopen moeilijke periode in geslaagd zijn om 
tot een hechte en coöperatieve samenwerking te ko-
men”. Na de openingswoorden gaven oud-tennissers 
Paul Haarhuis en Jacco Eltingh een demonstratiewed-
strijd, waarna ze voor veertig uitverkorenen nog een 
tennisclinic gaven.

Aldus werd het herbouwde tenniscentrum in Daal-
meer veertien maanden na een grote brand heropend 
en is het, in de woorden van wethouder Pieter Dijk-
man: “echt een aanwinst voor sportend Alkmaar”. 
Kennismaken met het nieuwe tenniscentrum kan door 
een baan te huren via de vernieuwde website van de 
vereniging 

PedIcuRePRaktIjk maRIeke honout
Koedijk is een nieuwe pedicurepraktijk rijker. Marieke 
Honout-Oudmaijer, een geboren Koedijkse, gaat na 
10 jaar een goedlopende pedicurepraktijk te hebben 
gehad in hartje Amsterdam, vanaf nu dichter bij huis 
aan de slag in Koedijk. Aan De Hertog 4c, naast de 
Huisartsenpraktijk Koedijk, houdt Marieke zich be-
zig met de verzorging en behandeling van de voeten. 
‘Onder verzorging versta ik het knippen van de nagels, 
reinigen, eeltlagen verwijderen, de voet insmeren met 
verzorgende producten en een korte, heerlijk ontspan-
nende, voetmassage. 

Verder behandel ik ook alle klachten aan de voeten, 
zoals het verwijderen van eelt, likdoorns, ingroeiende 
nagels, kloven en splinters.’Alle informatie voor het 
maken van een afspraak kunt u terugvinden op www.
pedicurekoedijk.nl 

Aangepaste verspreiding voor betere communicatie
coedIjckeR ban eeRdeR oP deuRmat
Door Rien Berends

Het team van de Coedijcker Ban heeft besloten om het verspreidingsmoment van het blad naar voren te 
halen. Daarmee verschijnt de Coedijcker Ban volgend jaar vlak voor de maand begint.

Deze op zich eenvoudige beslissing heeft wel gevolgen. 
Als het gaat om aanlevering van kopij en advertenties, 
productie en verspreiding. Om alles zo soepel mo-
gelijk te laten verlopen, is er besloten om in januari 
geen aparte Coedijcker Ban uit te geven, maar deze 
te combineren met de Coedijcker Ban van december. 
Mede om die reden verschijnt de Coedijcker Ban deze 
maand zo’n tien dagen later dan tot nu toe gebruikelijk 
was.

De eerstvolgende Coedijcker Ban (editie februari, 
nummer 24) wordt verspreid in de laatste week van 
januari. Dit betekent dat de kopij uiterlijk 6 janua-
ri bij de redactie binnen moet zijn. Dat is de eerste 
woensdag van de maand. De deadline voor de redactie 
is vervolgens altijd de eerste woensdag van elke maand. 
Voor alle duidelijkheid, voor het nummer van de vol-
gende maand. Daarmee is er dus een periode van drie 
weken tussen inleverdatum kopij en verschijning van 
de Coedijcker Ban.

Belangrijkste reden voor de wijziging is dat het team 
van de Coedijcker Ban van mening is dat door het blad 
te laten verschijnen in de week voorafgaand aan de vol-
gende maand de Coedijcker Ban steeds de hele maand 
kan coveren. In de huidige situatie kwam het regelma-
tig voor dat de berichtgeving over de activiteiten in 
die maand achterhaald was omdat de Coedijcker Ban  

pas een of twee weken later werd bezorgd. Het bleek 
niet haalbaar om in januari een nummer uit te geven, 
daarom slaan we een maand over.

nIeuws huIsaRtsenPRaktIjk koedIjk 
Kerstvakantie Huisartsenpraktijk Koedijk, de Hertog 2 te Koedijk is wegens 
vakantie gesloten van: Maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016.  
De waarneming wordt in die periode gedaan door Praktijk ‘t Rak, Schoen-
makerstraat 126, telefoon 072-5612598 

De moeite waard

Coedijcker Ban
nummer 24 Februari 2016

Energiebeurs op 6 februari
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Hoe ik voorlichter werd bij deze organisatie

unIcef
‘Jeugdvoorlichter namens UNICEF voor basisscholen.’ Die vacature bij de VCRA Vrijwilligers Centrale 
Regio Alkmaar (VCRA) sprak me meteen aan. Omdat ook ik vind dat kinderen over de gehele wereld ge-
lijke kansen moeten krijgen. En dat kinderen ook beseffen dat niet alles zo vanzelfsprekend is.

UNICEF (United Nations International Children’s 
Emergency Fund)  is in 1946 opgericht als onderdeel 
van de Verenigde Naties. Met de verzamelde fondsen 
geeft UNICEF uitvoering aan haar taak, namelijk ‘na-
leving van kinderrechten wereldwijd mogelijk maken’. 
Zoals het bouwen van scholen en ziekenhuizen, per-
soneel opleiden, voorlichting geven over voeding en 
hygiëne. UNICEF geeft geen geld, maar verleent dien-
sten. Door middel van gastlessen op basisscholen wil 
UNICEF meer bekendheid geven aan haar activiteiten 
en uiteraard aan het feit dat de kinderrechten op veel 
plaatsen in de wereld onder druk staan. Deze gastles-
sen richten zich vooral op kinderen in de groepen 7 
en 8.

kennIsmakIng

Bij de eerste kennismaking kwam mijn betrokkenheid 
met mensenrechtenorganisaties aan de orde. Een be-
handelaar had me eens verteld dat ik goed voor mezelf 
kan opkomen. Toen kwam bij mij de gedachte dat ik 
die vaardigheid ook ten bate van anderen zou kunnen 
inzetten. Om in aanmerking te komen voor de functie 
van jeugdvoorlichter bij UNICEF is er de voorwaar-
de om verplicht mee te doen aan een trainingsdag in 
Utrecht. Na het voltooien van deze training ben je ver-
volgens verplicht om minimaal vijf gastlessen te geven. 
Ter oriëntatie heb ik een gastles van een jeugdvoorlich-
ter in deze regio bijgewoond. 

Het doel van de training is om kinderen bewust te ma-
ken van hun rechten en van het feit dat naleving er-
van bepaald niet zo vanzelfsprekend is als dat ze waar-
schijnlijk denken. Door het geven van de voorlichting 
krijg je ook inzicht in je eigen kwaliteiten. Ontdek je 
hoe je een gevarieerde gastles kunt geven en ervaar je 
welke valkuilen er zijn. Tijdens de trainingsdag heb ik 
samen met een medecursist een draaiboek opgesteld 
voor een gastles en daarbij gebruik gemaakt van het 

boek ‘In ben Malala’. Door een (zo relevant mogelijk) 
stukje uit dit boek voor te lezen en te overleggen hoe 
Malala het beste ondersteund kan worden bij haar 
strijd tegen het feit dat veel meisjes nog altijd geen 
recht op onderwijs krijgen. 

Toch had ik aan het einde van de training mijn twij-
fels of ik het geven van voorlichting wel voldoende be-
heerste. Samen met de coördinator voorlichting van 
UNICEF heb ik hierover gesproken. Na dit verhelde-
rende gesprek heb ik er alle vertrouwen in gekregen. 
Ik heb een lijst gekregen met scholen in de regio die 
ik kan benaderen. Bij een basisschool, waarvan ik de 
directrice ken, wordt één en ander worden aangepast 
en mag ik over een paar maanden een gastles geven. 

Interesse gekregen in het werk als jeugdvoorlichter bij 
UNICEF of in een gastles op school? Kijk dan eens op 
de website van UNICEF en stuur een mail naar Joke 
Luken, coördinator voorlichting in Alkmaar.

*Eve is een jonge vrouw die haar ervaringen in de wereld 
met anderen wil delen.

S a l o n  D e b o h r a
Huidspecialist

Medisch Pedicure

Kompasweg 82 | 1825 LX Alkmaar | telefoon 072-5600152
www.salondebohra.nl

Vanaf 1 januari 2016

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

www.ranzijn.nu
info@ranzijn.nu

Loodgietersbedrijf TMF van Staten Koedijk
is sinds 2011 onderdeel van Ranzijn

installatiebedrijf

-koeltechniek
-sanitair
-zonne-energie

-loodgieterwerk
-zwembadtechniek
-ventilatie

-centrale verwarming
-airconditioning

diverse
specialisaties 
o.a.:
 manueel therapie
 medical taping
 medische training
 mulligan concept

De Hertog 14  1831 EK Koedijk  T: 072-5645650
www.fysiotherapiekoedijk.nl

- nieuwe praktijk
- begane grond
-  avondopening / 

geen wachtlijst
-  contracten met 

alle verzekeraars

De moeite waard
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oPskIete met dIe VeRbouwIng!
Truus weûnde met d’r man Jan in ’n Westfriese 
stolp. ’t Huis had ok nag ’n kluis, ’n klain huiske 
an de zaikant van de boerderai. Deer weûnde opoe. 
Opoe’s huiske was aigenlijk broôdnôdig an ’n ver-
bouwing toe, dat nou ware ze zô veer, dat ’t spul den 
toch beure zou. 

De keuken most opgnapt worre. De does en de wc 
zouwe wat meer van deuze toid worre,’t smalle gan-
kie most wat breier en de nûwe voordeur zou ’n are 
plek in de buitenmuur krogge.

D’r werd puur steggeld met de timmerman, de skil-
der en are manne, die bai deuze verbouwing an de 
veert moste. 

Omdat Jan ’t boerebedroif bestierde, most Truus al-
lies voor opoe’s  verbouwing wat bestrukke. t Was 
nag niet zommaar wat. ... D’r kwam nag ’n heêl 
brat bai koiken. Tekeninge werde bekeken, proize 
ofsproken, opoe werd meesleept om tegelkes uit 
te zoeken en ’n nûwe voordeur werd ok besteld en 
zuks nag veûl meer. ’t Hêle karwoi kon zô’n beetje 
ergies in september beginne.

Nou hadde Truus en Jan ok nag ’n dochter Els en 
die had weer ’n klain maidje van ’n jaar of drie. 
Els weûnde, met ‘r gezinnetje, ’n endje veerder in ‘t 
durp. En onderwoil moeder Truus pittig houfdbre-
kens had over die hêle verbouwing, had Els heeeêle 
are zurge an d’r houfd.

Toen ze ’n keer met de klaine maid om ’n koppie 
kwam, om effies te koiken hoe ’t met de  verbou-
wing stond, vroeg ze an ien van de bouwvakkers: 
“Ken de nûwe voordeur misskien klaar weze op 11 
november, want den ken m’n  klaine maidje temen-
sten gnappies  bai opoe te Sunte Maartenen, zien!”

nIeuws Van de RIetschoot

extRa VeRhuuR

Door brand in de Oostwal begin oktober heeft De 
Rietschoot de sportzaal aangeboden. Handbalvereni-
ging Vrone zal  diverse dagen in de week in  Koedijk 
trainen 

boekenkast uItbReIdIng

In de hal staat de open boekenkast, er is veel aanbod 
is van boeken, dvd´s en cd´s. Daarom hebben we be-
sloten om de boekenkast uit te breiden. Aan de open 
boekenkast zijn geen regels verbonden. U kunt zoveel 
boeken, dvd´s of cd´s meenemen als u wilt. U mag 
omruilen en ook alleen maar halen

De afdeling handbal van de SV Koedijk zoekt dames, 
heren en jeugd. Lijkt het je leuk, of wil je het gewoon 
eens proberen? Kijk dan op www.svkoedijk.nl Afde-
ling handbal.

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

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 moeite waard
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VeILIg en toch sfeeRVoL
Tekst en foto Rien Berends

Uitkijkend over het water van het Noord-Hollands Kanaal, op een windstille winteravond in de bocht bij de 
Zonneweid, spat de sfeer er van af. Het lichtenspel, waanzinnig mooi weerspiegeld, geeft een sprookjesachtig 
effect. Zelfs dan kan de straatverlichting, aan twee kanten verschillend, in harmonie met de koplampen en ach-
terlichten van het autoverkeer een soort van kerstgevoel oproepen. 

Heel even geeft de verlichte duisternis een warm kerstgevoel aan de boorden van het kanaal in Koedijk.

coedIjkeRtjes

Ben je werkzaam in een (para/aanvullend) medische 
discipline en zoek je een mooie behandelruimte? In 
het gezondheidscentrum locatie Zonnehof is een 
ruimte voor twee tot vier dagdelen beschikbaar. Voor 
informatie bel: Marike: 06-49758445 of mail: info@
heelzaam.nl

KUNSTWERK ALS KERSTKADO Open Atelier-
dagen bij ANNEMARIE KUSTER De Klip 19 Koe-
dijk
Op zoek naar een schilderij(-tje), gedichtenboekje of 
kaarten als kado voor onder de kerstboom? 
Loop vrijblijvend binnen op zondag 20 december van 
12-18 uur.  Meer info 06 27205056Pianostemmen in Koedijk. André Valkering, Sasker-

straat 148 Tel. 072-5612961

GITAARLES in Daalmeer / Koedijk. Ton Oudejans,
www.tonoudejans.jimdo.com / 06 – 103 380 21 (ma 
– vrij)

• pedicure behandelingen
• deelbehandelingen
• benen harsen

 
 
 
 

 1831 EK  Koedijk
MARIEKE HONOUT-OUDMAIJER
De Hertog 4C |

06 49 76 35 20
info@pedicurekoedijk.nl
www.pedicurekoedijk.nl

PEDICUREPRAKTIJK Als pedicure houd ik mij bezig met de verzorging 
en behandeling van uw voeten. 
Onder verzorging versta ik het knippen van 
de nagels, reinigen, eeltlagen verwijderen, 
de voet insmeren met verzorgende producten 
en een korte voetmassage. 

Deze behandeling werkt heerlijk ontspannend. 
Daarnaast behandel ik ook alle voorkomende 
klachten aan de voeten, zoals het verwijderen 
van eelt, likdoorns, ingroeiende nagels, 
kloven en splinters.

Bel voor een afspraak, u bent van harte welkom!

Marieke Honout-Oudmaijer

Op vertoon van deze flyer krijgt u een welkomstgeschenk bij uw eerste behandeling

Beeldbericht
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Peter Stam: ‘Voor een goede ontspanning in de vrije tijd’

modeLbouwcomPany
Door Rien Berends, foto’s Hans Petit

‘Steeds meer mensen zitten voor hun werk achter een beeldscherm. Die willen in hun vrije tijd graag iets 
anders doen. Fotograferen, voetballen maar ook modelbouwen of rijden met modeltreinen in hun eigen 
fantasiewereld.’

Peter Stam (44), geboren en getogen Koedijker, open-
de begin dit jaar in het bedrijvenverzamelgebouw De 
Hertog zijn winkel ModelBouwCompany. Een eldora-
do voor de liefhebbers van onder andere Märklin H0 
treinen en alles wat daar nog meer bij komt kijken. 
Een initiatief waar de nu nog fulltime beveiliger in de 
Amsterdamse horeca op termijn zijn dagelijks werk 
van wil maken.

Na de lagere scholen De Zandloper in Koedijk en De 
Windroos in Alkmaar volgde Peter Stam de opleiding 
tot metselaar aan de LTS aan de Bergerweg. ‘Toen ik 
van school kwam, ben ik gaan werken, bij De Mossel 
uit Zuid-Scharwoude, die vooral in deze regio aan het 

werk was. Na vier jaar besloot ik heel iets anders te 
gaan doen en ik ging aan de slag bij de visafslag in 
IJmuiden. Dat waren af en toe barre en vooral koude 
tijden. Soms vroor het 25 graden in het ruim van zo’n 
vissersboot.’

VeRguLde PaaRd

In zijn vrije tijd kwam Peter Stam regelmatig in café 
Het Vergulde Paard. Als bezoeker en als medewerker. 
‘In de weekenden stond ik vaak achter de bar en daar 
vertelde een kennis mij over zijn werk als beveiliger 
bij een amusementshal in Amsterdam. Dat leek mij 
ook wel wat en ik heb toen de noodzakelijke opleidin-
gen gevolgd. Ik werk nog steeds in de beveiliging in de 

Amsterdamse horeca. Inmiddels ben ik ook getrouwd, 
vader van drie zonen en woon nog steeds in Koedijk.’

Terwijl hij opnieuw koffie inschenkt uit de grote kan 
(‘Alle klanten krijgen koffie met een koekje van me. 
Maakt niet uit of ze wel of niet iets kopen’) vertelt hij 
over zijn jeugd en de rol die modeltreinen van Märk-
lin daarin speelde. ‘De broer van mijn vader was een 
fervent liefhebber. Toen die er mee stopte, nam mijn 
vader alles van hem over en mocht ik ermee spelen. 
Ik was toen acht jaar. Als ik ging slapen, schoof ik de 
plaat met rails en treinen zo onder mijn bed. Vanaf 
dat moment kreeg ik op mijn verjaardagen en met sin-
terklaas altijd spullen van Märklin. Daar heb ik mee 
gespeeld tot mijn zestiende. Als puber veranderde ui-
teraard mijn interesse. De Märklin treinen maakten 
plaats voor onder andere meisjes en het café.’

adVIes

Peter Stam ging dus genieten van het goede leven en 
hij mocht graag een biertje drinken in Het vergulde 
Paard. ‘Ik ben in die periode ook getrouwd en van 
mijn vrouw kreeg ik het dringende advies om naast 
het cafébezoek ook een andere hobby te zoeken. Dat 
was voor mij het moment om op mijn 23e de oude 
liefde voor Märklin treinen nieuw leven in te blazen. 
Jeugdsentiment. 

De voorkeur voor Märklin heeft te maken met het feit 
dat die werkt met wisselstroom terwijl andere merken 
rijden op gelijkstroom. Simpel gezegd komt het er op 
neer dat bij wisselstroom de plus en de min nooit op 
elkaar komen te liggen. De H0 maatvoering (1:87) van 
Märklin is overigens de meest gangbare.’

In de ongeveer acht jaar afwezigheid was er veel ge-
beurd binnen de wereld van modelspoor. ‘Dat klopt. 
Ik moest me eerst behoorlijk oriënteren. Om te be-
ginnen was alles overgeschakeld van analoog naar di-
gitaal. Voorheen had je een kastje met twee knopjes. 
Drukte je op de ene dan reed de trein naar voren en 
drukte je op de ander dan ging hij naar achteren. Nu 
gebeurt dat met cijfers en digitale signalen. Ik ben dus 
eerst beurzen gaan bezoeken en heb in winkels rond 
gekeken. Op het moment dat ik zover was om mijn 
spoorbaan te gaan bouwen, meldde de eerste zoon zich 
en moest ik met het hele spul verhuizen en ook een 
tijdje stoppen. Dat herhaalde zich nog twee keer, zo-
dat ik uiteindelijk op de zolder terechtkwam en me 
op het verzamelen stortte. Mijn hele huis staat vol 
met treinen in vitrinekasten. In eerste instantie met 
Nederlandse en Belgische modellen en later met de 
meer bijzondere modellen die wel wat duurder zijn. 
De verzameling bleef maar groeien. Letterlijk het huis 
uit, zodat er ook de nodige modellen bij mijn ouders 
zijn terechtgekomen.’

ReaLIstIsch

Met recht een uit de hand gelopen hobby naast het 
werk in de beveiliging. Maar ook met een reden. ‘In 
mijn vak moet je realistisch zijn. Het is bepaald niet 
zonder risico en om nou tot je 65e elke dag en nacht 
van en naar Amsterdam te rijden, is nou ook niet een 
prettig vooruitzicht. Ik wil graag wat meer in de buurt 
blijven. Misschien is het wel een soort midlife crisis.’ 
De keuze om iets commercieels te gaan doen met mo-
deltreinen en het modelbouwen lag min of meer voor 
de hand. ‘Ik dacht eerst aan een webwinkel, maar ik 
ben na Gondelvaart 2014 ook maar eens bij Ton Vis-
ser gaan vragen of er misschien een plek vrij kwam in 
De Hertog. Die bracht me in contact met Marco Leer,  
die van plan was om daar weg te gaan. Dat gebeurde 
inderdaad, want begin december kreeg ik een telefoon-

Ondernemer van de maand
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tje dat ik twee weken later op die locatie aan de slag 
kon. Dat werd dus snel schakelen. Inkopen doen bij 
de groothandel en het pand geheel opnieuw inrichten. 
Vrienden hebben mij daarbij geholpen en dat is maar 
goed ook, want ik kreeg een forse ontsteking aan een 
vinger waarvoor ik twee keer in het ziekenhuis ben be-
handeld. Naast treinen heb ik me ook gericht op mo-
delbouw, omdat het niet goed is om op één paard te 
wedden. Na een paar maanden hard werken, ben ik op 
22 maart van start gegaan met ModelBouwCompany. 
En het loopt beter dan ik had verwacht. Dat kan al 
gauw, want ik verwachtte, gelet op de crisis in de mid-
denstand, eerlijk gezegd niet veel. Ik werk nog steeds 
fulltime in de beveiliging, maar het is de bedoeling om 
daar uiteindelijk mee te stoppen. Over een paar jaar, 
als het huurcontract afloopt, gaan we evalueren. Ik heb 
het volste vertrouwen er in dat het gaat lukken.’

eRVaRIngen

Dat vertrouwen van Peter Stam is mede gebaseerd op 
zijn ervaringen in de wereld van modelbouw en trei-
nen. ‘Er zijn nog steeds veel liefhebbers, die er hun 
kinderen er warm voor maken. Daarnaast zorgt het 

voor een goede ontspanning in de vrije tijd. De lief-
hebbers zijn in groepen onder te brengen. Zo zijn er 
de verzamelaars en de mensen die echt met de treinen 
rijden. Uiteraard komt het voor dat ze allebei doen. 
Verder zijn er talloze specialisaties in periodes van voor 
de tweede wereldoorlog tot nu. We bevinden ons op 
dit moment in periode vijf die loopt vanaf eind jaren 
negentig. Veel fabrikanten komen ook heel snel met 
modellen van gloednieuwe treinen. De NS heeft on-
langs nieuwe treinstellen aangeschaft die vrijwel direct 
daarna ook als modeltreinen op de markt kwamen. Er 
zijn ook verzamelaars die kopen wat ze mooi vinden. 
Die letten niet op specifieke periodes en uitvoeringen. 
En ik verkoop ook het nodige aan gebruikt materiaal. 
De praktijk leert dat mannen op leeftijd opeens veel 
meer vrije tijd krijgen en dan geen zin meer hebben 
die volledig door te brengen in de wereld van de mo-
delbouw. Dan koop ik hun materiaal het om er een 
jonger iemand weer blij mee te maken. Want het blijft 
toch leuk om bijvoorbeeld in de kerstperiode speciale 
modellen en accessoires voor je hobby te gebruiken.’

Agenda De Rietschoot

kLaVeRjassen 
Zondag 20-12-2015  van 13:30 tot 17:00 uur. 

keRstbuffet

Dinsdag 22 december. (zie bladzijde 33).U moet 
zich vooraf opgeven bij de Rietschoot aan de bar, 
mail: info@rietschoot.nl of telefonisch 072-5615595.

keRstVakantIeactIVIteIten 

musIcaLwoRkshoP

Maandag 21 december. Musical workshop door Ar-
tiance. Hou Facebook van de Rietschoot en flyers 
op school in de gaten om je op te geven voor deze 
musicalworkshop.

keRsttoeRnooI VoetbaL, 
Dinsdag 22 december en woensdag 23 december. 
besloten toernooi voor SV Koedijk.

kIndeR-keRst-sPeLLetjes

Donderdag 24-12-2015 Sport en spel activiteiten, 
Van 09:30-12:30 Voor kinderen van 6-12 jaar 

Je kunt komen springen op het springkussen, je la-
ten schminken, mooie dingen knutselen en lekker 
kleuren. Opgeven kan nu al! 

de RIetschoot bIoscooP

Maandag 28-12-2015 Film kijken, vanaf 6 t/m 12 
jaar. Entree €3,50 met limonade en popcorn. Je 
kunt kijken naar de film 'De Minions'

musIcaLwoRkshoP

Woensdag 30-12-2015 Musical workshop door Ar-
tiance. Hou Facebook van de Rietschoot en flyers 
op school in de gaten om je op te geven voor deze 
musicalworkshop

Ondernemer van de maand
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Dé adviseur
voor al uw

verzekeringen

www.otterlo-advies.nl

BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212
1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00
E  info@otterlo-advies.nl
I  www.otterlo-advies.nl
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De passie voor het koken 

fRank Van enteR steRRenkok
Door Rob Westhof  Fotografie Lieke van Enter

Midden in ons dorp hebben we een ‘Chef ’ wonen die bewezen heeft een hele grote te zijn op zijn gebied. 
Frank van Enter staat aan de vooravond van de opening van zijn eigen restaurant  D’Moriaan in Warmen-
huizen begin februari 2016. 

Op dit moment is hij volop bezig met de architect en 
aannemers voor de nodige aanpassingen in het bestaan-
de restaurant en het werven van zijn personele ‘staff’. 
Frank heeft onder andere zijn chefsporen verdiend in 
restaurant Merlet en zijn doel is om D'Moriaan min-
stens naar het zelfde niveau te brengen. Dromen van 
het behalen van een Michelinster, om een vergelijking 
te maken : in het voetbal is het winnen van een beker 
het summum, in de restaurantwereldis dat het krijgen 
van een of liefst meerdere Michelinsterren.

fRank

‘De liefde voor mijn vak heb ik niet direct vanuit thuis 
meegekregen, ik kom niet uit een geslacht waar dit 
werk van vader op zoon is gegaan. Na mijn HAVO 
tijd ben ik als keukenhulp gaan werken in restaurant 
Merlet te Schoorl en daar heb ik de inspiratie gekregen 
om verder te gaan in dit vak. Na de HAVO heb ik eerst 

een jaar horecamanagement gedaan aan het ROC te 
Amsterdam. Daarna heb ik de 4-jarige koksopleiding 
gedaan bij het Horizon college. Ik had al wat meer 
ervaring en mijn toenmalige chef bij Merlet heeft kun-
nen regelen dat ik de opleiding in drie jaar heb kunnen 
afronden.’

PaRkheuVeL

‘Uit het vakblad Lekker heb ik restaurants gehaald die 
mij aanspraken en aangeschreven om stage te kunnen 
gaan lopen. Ik heb toen een leerjaar gewerkt in de Sa-
velberg te Voorburg. Na dat eerste jaar heb ik de top- 
drie-restaurants aangeschreven en ben ik gaan werken 
bij restaurant Parkheuvel in Rotterdam. Het werken 
met Kees Helder, chef bij Parkheuvel, heeft mij zo ge-
inspireerd. Hij is echt mijn grote voorbeeld. Een goede 
organisatie, prettige werksfeer en vriendelijk zijn voor 
je personeel is de basis voor een goed lopend restaurant.’

‘Op een gegeven moment werd ik gebeld door de chef 
van Merlet en hij vertelde dat ze een derde man in de 
keuken zochten. Via deze weg ben ik weer bij Merlet 
in Schoorl terecht gekomen. De indeling in de keuken 
van een restaurant is als volgt : aan het hoofd staat 
de chef-kok, daarna volgt de sous chef en dan heb je 
de derde man. Hij of zij delegeert de werkzaamheden, 
heeft daarbij ook controlerende en uitvoerende werk-
zaamheden. Na een jaar ben ik toen doorgestoomd als 
sous chef. Dan vervang je de chef als hij niet aanwezig 
en maak je bijvoorbeeld de dienstroosters. Na bijna 6 
jaar ben ik chef geworden bij Merlet en dat heb ik tot 
september 2015 gedaan . Als chef heb je uiteindelijk 
de totale leiding en heb je onder andere de eind ver-
antwoording over de samenstelling van de menukaart.’

meeR dan tRots.
‘Het behalen van een Michelinster als chef kok is tot 
nu toe mijn grootste succes geweest. Dat is DE waar-
dering waar iedere zichzelf respecterende chef meer 
dan trots op is. 

In november/december is de jaarlijkse presentatie van 
de Michelingids en als chef-kok krijg je hiervoor een 
uitnodiging. Geen nominatie zoals in de amusement 
wereld maar een uitnodiging en daar hangt dan best 
weel een spannend sfeertje voordat bekend is wie dit 
jaar de sterren toebedeeld krijgt. Maar naast Michelin 
verschijnen in Nederland ook jaarlijks gidsen van Lek-
ker en Gault-Millau die ook een waardering geven aan 
de toprestaurants.

Mocht Michelin besluiten geen ster te geven, is het dus 
zaak alles nog beter aan te pakken. 

Straks in mijn nieuwe zaak D'Moriaan ga ik wel op dit 
niveau aan de slag maar het is niet  direct een must om 
een ster te behalen. Zou wel geweldig zijn trouwens.

Overigens zijn de eerste beschrijvingen over een her-
berg D'Moriaan in Warmenhuizen al uit 1589.Toen 
was het een dorps herberg waar ook geneeskrachtige 
middelen werden verkocht. Er heeft jarenlang een uit-
hangbord aan de gevel gehangen met de afbeelding 
van een Moriaan als een soort van gaper zoals die bo-
ven drogisterijen in het verleden hingen.’

 ‘Eigenlijk ga ik twee concepten uitvoeren in D’Mori-
aan die de klassieke Franse keuken zal hebben. Naast 
het restaurant wil ik ook een brasserie openen die wat 
laagdrempeliger is maar zich origineler gaat presente-
ren dan de doorsnee brasserie. Klein voorbeeldje: ik 
ga aan het werk met dry aged vlees. Midden in de 
zaak wil ik graag een geconditioneerde kast waarin het 
vlees hangt wat de gasten kunnen bestellen. Je kunt als 
gastheer dan ook direct bij de keuze van de gast uitleg 
geven wat het is. 

Het gebouw leent zich er prima voor om deze indeling 
te maken. In het restaurant zullen kan ik straks zo’n 
veertig gasten ontvangen en in de brasserie ongeveer 
zestig. Op dit moment been ik ook bezig met het wer-
ven van personeel voor beide gelegenheden, vier dames 
voor de brasserie, vier heren voor in het restaurant en 
dan in de keuken nog vijf man. Het is lastig om een 
goede wijnkenner te vinden. De vacature voor de som-
melier is dan ook nog niet ingevuld op dit moment.’ 

oPPeRdoes en PyReneeën.
‘Vanuit de brasserie ga ik mijn gasten nieuwe eetcon-
cepten presenteren, ze nieuwe dingen laten proeven. 
Onbekend maakt onbemind geldt ook voor de keuken 
Het is belangrijk hoe je iets bereid en presenteert. 

Met hart en ziel
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Ik zal niet direct enkel voor streekproducten kiezen, al 
is de Opperdoeser wel mijn favoriete aardappel. Maar 
ik ga voor kwaliteit. Een kwalitatief goed stuk lams-
vlees kan b.v. bij mij uit de Pyreneeën komen en hoeft 
niet per se van Texel te komen. Warmenhuizen is een 
leuk gezellig dorp. Mijn restaurant ligt honderd meter 
vanaf de plek waar ik geboren en getogen ben en ik 
ken nog veel mensen uit mijn jeugd in Warmenhuizen 
ook al woon ik al weer jaren in Koedijk. De ‘gunfactor' 
bij mijn voormalige dorpsgenoten voor mijn plannen 
is groot en ik heb uit het dorp veel positieve reacties 
gekregen. Als je een goede naam hebt in de restau-
rantwereld dan speelt afstand een minder grote rol en 
komen gasten graag bij je genieten van het eten. In 
de omgeving van Warmenhuizen liggen trouwens veel 

bungalowparken waar ik ook veel gasten van hoop te 
ontvangen.’ ‘Op 6 november j.l. is er een crowdfun-
dingcampagne gestart voor mijn zaak waarbij je van te-
voren je diner kunt betalen. www.crowdaboutnow.nl/
moriaan. Als je wilt investeren in mijn zaak dan krijg  
je daarvoor dinerbonnen terug. Ook zit er een belo-
ningssysteem aan vast. Naast je geïnvesteerde bedrag 
ontvang je ook een cadeau. Dit zal steeds groter wor-
den naarmate het geïnvesteerde bedrag stijgt. Je kunt 
dan na opening begin februari 2016 lekker komen eten 
en genieten in mijn restaurant of brasserie.’

oPbouwende kRItIek.
‘Ik sta open voor kritiek als het maar terecht en opbou-
wend is. Van een Jurriaan Geldermans in mijn zaak zal 
ik niet schrikken omdat ik volledig achter mijn pro-
duct sta. Goede kritiek is altijd welkom mits opbou-
wend en goed gefundeerd. Waar ik wel een hekel aan 
heb is kritiek achteraf bijvoorbeeld op internet. Dat is 
lastig want ik er niet direct op reageren. Ook zijn er 
wel eens klachten waar ik achteraf wel om kan lachen.

Eens hadden we een gast die vond dat zijn tournedos 
verbrand was. Ik had er geschaafde wintertruffel over 
gedaan en mijn gast dacht dat zijn vlees verbrand was. 
Nadat hij het gerecht had teruggestuurd en een nieuw 
gerecht had gekregen is de truffel aan zijn tafel over het 
gerecht geschaafd en toen was er geen probleem meer. 
Onbekend maakt onbemind geldt ook hier weer.’

heRtenbIefstuk met gestoofde PeRen
Voor de komende feestdagen heb ik voor de lezers van de Coedijcker ban nog een leuk menu met bijbehorende wijn 
tip. Gebraden hertenbiefstuk met gestoofde peren en een stamppot van pastinaak en aardappel.een heerlijk klassiek 
hoofdgerecht voor kerst. Dit recept is voor 4 personen. De peren 1 dag van te voren bereiden. 

stoofPeRen:  
• 8 gieser wildeman peren ( liefst even groot) 
• 4 dl rode wijn( gewoon een goedkope) 
• 1 dl rode port  
• 1 kaneelstok
• schil van ¼ sinaasappel  schil van ¼ citroen
• 150 gram suiker  
• 1 st steranijs 
Schil de peren en zet ze op in het vocht waar alles 
tegelijk aan toegevoegd wordt. zorg dat ze onder het 
vocht blijven en laat ze een uur of 6 stoven. (dus niet 
koken!!) laat ze afkoelen in het vocht en zet ze in de 
koelkast. 

stamPPot Van PastInaak en aaRdaPPeL:  
• Ongeveer 
• 400 gram geschilde vastkokende aardappelen
• Twee grote pastinaken  
• 1 pakje gerookte spekreepjes 
• Roomboter 
• Zout 

Schil de pastinaak, snij hem in even grote stukken als 
de aardappel. Doe ze in een pan met de aardappel en 
zet onder met koud water. voeg zout naar smaak toe, 
maar pas op, er komen ook nog zou-
te spekjes in! zet op het vuur. Bak de 
helft van de spekjes in een koeken-
pan uit. Giet aardappel en pastinaak 
af en laat uitdampen. Stamp alles 
mooi door elkaar. Voeg op het laatst 
de spekjes en het uitgebakken vet toe. 
als dit niet lekker smeuïg wordt, voeg 
dan nog een klontje boter toe.

heRtenbIefstuk:
• 4 mooie hertenbiefstukjes van 

150-200 gr per stuk.
• Roomboter

Haal de hertenbiefstukken een uur van te voren uit 
de koelkast en laat ze op temperatuur komen op het 
aanrecht.

Bestrooi ze rondom met zout en zwarte peper. Bak 
ze daarna op een middelhoog vuur mooi bruin in de 
bruisende roomboter. Haal ze uit de pan en plaats ze 
in een voorverwarmde oven van ongeveer 130 graden 
Celsius. Plaats een kernthermometer in het vlees en 
laat het in de oven totdat er een kerntemperatuur van 
48 graden is bereikt. Als je deze kernthermometer niet 
hebt, kun je het voelen aan de weerstand van het vlees. 
Dit vergt wel wat ervaring. 

Als het vlees uit de oven komt, inpakken in alumi-
niumfolie om te laten rusten. Intussen de rest warm 
maken en opscheppen. Vlees eventueel mooi snijden 
en smullen maar! Eet smakelijk! 

Voor de echte liefhebber kan ik er ook van harte een 
heerlijke 2012 Chateauneuf du pape tiare imperiale bij 
aanbevelen! Deze is overigens te koop bij Lidl. 

Met hart en ziel
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Samenwerking Bewonersonderneming De Rietschoot & AkmaarEnergie

eneRgIePRoject koedIjk
Door Christel van  Schagen

Heeft u al van ons gehoord of gezien? Wij zijn AlkmaarEnergie, en als het aan Bewonersondernemening 
de Rietschoot ligt, gaat u ons de komende tijd nog vaak tegenkomen in Koedijk. En daar verheugen we 
ons enorm op! 

Voor iedereen bij wie er niet meteen een (led)lampje 
gaat branden als het om AlkmaarEnergie gaat, stellen 
we ons graag voor. 

wIj zIjn aLkmaaReneRgIe 
AlkmaarEnergie is de Alkmaarse energiecoöperatie die 
in 2013 door een energieke groep Alkmaarders is op-
gericht om samen met de inwoners van Alkmaar (en 
omstreken) zoveel mogelijk lokaal duurzame energie 
op te wekken en te besparen. Dat doen we omdat we 
zo onze lokale economie versterken, we minder afhan-
kelijk willen zijn van de grote energie reuzen en we een 

belangrijke bijdragen willen leveren aan het beperken 
van de CO2 uitstoot en dus aan schonere lucht. Beter 
voor Alkmaar en beter voor het milieu!

Dát sprak Bewonersonderneming de Rietschoot heel 
erg aan: de lokale economie versterken, minder af-
hankelijkheid en zorgdragen voor een beter milieu: 
in Koedijk! Daarom heeft Bewonersonderneming de 
Rietschoot contact gezocht met AlkmaarEnergie om 
haar energieke plannen voor Koedijk te bespreken en 
te bekijken hoe haalbaar alles is.  En al die plannen zijn 
héél haalbaar. Daarom zijn we voor komend jaar een 

samenwerking aangegaan waar u de vruchten van gaat 
plukken, op allerlei manieren.

kom ons ontmoeten

We beginnen met ons te presenteren op de Energie-
beurs die in februari 2016 plaatsvindt in de Rietschoot. 
U kunt daar door ons uw energierekening laten chec-
ken om te zien of die lager kan. Heel concreet kunnen 
we u dan adviseren en helpen bij energiebesparende 
acties zoals het overstappen op een andere energiele-
verancier.

oVeRstaPPen

AlkmaarEnergie is namelijk, via DE Unie (Duurzame 
Energie Unie), leverancier van de groenste duurzame 
energie. Bovendien concurreert de energie van DE 
Unie in prijs heel goed met alle andere aanbieders van 
duurzame energie. door over te stappen op duurzame 
groene energie van DE Unie helpt u dus uzelf, Koedijk 
en AlkmaarEnergie! 

IsoLeRen

Wilt u liever helemaal geen energierekeningen meer 
ontvangen?! Laat u dan door ons informeren over een 
nul op de meter renovatie. 

Een nul op de meter renovatie houdt grofweg in dat 
een bestaande woning zo goed mogelijk wordt ge-
isoleerd en de resterende energiebehoefte duurzaam 
wordt opgewekt in of bij de woning. Voor de meeste 
bestaande huizen is een 0 op de meter renovatie een 
hele aantrekkelijke investering. Niet alleen is een ener-
gie-neutrale woning zeer comfortabel, een nul op de 
meter renovatie blijkt financieel ook vaak heel renda-
bel te zijn en kan tegen gunstige financieringsvoor-
waarden bekostigd worden. 

zonnedak RIetschoot

De Rietschoot wil zelf graag voor meer duurzame 
energie in Koedijk gaan zorgen en daarom onderzoe

ken we samen wat de mogelijkheden zijn om de huidi-
ge hoeveelheid zonnepanelen op het dak van de Riet-
schoot uit te breiden zodat er maximaal schone energie 
opgewekt kan worden. 

wat doen we nog meeR In aLkmaaR?
De levering van groene energie via DE Unie en de 
samenwerking met de Rietschoot is niet het enige 
wat we op dit moment doen. We werken ook aan de 
realisatie van een zonneweide op het dak van de Ge-
meentewerf aan de Herculesstraat en we onderzoeken 
de mogelijkheid om een aandeel te verkrijgen in een 
lokale windmolen. Projecten die nodig zijn om Alk-
maar duurzamer te maken.

dRaag bIj dooR LId te woRden

Aan het verduurzamen van Koedijk kunt u bijdragen 
door lid te worden van AlkmaarEnergie. Uw lidmaat-
schap steunt het werk van onze energieke vrijwilligers. 
En als u via AlkmaarEnergie overstapt op de groene 
energie van DE Unie, draagt u als klant actief bij aan 
een duurzamer Alkmaar. Jeuken uw handen en wilt 
u méér doen, word dan actief binnen AlkmaarEner-
gie. We zijn een gedreven groep vrijwilligers die extra 
handen en ideeën goed kunnen gebruiken. Als actief 
lid draagt u bij aan onze projecten, ontmoet u gelijk-
gestemden en kunt u zelf ook projecten indienen. En 
dan gaat het verduurzamen van Koedijk én Alkmaar 
ineens twee keer zo snel!Meer informatie over Alk-
maarEnergie vindt u op www.alkmaar-energie.nl. En 
we zien u graag op de Energiebeurs in de Rietschoot 
in februari.

Bewonersonderneming De Rietschoot Het project energie Koedijk wordt mogelijk gemaakt door

Bewonersonderneming De Rietschoot Gemeente Alkmaar

AlkmaarEnergie Europe direct Noord-Holland Noord
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eneRgIePRoject en aandacht VooR 50+
Een deel uit de beleidsnota"Vitaal 50 plus"van de 
gmeente Alkmaar. 

'Een deel van de 50-plussers is vrij negatief over hun posi-
tie in de samenleving. Als lokale overheid vindt het college 
dat een ongewenste ontwikkeling en willen dat voorko-
men. Het 50-plus beleid van de gemeente Alkmaar gaat 
uit van een positieve benadering van ouderen. Wij gaan 
niet primair uit van de kwetsbaarheid van 50-plussers, 
maar vooral van hun kracht, vitaliteit, kunnen en leven-
servaring.  

Deze benadering is om een aantal redenen van belang. 
Immers zolang mogelijk je kennis, kunde en levenser-
varing  inzetten is de beste manier om gezond en vitaal 
ouder te worden. Aan de andere kant heeft de samenle-
ving er baat bij wanneer 50-plussers hun talenten blijven 
inzetten.'

Het is de bedoeling om de uitvoering het energiepro-
ject zoveel mogelijk te beleggen bij 50 plussers. Er ko-
men verschillende functies beschikbaar: projectleider, 
projectsecretaris, marketeer, projectvoorlichter....

Voor de actieve 50 plusser op zoek naar werk betekent 
meedoen een nieuwe werkervaring, belangrijk voor 
het CV. Na de energiebeurs op 6 februari 2016 zullen  
mensen uit de doelgroep worden benaderd.

eneRgIebeuRs 6 febRuaRI

André Kuipers komt naar Koedijk om de energiebeurs 
te openen met een lezing. De toegang tot die lezing is 
gratis, maar let op het aantal plaatsen is beperkt. Vanaf 
maandag 18 januari 2016 kunt u via de website van 
De Rietschoot  (www.rietschoot.nl) toegangskaarten 
bestellen.

Op de energiebeurs zullen verschillende leveranciers 
op het gebied van energie zich presenteren. U kunt 
daar op basis van uw persoonlijke situatie deskundi-
ge adviezen inwinnen.  Er komt een wedstrijd voor 
de jeugd van de basischolen .... André Kuipers zal de 
prijs aan winnaar van die wedstrijd uitreiken. Voor het 
laatste nieuws houdt u facebook en de website van De 
Rietschoot in de gaten

AlkmaarEnergie is de energiecoöperatie voor 

en door Alkmaarders. Samen met de Rietschoot 

gaan we werken aan een duurzamer Koedijk.

  
Nu al in actie komen? Word dan lid van 

AlkmaarEnergie en stap via ons makkelijk over 

op de groenste duurzame energie van DE Unie. 

Beter voor Koedijk en 
beter voor het milieu

Meer weten? Voor alle informatie kijkt u op: 

www.alkmaar-energie.nl

Bewonersonderneming

Het bestuur van De Rietschoot nodigt alle inwoners van Koedijk, verenigingen en alle huurders 
van harte uit voor een gezellige nieuwjaarsborrel op zondag 10 januari 2016 in De Rietschoot van 
15:00-17:00 uur. Kom op 10 januari samen met ons proosten op het nieuwe jaar.

Met hartelijke groet
Bestuur Bewonersonderneming De Rietschoot
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het dIkje
Door Jacob de Maijer – Historische Vereniging Koedijk

Voor velen van u zal dit er toch wel een beetje vreemd uitzien, maar het is toch echt Koedijk. Het is een oude 
foto van het zuidelijk deel van ons dorp. Herkenningspunt is de meelmolen van Bos, maar niet de molen die er 
nu staat. 

Deze grondzeiler is in 1930 afgebroken, omdat de fa. Bos inmiddels was overgegaan op stoomaandrijving.  
De foto is veel ouder. Er staan nog geen elektriciteitspalen. De palen die er wel op staan, aan de kanaalzijde van 
de weg, zijn telegraafpalen. Het huisje rechts op de voorgrond lijkt het woonhuis van boerderij Schouten te zijn 
(nu kanaaldijk 251). De Stolp aan de zuidzijde van het woonhuis staat er nog niet. De weg is nog onverhard, 
of het moet puin en grind zijn. In het midden van de weg zie je wel bestrating, het zogenaamde paardenpadje 
(toen nog peerdepadje). De paardenkeutels bewijzen dat er nog niet lang geleden een paard en wagen voorbij is 
gekomen. De fietser rijdt aan de linkerkant van de weg. Kennelijk is het daar beter geëgaliseerd, want ook toen 
was de regel: rechts rijden. 

Waarom Het Dikje? Ik heb me laten vertellen dat het stuk bebouwing op de foto, tot aan de maalderij, zo heet. 
Omdat de huizen daar zo dicht op elkaar zijn gebouwd. De aanleg van elektriciteit is in 1913 begonnen, dus is 
deze foto van vóór dat jaartal. Het exacte jaartal is mij onbekend. Kunt u iets meer vertellen over deze foto dan 
graag een telefoontje naar 072 5615882 of mail aan jbdemaijer@live.nl

Nostalkiek

Dinsdag 22 december kerstbuffet in
De Rietschoot, Saskerstraat 22 Koedijk
Stokbrood met kruidenboter
Tonijnsalade
Kipkerriesalade
Huzarensalade 
Witlof met ham en kaas
Sperzieboontjes met champignons ui en spekjes
Aardappel gratin en frietjesAardappel gratin en frietjes
Kip en kibbeling
Diverse toetjes
Als verrassing een leuk presentje

U bent van harte welkom, u moet zich wel van tevoren aanmelden: 072-5625595. 
info@rietschoot.nl, of bij een van de medewerkers in De Rietschoot. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar!

€ 12,50
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Autobedrijf
De Hertog

Gedurende het gehele jaar

APK € 15,- 
(Inclusief : BTW, Afmeldkosten, Viergastest)

APK keuring 
plus een 

kleine onderhoudsbeurt 
€ 100,-*

Autobedrijf De Hertog
De Hertog 5 - 1831 EK - Koedijk

tel. 072 - 5614557
www.autohertog.nl

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

WINTERBEURT 9,95 INCL. BTW
 MET GRATIS WINTERRUITENSPROEIERVLOEISTOF –30 C 

EN GRATIS 1 JAARKALENDER 2016

* maximaal 4 liter motorolie, exclusief olie�lter
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gouden keRstwens

Door Rien Berends

Hoe lang geleden moet de foto zijn gemaakt? Er staan schaatsers en spelende kinderen op. Ze staan op het 
ijs. Een dichtgevroren Noord-Hollands Kanaal met een schip dat zich een weg baant door het kanaal. Hoe 
lang geleden was dat nog mogelijk? 1963? 

Toen vroor het inderdaad heel hard. Dat weet ik als 
tienjarig jochie me nog heel goed te herinneren. Zelfs 
de branding van de zee bij Egmond was bevroren. En 
de elfstedentocht, die Reinier Paping won, was in die 
winter de meest bizarre, de meest koude, de meest 
zware in de geschiedenis van het Friese evenement. 
Misschien was die foto ook in 1963 gemaakt. Ik weet 
het niet. Heb het ook niet gevraagd toen het plaatje 
werd getoond door de inventarisatiecommissie van de 
Historische Vereniging. Tijdens een bijeenkomst in de 
molenschuur bij de Gouden Engel. 

Onze dorpsmolen. De Gouden Engel. Nog zo jong 
maar toch al zo vertrouwd. Het nieuwe middelpunt 
in Koedijk. Waar heden en verleden bij elkaar komen. 

Sinterklaas arriveert al weer heel wat jaren in novem-
ber met zijn boot bij de molen. Dan speelt Aurora er 
lustig op los. Prachtig toch? 

Zou het deze winter ook weer eens zo koud worden 
als in 1963? De voorspellingen zeggen van wel. De foto 
en deze gedachten gaan door mijn hoofd als ik begin 
december over de Rekervlotbrug loop. Het begint al 
donker te worden en ik hoor de ontelbaar vele ganzen 
overvliegen naar het Geestmerambacht. Hun verza-
melplek in donkere tijden. Op weg naar oorden die 
nog verder liggen. Ik wandel mijn rondje. Van Vlot-
brug naar Vlotbrug. Het is rustig en stil. Langzaam 
valt de duisternis in. Toch kan ik de molen nog zien. 
De Gouden Engel. In de verte. Over het weiland. Me 

niets aantrekkend van de autolampen die tussen mij 
en de molen doorflitsen. Licht. Dat is het. Wat zou het 
mooi zijn als de Gouden Engel tijdens de Kerstdagen 
in een gloedvol licht mag stralen. Zoals de Engelen in 
het bijbelverhaal op Kerstnacht ook straalden boven 
de herders. Toepasselijker kan bijna niet. En dan nog 
het liefst op een echte winterse kerstavond. Met een 
dik pak sneeuw. Kaarsen achter de raampjes van het 
werkmanshuisje en Aurora dat vol overgave kerstliede-
ren speelt. Een paar vuurkorven die het allemaal nog 
warmer maken. De kerstman die iedereen vrolijk wel-
kom heet terwijl molenaar Vincent en zijn vrouw Kar-

lijn glühwein en warme chocolademelk uitdeelt. Een 
prachtig afscheid zou dat zijn voor het molenaarsecht-
paar. Pal voor ‘hun’ molenschuur. Nog één keer uit-
pakken met en tussen de Koedijkers. Een Kerstavond 
met een gouden randje. Tussen de sneeuwvlokken en 
in het goudgele licht. De Gouden Engel in volle glorie 
op Kerstavond. Ik ben al weer op de weg terug langs 
het kanaal. De tweede vlotbrug probleemloos gepas-
seerd. Daar is de molen. Het is er donker. Ik kijk om-
hoog en zie een ster vallen. Snel doe ik een wens. Dan 
kijk ik weer naar de Gouden Engel. Wat zou het mooi 
zijn als mijn wens in vervulling kon gaan. 

Kerstverhaal

Foto Vincent Kraan

Foto Historische Vereniging Koedijk
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Nadenken over de betekenis van het kerstverhaal

de wIjzen uIt koedIjk
Door Hans Faddegon

In de maand december is het zinvol om stil te staan bij de kerstviering. Letterlijk en figuurlijk. Even een 
paar dagen vrij en dan nadenken over de betekenis van het kerstfeest. In het Bijbelse kerstverhaal lezen 
we over de wijzen uit het oosten. Waarom is de titel van dit artikel dan: De wijzen uit Koedijk? Of zou er 
misschien een verband bestaan tussen die twee titels?

Kent u het kerstverhaal? De laatste jaren is er een grote 
nadruk op het kerstdiner en de cadeautjes ontstaan. 
De algemene kerstsymbolen zijn natuurlijk wel blijven 
bestaan: de kerstboom, de lichtjes, en ook de muziek. 
De inhoud van het kerstfeest is echter meestal afgegle-
den tot een algemene vredesboodschap. Daarbij wordt 
het aan ieder persoonlijk overgelaten hoe dat opge-
vat kan worden. Zo wordt op scholen vaak een eigen 
kerstthema gekozen, bijvoorbeeld verdraagzaamheid. 
Het zijn thema’s die meestal samenhangen met de zo-
genaamde ballontheorie. Daar wordt mee bedoeld dat 

wanneer een mens zijn eigen ballonnetjes zonder over-
leg opblaast, hij daardoor de ballonnetjes van de ande-
re mensen in verdrukking brengt. Want alle mensen 
leven samen, zodat de leefruimte symbolisch volledig 
gevuld is met de ballonnetjes. De ballonnetjestheorie 
geeft de ongewenste invloed van zelfzuchtigheid weer.

LeVensVRucht

Het kerstverhaal gaat echter over een nog wezenlijker 
deel van het menselijke bestaan. Het draait om de 
vraag of er iets bijzonders in het leven gebeurt. Of het 

leven een levensvrucht voortbrengt. Die levensvrucht 
wordt gesymboliseerd door een kind. In het kerstver-
haal wordt het in beeld gebracht door het kerstkind. 
Dat is het kind dat tegen alle verwachting in tóch ge-
boren wordt. Het kind dat laat zien dat het leven tóch 
een doel blijkt te hebben.

LeVensdoeL

De mens is bewust of onbewust altijd op zoek naar het 
levensdoel. In het verhaal wordt dat zoeken tot uit-
drukking gebracht door de drie wijzen uit het oosten. 
Zij vormen een beeld van ons innerlijk dat met behulp 
van ons verstand op zoek is. Zij komen uit het oosten. 
Het oosten betekent hier dat ze een deel vormen van 
de oorsprong van ons innerlijk bestaan. Tegenover hen 
staat de koning. Die koning vormt ook een deel van 
ons innerlijk. Hij geeft het beeld weer van onze eigen 
innerlijke leiding over ons dagelijks leven. Zijn naam is 
Herodes. Het is een naam die in de oude Bijbelse talen 
aan de ene kant halfgod, held, betekent, maar aan de 
andere kant ook bevreesdheid, beven. Deze betekenis-
sen wijzen op onze eigen dagelijkse levensworsteling. 

betekenIs Van het LeVen

De wijzen komen op het kerstkind af, omdat ze de 
ster in het oosten gezien hebben. Opnieuw wijst het 
verhaal hier naar het oosten, naar de oorsprong. Dáár 
hebben ze de ster gezien. Deze ster toont het beeld van 
ons nadenken. Ons eigen inzicht licht hier op. Het is 
het resultaat van het verstandig nadenken van de wij-
zen in het verhaal. Het nadenken over de betekenis van 
het leven wordt ook vaak het levensgesprek genoemd, 
waarbij het resultaat van het levensgesprek hier dan 
uitgebeeld wordt door het oplichten van deze ster. Het 
is een beeld uit de Bijbelse taalsymboliek.

LeVensboodschaP

De drie wijzen brengen tot uitdrukking dat ze het 
leven beginnen te begrijpen. Maar dat roept tegelijk 
weerstand op bij koning Herodes. Het is het beeld van 
dat deel van ons innerlijk, dat helemaal geen zin heeft 
in iets dergelijks. Het liefst zouden we willen dat ons 
leven voortkabbelt. Bij voorkeur op aangename wijze. 
En dus zijn we geneigd om de levensboodschap ge-
woon onder de tafel te verbergen. In het verhaal wordt 
dat uitgebeeld door de poging van Herodes om het 
kind te doden, uit te schakelen. Zo brengt het drama-

tisch tot uitdrukking dat we er bij voorbaat niet veel 
behoefte aan hebben om over het levensdoel na te denken.

dRIe asPecten Van wIjsheId

De drie wijzen in onszelf denken wél na. In de oude 
christelijke overlevering heten ze Balthasar, Caspar en 
Melchior. Ze symboliseren de drie aspecten van wijs-
heid. 

In de oude talen zijn hun namen samengesteld uit 
verschillende woorden, waardoor ze betekenis dragen. 
Deze namen kunnen ongeveer als volgt omschreven 
worden. Balthasar: het bijeenbrengen van de verbor-
gen levensschatten. Casper: het bewust worden van de 
bedoeling van het dagelijkse leven. En Melchior: de 
hemel herkennen als leidinggevend over het leven. Op 
deze drie aspecten van wijsheid rusten hun namen. 

wIjzen uIt koedIjk

De wijzen uit Koedijk denken uiteraard ook na over de 
betekenis van het kerstverhaal. Bijvoorbeeld door het 
lezen van het volledige kerstverhaal, dat in de Bijbel te 
vinden is in de eerste twee hoofdstukken van zowel het 
Matteüs- als het Lucas-evangelie en natuurlijk ook in 
de kinderbijbel. Het zijn uitdagende verhalen die vol 
staan met de symboliek van ons eigen leven.

Prettige kerstdagen!

Cultuur

De wijzen komen op het kerstkind af, omdat ze de ster in het oosten gezien hebben (Adobe Stockfoto)

Herodes (beeld Wikepedia)
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Mogelijk van notaris of verzekeringsagent
schRIjfdoos
Door Jacob de Maijer (inventarisatie commis-
sie)

Enige tijd geleden vroeg Hein Bakker van de restau-
ratie commissie of we uit de voorraad op te knappen 
spullen wat dingen wilden aanwijzen, die we in het 
museum wilden hebben. Dat gebeurt wel vaker als ze 
gebrek aan werk hebben. 

Mijn oog viel toen op een bosje plankjes en een ge-
politoerd deksel, verder hoorden er twee met fluweel 
bekleedde plaatjes hout bij. We probeerden samen hier 
een geheel van te maken, maar dat lukte van geen kan-
ten. Toch had ik vroeger een bouwdoos en was daar 
vaardig mee, maar dat hielp dit keer niet. We konden 
dan ook niet ontdekken wat het was.  

Enige weken later kwam Martin van Wissen met een 
prachtige doos aan, die we herkenden aan het deksel 

en de fluwelen binnenzijde. Hij noemde het meteen 
bij zijn naam: een “schrijfdoos”. Dat wij het ding niet 
compleet konden maken klopte want Martin had een 
aantal onderdelen mee naar huis genomen om ze daar 
op te knappen en er een ontbrekend schotje bij te ma-
ken. Om de doos als schrijfdoos te presenteren hebben 
we er een kroontjespen in gelegd, een paar inkt potjes 
en een benen vulpotlood. De doos staat open in een 
van onze vitrines en wel zo dat je via de spiegel in de 
vitrine ook het mooie deksel van de doos kunt zien.  

Internet leert ons dat dergelijke dozen meegenomen 
werden op reis, om bijvoorbeeld in de trein wat te 
schrijven. Ook voor mensen die in plaats van op kan-
toor bij de mensen thuis moesten schrijven. Denk aan 
bijvoorbeeld aan de notaris of de agent van de verze-
kering.  

Voor al uw verspreidingen: reclame, kranten,
postbezorging, pakketten en overige post

Snelle en professionele 
bezorging staan
bij ons voorop

Wij staan 24 uur 
per dag 
voor u klaar

Voor verdere informatie 
kunt u bellen naar:
072-5121636
06-36364667
06-36364890

GigaTrans Kamerlingh Onnesstraat 17-19 1821 BP Alkmaar

Historische Vereniging
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Lieve kinderen, mama’s, papa’s, oma’s en opa’s in Koedijk. 

Sint Nicolaas wil jullie bedanken voor de prachtige 
ontvangst in Koedijk en het mooie, gezellige feest in De 
Rietschoot. Wat waaide het hard toen ik samen met mijn 
hoofdpiet en alle andere Pieten bij de molen arriveerde. 
De schipper van de boot moest alle zeilen bijzetten om 
niet van koers te raken. Maar toen Sint op de dijk stond 
tussen al die lieve kinderen met hun mooie, mutsen, mij-
ters en pietenpakken werd het één groot feest. En dan met 
de koets door de Saskerstraat naar De Rietschoot in één 
grote blije stoet. Samen met de DJ, meneer Frank, de 
bluspieten, de danspieten, alle cadeaupieten, de danseres-
jes van Artiance, de jeugdbrandweer, de echte brandweer-
commandanten hebben alle andere kinderen er een groot 
feest van gemaakt voor mij in de Rietschoot. Superleuk. 

Dank jullie wel allemaal en tot volgend jaar.  
 
Sint Nicolaas  
(fotografie Studio Petit)

Jeugdpagina
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Een mooi, maar bovenal licht kerstfeest

de keRstRoos
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

Ditmaal gaat de aandacht niet zozeer uit naar de gezondheid, maar meer naar verdieping, bezinning en 
de betekenis van het kerstfeest. Het feest van het licht, als ook het feest in voor-christelijke tijden van de 
terugkeer van het licht op het noordelijk halfrond.

De meeste mensen zullen de kerstrozen wel kennen. 
De witte als meest bekende, maar ze zijn er ook in 
oudroze, paars en bijna zwart. Ze zouden bloeien 
tijdens Kerstmis, maar dat is waarschijnlijk alleen in 
tuincentra. Ik heb meerdere exemplaren in de tuin en 
die bloeien rond de Kerst in ieder geval niet. Wel vanaf 
eind februari/ begin maart tot juni. Vooral de witte 
soort is opvallend met een hart van goudgele meeldra-
den. 

heLLeboRus

De botanische naam is Helleborus niger. Niger bete-
kent zwart. Dat kan eventueel komen door de zwarte 
kleur van sommige soorten. Maar ook omdat de plant 
voorkomt in sommige delen van Afrika en er ook in 
de winter bloeit. Voor zover je daar van winter kunt 
spreken. In Europa schijnt de plant in het wild voor 
te komen in de Alpen. Hoewel in het Nederlands de 
plant kerstroos heet, heeft hij met rozen niks van doen, 

maar is onderdeel van de ranonkelfamilie, waar onder 
andere ook de anemonen toe behoren. Helleborus be-
tekent dodelijk. De wortel van de plant is sterk giftig. 
In de homeopathie worden potenties van de plant ge-
bruikt om schade te herstellen van hersenletsel na een 
trauma, zoals hersenschudding of kneuzing, herseno-
peratie of herseninfarct. Daarnaast bij diepe depressie 
met apathie en bijna geen reactie meer op zintuigelijke 
prikkels, afgesloten zijn van de buitenwereld en ook 
bij epilepsie. 

tuInen

De bekende Zweedse schrijfster Selma Lagerlöf (Hans 
Faddegon noemde haar een paar maanden geleden 
ook al in zijn column) bewerkte veel sagen en legen-
den waaronder een heel mooie over de kerstroos. In 
“De legende van de kerstroos” is een schat aan oude 
legendes bijeengebracht. 

Het verhaal speelt zich af in Noord Skane. Dat ligt in 
Denemarken aan de rand van het Goïnger bos. Er zijn 
twee tuinen. Een gewone, botanische kloostertuin die 
aangelegd is door abt Johannes en onderhouden wordt 

door een lekenbroeder. En een tuin die ieder jaar ont-
springt midden in het Goïnger bos in de kerstnacht 
ter ere van de geboorte van Christus. Het zal duidelijk 
zijn dat op die breedtegraad geen weelderige tuin kan 
ontspringen in de kerstnacht. Het duidt op een geeste-
lijke realiteit, een hemelse tuin. Er klinkt ook engelen-
gezang. De engelen zijn zichtbaar voor de aanwezigen. 
Deze tuin wordt behalve door een rover en zijn gezin 
ook aanschouwd door abt Johannes. Die is sprakeloos 
van dit wonder en in verrukking op zijn knieën ge-
vallen. De lekenbroeder vertrouwt het echter niet en 
denkt dat de betreffende tuin tovenarij is, het werk van 
de duivel. Hij beseft tegelijkertijd dat hij nooit in staat 
zal zijn om deze hemelse tuin te evenaren. 

Als een bosduifje, wat overmoedig geworden door de 
aanwezigheid van de engelen, bij hem op de schouder 
komt zitten en haar kopje tegen zijn wang vleit, meent 
hij dat de tovenarij hem alsnog probeert te verleiden. 
Hij slaat met zijn hand naar het duifje, hard roepend 
door het bos: ”Ga terug naar de hel waar je vandaan 
gekomen bent.” Toen werd het gezang van de engelen 
plotseling afgebroken en vluchtten ze weg. 

Gezondheid
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Ook het licht en de zachte warmte verdwenen op slag 
bij het aanhoren van zoveel kou en duisternis in een 
mensenhart. Als een groot kleed daalde de duisternis 
vervolgens weer over de aarde neer, de koude kwam te-
rug, de planten verschrompelden en de dieren renden 
weg, de watervallen verstomden en de bladeren vielen 
van de bomen. 

Abt Johannes voelde hoe zijn hart, dat even van te vo-
ren nog overvloeide van gelukzaligheid, samenkromp 
in ondraaglijk verdriet. Hij probeerde op het laatst nog 
om een bloem, die hij beloofd had mee te nemen voor 
bisschop Absalom, te plukken. Hij boog zich voorover 
om tussen het mos op het laatste moment nog iets 
te plukken. De aarde begon alweer te bevriezen. Hij 
voelde zijn hart steken, viel voorover en overleed ter 
plekke. 

Toen de abt was teruggebracht naar het klooster von-
den monniken in zijn rechterhand enkele witte bolle-
tjes. Die werden geplant in de kloostertuin en precies 
in de kerstnacht van het volgende jaar bloeide daar een 
kerstroos.

zIeLsnIVeau

Het lezen van sagen, mythen en legenden heeft een 
diepe invloed op ons bewustzijn. Ook al begrijpen we 
de strekking van een dergelijk verhaal niet echt, het 
laat toch een diepe indruk achter op zielsniveau. Daar-
om is het goed om dit soort verhalen voor te lezen 
aan kinderen omdat ze bijdragen aan hun geestelijke 
vorming. Om zo’n verhaal te begrijpen is het goed om 
te bedenken dat elk personage of soms ook dier een be-
paalde eigenschap vertegenwoordigt, die wij allemaal 
in ons dragen. Soms zelfs de mensheid in zijn geheel. 
Dat werkt verhelderend en maakt ieder verhaal inzich-
telijk. Deze methode is ook om dromen te begrijpen. 

Zo staat de Kersttuin uit het verhaal symbool voor een 
geestelijke realiteit waar we vroeger of later allemaal 
naar tergkeren. Daarvoor moet je bereid zijn verder te 
kijken dan de aardse tuin en bereid zijn vol vertrouwen 
het nieuwe, het geestelijke in je hart te ontvangen. Al-
lerlei menselijke onhebbelijkheden en tekortkomingen 
dienen overwonnen te worden, zoals schijnheiligheid, 
arrogantie, ongeloof, wantrouwen, angst en afgunst. 
Die van de lekenbroeder. Hij zou nooit zo’n mooie 
tuin kunnen maken.  

De kerstroos is in het verhaal een overblijfsel uit de 
hemelse tuin. Een aandenken dat de mensen ieder jaar 
weer herinnert aan hun geestelijke oorsprong. Het 
geeft een besef dat het leven op aarde niet het enige is 
waar het om draait. Dat er ook een geestelijk leven is. 
Want hoewel we daar uiteindelijk allemaal naar terug-
keren, kan het ook hier op aarde al aanwezig zijn voor 
wie het hart daar voor open stelt.Ik wens iedereen een 
mooi, maar bovenal licht kerstfeest.

sInaasaPPeL-chocoLademousse met schuImPjes

Door Arno Doejaaren

IngRedIënten VooR de schuImPjes

2 eiwitten, 120 gr suiker, vt. sinaasappelsmaakstof, 
bakpapier, Ingrediënten voor de mousse, 1 el maïzena, 
400 ml sinaasappelsap , 3 el poedersuiker, 200 gr pure 
chocolade in stukjes, -3 el sinaasappellikeur, 300 ml 
slagroom, Mandarijnpartjes

beReIdIng schuImPjes.
Verwarm de oven voor op 150 graden. Klop de eiwitten 
met de hand in een vetvrije glazen kom of steelpan, tot 
stevige pieken. Voeg dan beetje voor beetje de suiker 
en evt. de sinaasappelsmaakstof toe. Klop tot de suiker 
is opgenomen. Doe alles in een spuitzak en spuit klei-
ne dotjes op een met bakpapier beklede bakplaat.Bak 
de schuimpjes ca. 30 minuten in de oven, zet de oven 
uit en laat de schuimpjes in de oven afkoelen.

beReIdIng mousse

Meng de maïzena en 3 eetlepels sinaasappelsap tot een 
glad geheel.Doe de rest van het sinaasappelsap met 
de suiker in een pannetje en breng aan de kook. Zet 
het vuur lager en laat het 1 minuut zacht pruttelen. 
Roer dan het maïzenamengsel door het sinaasappelsap 
en breng onder almaar roeren aan de kook. Kook al 
roerend (ongeveer 1 minuut) tot het glanst en iets is 
ingedikt. Haal de pan van het vuur en voeg de stukjes 
chocolade toe, roer tot de chocolade gesmolten is.Voeg 
de likeur al roerend toe en dek de pan af met bakpapier 
om velvorming te voorkomen. Laat de chocolade een 
half uur afkoelen. Klop de slagroom stijf en spatel het 
voorzichtig door het chocolademengsel.

Schep de mousse in dessertschaaltjes of in glaasjes, zet 
de glaasjes/schaaltjes 2 uur in de koelkast.15 minuten 
voor opdienen uit de koelkast halen en garneren naar 
smaak met de mandarijnpartjes en/of de schuimpjes 

Hans Emmerik 
Binnenweid 12 
1831 BN Koedijk 

06 - 30 03 22 38 
hans.emmerik@upcmail.nl 
home.zonnet.nl/hansemmerik 

Gezondheid Koken

Standbeeld van Absalon in Kopenhagen
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Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Do 17-12-2015 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 18-12-2015 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 18-12-2015 Slotfeest: entree €2,00 13 t/m 18 19:30/22:30
21-12-2015/4-12-2015  Kerstvakantie: gesloten  

Di  5-01-2016 Meidenmall: groep 8 only 9 t/m 12 15.30/17.30
Do 7-01-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 8-01-2016 Jongensmall en voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 8-01-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/23:00
Ma 11-01-2016 Ontdek je talent 14 t/m 18 19:30/21:00
Di   12-01-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  14-01-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 15-01-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 15-01-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Ma 18-01-2016 Ontdek je talent 14 t/m 18 19:30/21:00
Di   19-01-2016 Meidenmall 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  21-01-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 21-01-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 21-01-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   26-01-2016 Meidenmall: thema 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  28-01-2016 Inloop 9 t/m 12 15:30/17:30
Vrij 29-01-2016 Voetbal 9 t/m 12 15:30/17:30

Vrij 29-01-2016 Party Mall 12 t/m 18 20:00/23:00

weLke keRstbaLLen ontbReken?
In de kerstboom hiernaast zie je genummerde kerst-
ballen. De eerste bal heeft nummer 13, de kerstballen 
daarna heb een getal dat steeds 5 hoger is dan het voor-
gaande getal. Welke 4 kerstballen ontbreken?

1. Hier is Alkmaar bekend om in binnen- en bui-
tenland

2. Lekkernij (groot en rond)
3. Leer je op school
4. Bek van een vogel
5. Rijdt op rails
6. Leen je in de bieb
7. Hoor je mee, zit ook aan een theekopje
8. Een van de dieren in de kerststal
9. De dertiende letter van hel alfabet

In een winkelcentrum in amsterdam vroeg de kerst-
man aan een meisje hoe ze heet en kreeg alleen een 
boze blik. De kerstman herhaalde de vraag.Tenslot-
te zegt het meisje verontwaardigd: 'Dat heb ik je 
vanmorgen op school verteld en nu ben je het al 
vergeten!'  

Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet 
voor de rechter komen.Rechter: "Hoe komt u aan 
al die nieuwe kerstspullen" Verdachte: "Ik heb heel 
vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!" Rechter: 
"Hoe vroeg dan?" Verdachte: "Een uur voordat de 
winkel openging!"

Jeugdpagina
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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

Voorheen Hennie Sinkeler
Wij behandelen ook voeten met diabetes en reuma

Verkoop van Dr. Hauschka en LCN cosmetica
Wij zijn open op: maandag van 15.00 uur tot 22.00 uur, woensdag, 

donderdag (Hennie aanwezig) en vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur

Daalmeereiland 4, 1827 KX Alkmaar (in de Hofstaete)
Bel voor een afspraak op: 072 564 53 13

Pedicure en Schoonheidssalon Anouk

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

kindercentrum
b  lschip

Fijne feestdagen!

opvang op maat
HKZ / ISO 9001
gecertificeerd

We wensн u вл voorspoed,
гzondהid  н гluk!
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werken met molens heeft al met al zo’n zeven tot acht 
eeuwen vrijwel ongewijzigd geduurd. Dat de wind niet 
altijd voldoende waaide om te kunnen werken nam de 
molenaar voor lief en beruste hier noodgedwongen in.  
In de negentiende eeuw, met de industriële revolutie 
is er gewerkt aan de bedrijfszekerheid en de verhoging 
van de productie door inzet van o.a. stoom voor de 
aandrijving van stenen. De komst van de elektromotor 
luidde het begin van verdere industrialisatie van het 
maalproces in. In het begin nog met elektrisch aan-
gedreven molenstenen zoals nu nog in de Maalderij is 
te zien. Al snel was dit achterhaald en werd het malen 
een fabrieksmatig proces met totaal andere maalme-
thoden. Met de enorme hoge maalcapaciteit van der-
gelijke fabrieken was het voor molenaars nauwelijks 
nog mogelijk een inkomen te behalen en de ene na de 
andere molenaar staakte zijn activiteiten. Nu worden 
de meeste molens vooral door vrijwilligers draaiend 
gehouden.

Dat er desondanks toch nog een aantal beroepsmatig 
draaiende molens zijn is vooral te danken aan de enor-
me gedrevenheid en toewijding van enthousiastelingen 
die tegen de stroom in blijven werken met een eeu-
wenoud werktuig. Met alle beperkingen die het wer-
ken met een molen met zich meebrengt in vergelijking 
met de uiterst efficiënte fabrieksmatige maalbedrijven 
is het nog steeds gelukt om ook in het heden het oude 
ambacht van molenaar levend te houden. 

Ik blijf dit de komende jaren in de nieuwe bedrijfs-
opzet ook in Koedijk doen. U heeft in de vorige Coe-
dijcker Ban uitgebreid over onze verbouwingsplannen 
kunnen lezen. Medio december begint de verbouwing 
en vanaf half januari gaan wij met de nieuwe bak-
kerij en de winkel onze nieuwe toekomst tegemoet.  

eten wat de Pot schaft:  
Op vrijdag 18 december is het voor de allerlaatste keer 
“Eten wat de Pot schaft” zoals u dat van ons gewend 
bent. Nog eenmaal maakt Karlijn in de molenschuur 
een heerlijk buffet klaar.  Inmiddels zijn alle plaatsen 
al gereserveerd door onze meest trouwe gasten.  Het 
wordt een echt afscheidsbuffet.

Gelukkig betekent de laatste “Eten wat de Pot schaft” 

in de molenschuur niet het einde van de activiteit! Kar-
lijn heeft een mooie locatie gevonden in de binnenstad 
van Alkmaar, in buurthuis de Eenhoorn aan de Ver-
dronkenoord 44. Op vrijdag 29 januari is het de eerste 
keer in deze nieuwe opzet. Karlijn heeft er ontzettend 
veel zin in om op deze nieuwe plek u weer een heerlijke 
biologische maaltijd aan te bieden. De maaltijd wordt 
geserveerd aan een lange tafel waar plaats is voor 20 per-
sonen. Er is daardoor ook meer gelegenheid voor per-
soonlijke gerechtjes, een beetje verandering van de op-
zet dus. De zaal is vanaf 18.00 open. De maaltijd begint 
om 18.30 uur. Voor de maaltijd vragen wij u nu € 23,50.  
Reserveren bij Karlijn 06-26086705.

Let op onze openingstijden: In verband met de ver-
bouwing vindt vanaf 16 december de verkoop van de 
winkel in de molenschuur plaats. U kunt daar ook nog 
steeds terecht voor een drankje of een hapje. 

We gaan dit jaar ook weer oliebollen bakken, u kunt 
het bestelformulier ophalen bij de molen. Het Gouden 
Engelenkinderfeest vindt dit jaar ivm alle veranderin-
gen niet plaats. 

I.v.m. de feestdagen zijn wij de volgende dagen geo-
pend. 
• Zaterdag 19 december van 10.00 – 17.00 uur
• Woensdag 23  december van 10.00 – 17.00 uur 

en donderdag 24 december van 10.00 – 16.00 
uur

• Woensdag 30 december van 10.00 - 17.00 uur en 
donderdag 31 december van 10.00 – 16.00 uur 
oliebollen verkoop 

• In het nieuwe jaar starten wij zaterdag 16 januari 
met de feestelijke opening van de bakkerij en de 
nieuwe molenwinkel.

Beroep molenaar mogelijk op werelderfgoedlijst Unesco

moLenaaR: een unIek beRoeP
Foto’s en tekst Vincent Kraan 

Misschien heeft u het onlangs op het nieuws gezien. Het beroep van molenaar wordt voorgedragen om 
opgenomen te worden in de werelderfgoedlijst van de UNESCO. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor 
het behoud van en erkenning gegeven aan het unieke beroep van molenaar. 

Eeuwenlang hebben onze voorouders met behulp van 
wind- en waterkracht, naast vele andere toepassingen 
een belangrijke rol gespeeld in de voorziening van ons 
dagelijks brood. Het graan dat daarvoor nodig is kun je 
alleen tot brood verwerken als je het fijngemalen hebt. 
Door het tussen twee stenen fijn te wrijven wisten ze 

dit voor elkaar te krijgen maar het was nogal een tijd-
rovende bezigheid om een hoeveelheid meel genoeg 
voor een brood of pannenkoek bij elkaar te malen. 
Met de komst van de molen kon het handwerk van 
acht tot twaalfhonderd mensen overgenomen worden. 
Een enorme arbeidsbesparing dus. Het op deze manier 

Maalderij De Gouden Engel
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Kerstballen met het nummer 18, 33, 53, 68 ontbreken

oPLossIngen PuzzeLs

Agenda De Rietschoot
kLaVeRjassen 
Zondag 03-01-2016  en 17-01-2016 van 14:30 tot 17:00 
uur.

nIeuwjaaRsRecePtIe

Zondag 10-01-2015 nieuwjaarsreceptie voor onze 
huurders en buurtbewoners Van 14:00 tot 16:00 uur.

cuLt'uuRtje

Zondag 10-01-2015 Cult’uurtje. The accordion Ladies 
& Die Lustige Sanger. Oktoberfeest in januari gekker 
kan je het niet maken een schlager festijn. Aanvang 
15:00 uur Entree €2,50. 

samen eten (dRIegangenmenu VooR € 7,50)
Menu Dinsdag 12-01-2016 
Voorgerecht Pasteibakje met Ragout, hoofdgerecht: 
Lasagne Toetje Trifle met fruit en romige yoghurt
Dinsdag 26-01-2016
Voorgerecht Tomatencrèmesoep Hoofdgerecht Zuur-
koolschotel met gehakt, Toetje Vla
U moet zich vooraf opgeven bij de Rietschoot aan 
de bar, mail: info@rietschoot.nl of telefonisch 072-
5615595.

dIsco VooR mensen met een bePeRkIng. 
Zaterdag 24-01-2016 19:00 tot 23:00 uur

Vanaf 19:00 uur gaan de deuren open en gaan we los 
op de beats van onze nieuwe DJ Davidoff! Iedereen is 
welkom entree is €2,- en begeleiding gratis. 

Zaterdag 30-01-2016 vanaf 19:00 tot 23:00 uur Disco 
voor mensen met een beperking
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Druk Stichting Meo.  Kopij februari 2016: inleveren 
voor 5 januari 2016  Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban februari bezorgd in de laatste 
week van januari Oplage 2000. 

Heeft u klachten over de bezorging mail naar info@
coedijckerban.nl of bel met Wim Smit 06-43166559



www.stichtingmeo.nl

Webdesign
Voor u een nieuwe website, 
voor ons een nieuwe ervaring

Is de website van uw organisatie al 
te gebruiken op mobiele telefoons en 
tablets? Vanuit ons leerbedrijf maken 
de (Wajong)jongeren onder leiding
van een ervaren webdesigner uw
responsive website. Maar ook kunt 
u bij ons terecht voor apps en het 
onderhoud van uw website.

Wilt u een advies voor uw huidige website, of heeft u vragen over wat wij doen?  
U kunt ons altijd mailen via info@stichtingmeo.nl of bellen naar 072-5114967.

Wat bieden wij u
Een nieuwe website gemaakt op een manier 
zodanig dat deze op mobiel en tablets goed te 
gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer 
gemakkelijk zelf bijhouden. Ook nemen wij graag 
het onderhoud van uw website uit handen.

• Websites 

• Makkelijk te onderhouden

• Apps en webapps 

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud 

• Elke wens is mogelijk

Een ontwerp voor elkaar
Met een opdracht als het maken van uw web-
site krijgen de kandidaten uit ons leerbedrijf 
de kans om extra ervaring op te doen.
Zo proberen wij uiteindelijk deze jongeren aan 
een baan te helpen. De websites die wij maken 
zijn echter van dezelfde kwaliteit als bij een 
professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een 
goed product tegen een laag tarief en wij de 
nodige werkervaring.


