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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 18 juni en 16 juli

Verkozen tot 
LEUKSTE KAPSALON 

van het jaar 2014 
in de gemeente Alkmaar
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Beste Koedijkers

Onverwachte ontmoetingen kunnen inspirerend zijn. 
Een paar weken geleden werd ik gevraagd om een ver-
gadering van de Stichting ’t Zuydouterlaendt (ZOL) 
bij te wonen. Ik had het nodige gelezen en gehoord 
over het ZOL. Diverse verenigingen melden in hun 
berichten voor dit blad dat de activiteiten mede moge-
lijk zijn gemaakt door ‘t ZOL. 

Als eerste stapte ik de vergaderruimte binnen om daar 
het dagelijks bestuur achter de tafel te ontmoeten. Snel 
werd ik door voorzitter Hans de Jong bijgepraat waar-
na de zaal volstroomde. Dan wordt pas echt duidelijk 
hoeveel verenigingen en stichtingen Koedijk heeft. Het 
was hartverwarmend om zoveel enthousiaste vrijwilli-
gers te ontmoeten. In een vlot en ontspannen tempo, 
waarin veel werd gelachen, werd de agenda afgewerkt. 

Het werd al met al een leuke ontmoeting die ik graag 
wat verder wilde uitdiepen. Want de Stichting ’t ZOL 
is echt iets markants in en voor Koedijk. Voorzitter 
Hans de Jong vertelt er met plezier en toewijding over 
in deze uitgave. Deze Coedijcker Ban verschijnt aan 
de vooravond van de zomervakantie. Dus neemt ons 
team ook een maand vakantie. De eerstvolgende uit-
gave (augustus) verschijnt eind juli en zal voor een be-
langrijk deel in het teken staan van de Gondelvaart 
2016. Let daarom extra op de inleverdatum voor de 
kopij die op bladzijde 17 staat vermeld. Namens het 
team van de CB wens ik u een heel fijne vakantie met 
vooral ook veel zonneschijn.

Rien Berends 
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Voorzitter Hans de Jong: ‘Subsidies op goede manier verdelen’

StIchtIng ’t Zuydoutaerlandt
Door Rien Berends/ foto’s Hans Petit

‘Je bent pas lid van het algemeen bestuur als je een keer subsidie hebt gekregen. De naam van de stichting 
is heel mooi. Dat is een verhaal apart. Maar tegelijk ook lastig om op te schrijven. Wij hebben het daarom 
vaak over ’t ZOL.’

De Stichting ’t Zuydoutaerlandt is voor velen, maar 
niet iedereen, een begrip in Koedijk. Zo wordt er bij 
diverse berichten over activiteiten in de wijk gemeld 
dat deze mede mogelijk zijn gemaakt dankzij een sub-
sidie van de Stichting ’t Zuydoutaerlandt. De Coedij-
cker Ban nam een kijkje achter de schermen bij deze 
voor Koedijk markante stichting door een algemene 
ledenvergadering bij te wonen. Een week later gaf 
voorzitter Hans de Jong in De Rietschoot een toe-
lichting op het hoe, waarom en de toekomst van de 
stichting. Hij vormt samen met Chris Ufkes en Cees 
Jongejan het dagelijks bestuur van ‘t Zol.

huur

De Stichting ’t Zuydoutaerlandt is op 25 februari 1983 
bij notariële akte opgericht door Theo Ket, Johan 
Buijs en Johan Jansen die tevens het eerste dagelijks 
bestuur vormden als respectievelijk voorzitter, secre-
taris en penningmeester. Dat was ongeveer drie jaar 
na de ingebruikname van het ontmoetingscentrum 
De Rietschoot. Hans de Jong: ‘Dat laatste speelde in-
derdaad een rol van betekenis. De stichting werd toen 
opgericht met als voornaamste doel de verenigingen, 
die gebruik maakten van De Rietschoot, een subsidie 
te geven waardoor ze naast de inkomsten van het lid-

Markant in Koedijk
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maatschapsgeld/contributie van hun leden voldoende 
geld hadden om de huur van de ruimtes in De Riet-
schoot te kunnen betalen. Het subsidiegeld was van 
de gemeente. De Stichting ’t Zuydoutaerlandt zorgde 
voor de verdeling op basis van de aanvragen die wer-
den ingediend. Een soort filterfunctie dus. In principe 
functioneert de stichting nog steeds op dezelfde wij-
ze, maar kunnen er ook subsidie-aanvragen worden 
ingediend door verenigingen en organisaties die ook 
buiten De Rietschoot actief zijn in Koedijk, zoals de 
speeltuinvereniging of de schaatsclub.’

OOrsprOng van de naam ‘t ZuydOutaerlandt 
De naam Zuydoutaerlandt is overgenomen uit een ar-
tikel, dat de heer J.P. Geus heeft geschreven over de 
kerk van Koedijk en is gepubliceerd in de “Nieuwe 
Gemeentebode”. Het verhaal is later in zijn geheel 
geplaatst in het boek van de heer Geus: “Uit de his-
torie van Koedijk en Huiswaard”. De betekenis van 
de naam Zuydoutaerlandt is ‘Het land dat behoorde 
aan het Zuid-altaar’. In de voormalige kerk (gesloopt 
in 1947) hebben vermoedelijk tot de reformatie drie 
altaren gestaan met hun eigen patroonheilige. Dat 
waren het Hoofd-altaar en het Zuid en Noord-altaar. 
Het stuk land dat Zuijdoutaerlandt werd genoemd 
is waarschijnlijk door vererving in het bezit van de 
kerk gekomen. Ik vermoed dat Dick van Straten, de 
toenmalige secretaris, deze naam zo mooi vond dat hij 
voorstelde om de stichting deze naam te geven. (Met 
dank aan Jan Bijpost)

Hans de Jong werd zo’n vijf jaar geleden gevraagd om 
voorzitter te worden van ’t ZOL. ‘Ik was en ben nog 
steeds voorzitter van de Schaakgroep Koedijk.  De  
penningmeester van de Schaakgroep was op dat mo-
ment ook penningmeester van ZOL. Op het moment 
dat de toenmalige voorzitter wegens omstandigheden 
zijn functie moest neerleggen, klopte onze penning-
meester bij mij aan. Ik was kort daarvoor boventallig 
verklaard door mijn werkgever en had dus de nodige 
tijd tot mijn beschikking. Als voorzitter van de schaak-

groep beschikte ik ook over voldoende bestuurlijke er-
varing. Uiteraard heb ik eerst eens bestudeerd wat het 
werk als voorzitter van ’t ZOL ongeveer inhield.’ 

doelStellIngen

Na kort beraad zag Hans de Jong het werk dat de 
Stichting ’t Zuydoutaerlandt doet wel zitten en nam 
hij de taak van voorzitter op zich. Op de website van 
de stichting wordt in de statuten uitgebreid weergege-
ven wat de doelstellingen zijn. Uiteraard is voorzitter 
De jong bereid om in wat meer begrijpelijke bewoor-
dingen aan te geven wat de stichting inhoudt en wat 
de procedures zijn. ‘Op jaarbasis ontvangen we van de 
gemeente Alkmaar een subsidiebedrag van iets meer 
dan 31.000 euro. Om dit geld op een goede manier 
te kunnen verdelen, is op initiatief van de gemeente 
de stichting in het leven geroepen om het geld op een 
goede en verantwoorde manier te verdelen. Zoals al 
aangegeven om in eerste instantie de huurkosten aan 
De Rietschoot te voldoen. Zo is het allemaal tot stand 
gekomen en gaan lopen. 

Mandaat

Inmiddels kloppen elk jaar heel wat verenigingen, 
stichtingen en organisaties bij ons aan. Zij dienen alle-
maal een verzoek ik met toelichting. Al deze verzoeken 
worden getoetst aan de hand van de omschrijving in 
de statuten. Vervolgens belegt het dagelijks bestuur 
een algemene ledenvergadering waar alle partijen die 
een subsidie hebben aangevraagd voor worden uitge-
nodigd. Iedereen heeft daarvoor het totale overzicht 
aan aanvragen ontvangen. 

Markant in Koedijk

Stichting ‘t Zuydoutaerlandt
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Richard Groot, keurslager
Wc Daalmeer, Johanna Naberstraat 55, Alkmaar
Tel. 072-5617959
www.richardgroot.keurslager.nl

IEDERE MAANDAG
Gepaneerde schnitzels van  
Heyde Hoeve varkensvlees

 4 stuks 500

IEDERE WOENSDAG
Half om half gehakt

 500 gram 300
 

Mager rundergehakt

500 gram 350

IEDERE DINSDAG
Hele warme grillworst

 per stuk 200
  

IEDERE DONDERDAG
Dubbele puntendag

Kogelbiefstuk

                   3 stuks 795
 

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG

Shoarmavlees

               500 gram 375+ GRATIS 
KRUIDEN

De lekkerste 
grillworst van 

Alkmaar!

Bloembinderij Jaap Schipper

Dagelijks verse aanvoer van snijbloemen
Voor al uw rouwwerk en speciale boeketten

Bel voor uw bestelling 072-5126117

Bloemenkiosk
iedere vrijdag en zaterdag
Winkelcentrum Daalmeer

(Naast snackbar Kitsy)

Saskerstraat 99
1831 CZ  
Koedijk

Fax 072-5206820Mobiel
06-21861261
06-49100741
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Tijdens deze vergadering wordt over elke aanvraag ge-
stemd. Gaandeweg het jaar komen er ook incidentele 
aanvragen binnen, die door het dagelijks bestuur wor-
den behandeld. Daartoe hebben we een mandaat tot 
een maximum bedrag. De algemene ledenvergadering 
verleent daar dan achteraf haar goedkeuring aan. En 
mocht er iets omvangrijks zich aandienen dat breed 
gedragen moet worden, dan schrijven we een extra le-
denvergadering uit.’

PartIculIere InItIatIeven

In de toelichting gaat het over verenigingen en orga-
nisaties die subsidie kunnen aanvragen. Hoe zit dat 
met particuliere initiatieven? ‘Dat is een goede vraag. 
Een particulier initiatief maakt bij de Stichting ’t Zuy-

doutaerlandt weinig kans. Daarvoor verwijzen we naar 
een andere subsidieverstrekker De Regiegroep. Die 
heeft ook subsidiegeld van de gemeente ter beschik-
king. Ik moet toegeven dat dit tot de nodige verwar-
ring en onduidelijkheid kan leiden. Dus adviseer ik bij 
deze de Coedijcker Ban om ook navraag te doen bij 
de Regiegroep als het gaat om dergelijke initiatieven.’

BewonerSonderneMIng

Er wordt inmiddels gesproken over een mogelijk sa-
menwerking tussen de Stichting ’t Zuydoutaerlandt 
en de bewonersonderneming De Rietschoot. Hans de 
Jong: ‘We zijn met het bestuur van de bewonersonder-
neming De Rietschoot in gesprek. Dat overleg zal de 
komende maanden worden voortgezet. Daarover kan 
ik nu nog weinig zeggen. 

We hebben onlangs hierover gesproken met de werk-
groepen binnen onze stichting en gaan naar verwach-
ting in september of oktober hetzelfde doen met de 
verenigingen. Daarin wordt de voorgaande periode 
geëvalueerd, welke plannen er zijn gerealiseerd, hoe de 
belangstelling is geweest bij alle initiatieven en hoe we 

de leden verder van dienst kunnen zijn. 

IntereSSant jaar

Het is de bedoeling dat we begin december de uit-
komsten van dit alles tijdens een algemene ledenver-

gadering gaan toelichten. Tijdens alle gesprekken met 
de bewonersonderneming staan de belangen van 

de werkgroepen en onze leden cen-
traal. Mochten er zich op dat 

punt belangrijke ontwikke-
lingen aandienen, dan komt 
er eveneens een extra verga-
dering. Al met al is het dus 
een bewogen en interessant 
verenigingsjaar voor al onze 
leden.’ 

Markant in Koedijk
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Ook voor DIABETICI en REUMAPATIENTEN

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

Pedicurepraktijk
De Voetenboet

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

www.fysiotherapiehuiswaard.nl

Wij bieden fysiotherapie 
bij o.a. 

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

Verwijzing niet noodzakelijk!

De Omloop 2A, 

diabetes mellitus (suikerziekte) 

fysiotherapie en Mensendieck.

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%
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MIdZoMerfeeSt de jeugdhoek

Op zondag 26 juni organiseert speeltuin De Jeugdhoek 
een midzomerfeest. Deze dag staat bol van verrassin-
gen! Zo is er een plantjesmarkt, de ballonnenartiest is 
weer aanwezig en bij mooi weer kunnen de kinderen 
hun zwembroek meenemen. De toegang is gratis, ie-
dereen is van harte welkom. Neem je vriendjes, nicht-
jes en neefjes mee en geniet van dit gezellige midzo-
merfeest. Ook voor de ouders is er genoeg te doen. 
Het terras is open en u kunt genieten van een heerlijk 
kopje koffie of, bij zomers weer, een heerlijk ijsje. De 
kinderen kunnen zich op deze dag prima vermaken en 
u kunt een kijkje nemen bij de plantenmarkt. Of wilt 
u liever een gokje wagen? Het rad van fortuin is ook 
aanwezig. Het midzomerfeest is van  12.00 uur tot ca. 
16.00 uur. De speeltuin is tot 17.00 uur geopend 

Draagt u de speeltuin een warm hart toe, maar bent 
u geen lid? Dan kunt u voor € 10,- per jaar donateur 
worden. Wij doen deze oproep, omdat wij zien dat het 
ledental van de speeltuin langzaam daalt. Met uw gift 
kan de speeltuin open blijven. De speeltuin is toch een 
stukje nostalgie in ons Koedijk en wat zou het jammer 
zijn als de poort gesloten moet worden. U kunt uw 
donatie overmaken op het volgende rekeningnummer: 
NL08INGB0003769490 t.n.v. speeltuin De Jeugd-
hoek. Er komt een bord in de speeltuin te hangen, 
met de “vrienden van de speeltuin”, waarop uw naam 
wordt vermeld. Het is toch fijn om een “vriend” van 
de speeltuin te zijn? 

BuurtvolleyBaltoernooI 
Op zaterdag 2 juli van 
14.00-17.00 uur op het 
veldje naast de Riet-
schoot. Zorg dat je er 
op tijd bij bent! Je wordt 
uitgenodigd om met je 
vrienden of familie, met 
je straat of je club een 
team samen te stellen om 
mee te doen aan het gezellige buurtvolleybaltoernooi 
van Koedijk. Een team bestaat minimaal uit 6 perso-
nen (vanaf 14 jaar). Kleinere kinderen zijn ook welkom, 
om aan te moedigen of om zelf lekker te ravotten. Het 
inschrijfgeld is € 5,- p.p. Je kunt gebruik maken van de 
faciliteiten van de Rietschoot. De organisatoren hopen 
heel wat gezellige teams te mogen ontmoeten op dit 
tweede buurtvolleybaltoernooi. Inschrijving: Anouk 
van Hinte (06-44762550) en Viola Kok (06-81333830)

vrouwen van nu koedIjk
In juni, juli en augustus hebben de Vrouwen van Nu 
- Afd. Koedijk, vakantie. Op 20 september 2016 om 
20.00 uur komen ze weer bij elkaar in de Rietschoot 
in Koedijk. Ze hebben weer een gevarieerd jaarpro-
gramma voor u opgesteld. Bovendien hebben zij, als 
Vrouwen van Nu, ook een aantal subgroepen van 
mensen met  gelijke interesses. Hans Tijssen zal ons op 
20 september prachtige beelden tonen van zijn reis die 

hij een aantal 
jaren gele-
den, samen 
met 3 vrien-
den, heeft 
gemaakt met 
de Oriënt 
Expres. Die 
reis voerde 

van Moskou in Rusland via o.a. Mongolië naar Bed-
jien in China. Hans kan daar prachtig over vertellen. 
In de Coedijcker Ban van september vindt u tegen 
die tijd meer informatie. Voor nu wensen zij iedereen 
prachtige, zonnige en veilige zomermaanden toe en .... 
blijf gezond! 

Meer info: Trijnie Bakker / secretaris Vrouwen van Nu 
- Koedijk / 072-5315934 / trijnie_bakker@online.nl 

De moeite waard
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MIchael-wIngS

frIeSe elfStedentocht Met de SloeP

Bestuursleden John en Virginia Kenniphaas van Stich-
ting Michael-Wings starten een campagne om nog 
meer sponsors en donateurs te werven voor stichting 
Michael-Wings. Ze gaan niet naar Dakar, niet naar 
Santiago de Compostella, of deelnemen aan de Dam 
tot Dam Loop, maar van 18 – 25 juni 2016 varen John 
en Virginia Kenniphaas, met hun eigen sloep ‘Tis ’n 
Feyt’, de vaarroute langs de Friese Elfsteden. “Tijdens 
vaartocht langs de Friese Elfsteden hopen John en Vir-
ginia veel nieuwe sponsors en donateurs warm te krij-
gen voor de stichting. W Zaterdag 18 juni vertrekken 
zij uit de haven van Harlingen en na een vaartocht van 
acht dagen arriveren zij op zaterdag 25 juni weer terug 
in Harlingen.

PlantenveIlIng

In samenwerking met Bloembinderij Jaap Schipper 
organiseert het Michael-Wings Events Team zaterdag 
18 juni een zomerplantenveiling voor Stichting Mi-
chael-Wings. Linda en Remco Schipper, al jarenlang 
vrienden sponsors van de stichting, willen met deze 
ludiek actie zoveel mogelijk geld inzamelen voor de 
stichting. De zomerplanten veiling vindt plaats op za-
terdag 18 juni op hun vaste standplaats bij Winkelcen-
trum Daalmeer. 

fIetStocht koedIjk-koedIjk

Na een onderbreking van 2 jaar organiseert Mi-
chael-Wings Events op zondag 3 juli weer de fietstocht 
Koedijk – Koedijk voor Stichting Michael-Wings. De 
fietstoertocht is voor jong en oud. We hebben een 
mooie route (49 km) uitgestippeld in het prachtige 
landschap van de Beemster. 

Starten kan vanaf 10.00 uur bij Ontmoetingscentrum 
De Rietschoot in Koedijk. Het startgeld bedraagt 10 
euro, kinderen tot 12 jaar betalen 5 euro. De inschrijf-
kosten kunnen contant betaald worden bij de start. 
Aanmelden kan via events@michael-wings.nl

Voor meer informatie over de Stichting Michael 
-Wings kan contact worden opgenomen met Joop 
Sinke, via pr@michael-wings.nl of 06-39 33 78 37. Het 
laatste nieuws is te volgen via onze facebook pagina en 
twitter account.

jeugdvISwedStrIjd hSv vISluSt
HSV Vislust Koedijk organiseert op zaterdag 18 juni 
2016 een jeugdviswedstrijd Tijd: van 14.00 tot 15.30 
uur, inschrijven vanaf 13.00 uur in de kantine van 
SV Koedijk. Deelname is gratis. Locatie: SV Koedijk, 
Sportcomplex “De Weydt” (Saskerstraat)  Leeftijd t/m 
16 jaar. Er zijn drie 3 leeftijdscategorieën. Voor iedere 
categorie zijn er bekers en medailles te winnen! Beno-
digdheden een hengel met tuigje en emmer. Voor het 
aas wordt gezorgd  

De moeite waard
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are woorde, are naMe
Ôze Nederlandse taâl en den ok de woordeboeke, 
die deerbei hore, benne aars an ‘t worren. Dat is wel 
‘n verskoinsel van alle toide, maar opheden loikt ‘t 
wel puur hard te gaan. Je wete ok niet wie zukke 
nûwe woorde nou ammaar bedinkt en weer ze van-
daan kome, vezelf! ... Ze benne d’r meist zommaar 
en de bedinkers worre meist nooit bekend of be-
roemd, vezelf!  De Dikke Van Dale en ik zelf ok 
wel, kenne ‘t amper nag baihouwe. ‘n heêl deêl van 
de veranderinge gaat over.... name. ‘n Zoôt bedroi-
ve, banke, skoôle en instelinge hâwe de leste jare are 
name kregen. ... Zocht je eerst in ‘n têlefoonboek 
nei ‘t arboidsbureau, din moet je nou uitkoike nei ‘t 
CWI: ‘t Centrum voor Werk en Inkomen. Ja, Ja!!!! 
En uitruste van ‘t werk hiette vroeger uitbleize. La-
ter werd ‘t uitruste, ontspanne, relaxe in nou skoint 
zuks “lounse” te heten,

Veul skôle ware vroeger allien ‘n “Skoôl met de 
Boibel” en die benne nou allegaar Wegwoizers of 
Bakens worren en nei alderhande fusies, hiete are 
skôle nou oftig “Tweimaster”, Samsam, Hussel 
of meer van zuks. ‘n Bedroif as Hougovens werd 
in ienen Corus en weer later Tata Steel noemd en 
koik ok ‘s nei sommige plaasname: Zaandam werd 
Zaanstad en Stede Broeck kwam in de plaas voor 
Bovenkarspel en Groôtebroek en alle plase in de 
kop van ôze previnsie hiete nou Hollands Kroôn. 
Name van beroepe binne ók al aars worren. Leite 
we ‘t bekende voorbeêld van de werkster of skoôn-
maakster maar ‘s neme, want mense die deer over 
ginge, dochte dat díe woorde echt niet meer konne. 
Zuks hiet nou “interieurverzurgster”. ‘t Is gewoôn 
‘n efkies sjieker woord voor ‘t zelfde viezige werk en 
ik dink ok niet dat zô’n duurdere naam nou zôveul 
extra uitbetaalt, maar ja, op zô’n menier loikt ‘t, met 
alle respect, toch nag wat, vezelf!  En wat denke jolle 
van moin oigen vak: Ik noem ‘n zoôtje benaminge: 
Bewaarskoôlhouster, Fröbelskoôlloidster, skoôljuf-

frouw, kleuterloidster, kleuterjuf, groepsloidster, 
groepsleerkracht, docent en het Houfd der skoôl, 
werd skoôlhoifd, bovenmeister, houfdmeister,  di-
recteur, skoôlloider in nou meist ok nag manager of 
lokatie-manager. Ja......en d’r moet opheden ok al 
meer in ‘t Engels, vezelf! 

Bedroive hewwe ók meist gien directeure meer, 
maar ok managers voor bekant alles! Veerder hâwe 
bedroive ok nag ‘n zoôt “operators” Oh, ja en den 
hew je opheden ok nag bevobbeld “consultans”! As 
je zuks ‘n toidje leden al nôdig hadde, din zocht je 
nei ‘n adviesbureau. Maar consultant klinkt wel al-
lemachtig deftig! Deer trek je vast meer klante mee. 
Dat zel ‘t weze, vezelf!! 

Nag maar ientje, die ok veul deftiger most: De boer! 
‘t Woord “boer” was inienen ok hêlegaar teboe! We 
moeten ‘m nou agrariër noeme! Dat wete we alle-
gaar al wel ‘n toidje, vezelf.  Maar ja, toen “boer” 
niet meer kon, hadde inienen de groenteboere met 
z’n allen d’r ok ‘n probleem bai, vezelf! Die moste 
van armoe ok maar ‘n are naam bedinke gaan. Ze 
binne nou zôwat allegaar “vers-specialist”. 

Tjô!  Maar,..... weer we opheden nag wél wat mee 
te maken hâwe, is de ....... de segareboer. Zou die 
naam, nou ‘t rouken in deuze toid, zôwat nerges 
meer mag, ok nag aars worre moete of zou die naam 
‘t oindstasion voor deuze winkels weze? Hâwe die 
hêlegaar gien nûwe naam meer nôdig?! En....ás die 
zake d’r in de toekomst nag wél benne, hoe moete 
we die den noeme gaan?

Gaan de roukers demie bevobbeld nei ‘n.... nico-
tinespecialist? Ja....je weten ’t niet of wordt ‘t toch 
weer wat in ‘t Engels? Je zouwe bevobbeld an “Smo-
keshop” denke kenne of zou ‘t misskien toch ‘t hêle 
deftige “tabaco-consultant” worre. ‘t Maakt moin 
niet zôveûl uit, ik rouk niet, maar ‘t benne in elk 
geval drie mooie nûwe woorde voor in de Dikke 
Van Dale. Nôh,....nou hew ik toch verdikkeme zelf 
‘n paar are woorde voor ôze taal bedocht. Jolle hew-
wen nou zelf lezen en jolle wete nou ok weer deuze 
nieuwe woorden vedaan kome! Zouwe ik en moin 
woorde nou wél beroemd worre! Wie zel ‘t zegge?!

De moeite waard
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All People City Spa powered by LOOkX
Kanaaldijk 193, 1831 BD Koedijk, 072 - 540 93 49

info@allpeople.nl, www.allpeople.nl

AWA R D  W I N N I N G 
All People City Spa 
VERHUISD EN VERNIEUWD! CitySpa

All People

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
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gIlde alkMaar fIetSPrograMMa 

Gilde Alkmaar biedt fietsliefhebbers een programma 
van mooie en gezellige fietstochten in en om Alkmaar 
en in Noord-Holland, begeleid door ervaren fietsgid-
sen. Er zijn tochten van verschillende lengtes, voor zo-
wel recreatieve als gevorderde fietsers. Ook fietsers op 
e-bikes (met opgeladen batterij) zijn welkom.  

korte tochten (± 30 kM) 
• Dinsdag 21 en vrijdag 24 juni, vertrek 13.00 uur: 

Museum Het Witte Paard in Schoorl. Kosten : € 
7,50 (incl. rondleiding) 

• Dinsdag 19 en vrijdag 22 juli, vertrek 13.00 Hor-
tus Alkmaar  Hortus Alkmaar is een bijzondere 
tuin met de grootste collectie geneeskrachtige 
kruiden van Nederland. Kosten : € 10,50  (incl. 
entree + rondleiding + koffie) 

• dinsdag 30 augustus en vrijdag 2 september, 
vertrek 13.00 uur: Manege Van Poelenburgh  in 
Schoorl is een gezellig manege, gelegen aan het 
prachtige Noord-Hollandse kustgebied  Kosten 
: € 4,50 

• dinsdag 27 en vrijdag 30  september, vertrek 
13.00 uur: Pompoenkwekerij De Marlequi 

Op deze tuinderij in Warmenhuizen worden 
seizoenproducten geteeld, zoals voorjaarsbloeiers, 
zonnebloemen, pioenrozen.. Kosten : € 9,50 
(incl. rondleiding + koffie en cake) 

lange tochten (± 50 kM) 
• vrijdag 10 juni, vertrek 9.30 uur: De Zaanse 

Schans is een unieke woon- en werkbuurt vol 
werkende molens, oude ambachten, bijzondere 
musea en groene West-Friese/Zaanse houten 
huizen. Kosten : € 9,50 (incl. rondleiding)

• vrijdag 08 juli, vertrek 9.30 uur: Fruitteeltbedrijf 
Siem Entius in Nieuwe Niedorp. Het bedrijf is 
in 1962 gestart met fruitteelt. Er worden appels, 
kersen, peren en pruimen geteeld. Tegen betaling 
kunt u zelf kersen plukken. Kosten : € 4,50 

• vrijdag 12 augustus, vertrek 9.30 uur: Kunsttuin 
Nederlands Kremlin in Winkel. Ger Leegwater 
brengt zijn fantasie tot leven. Van allerlei ma-
terialen maakt hij, zonder tekening, bijzondere 
bouwwerken. Kosten : € 9,50  (incl. rondleiding) 

• vrijdag 16 september, vertrek 9.30 uur: Van 
Blanckendaell Park in Tuitjenhorn.  Het Blan-
ckendaell Park bestaat uit een Zoo met allerlei 
soorten dieren,Bezoek ook het museum. Kosten : 
€ 15,50  en  voor 65+ € 12,50 

extra lange tochten (± 70 kM) 
• donderdag 28 juli, vertrek 9.30 uur: West-Friese 

Folkloremarkt in Schagen. Bekijk de unieke 
optocht met historische rijtuigen en een bonte 
stoet van in origineel West-Friese klederdracht 
gestoken Schagenaars. Het thema is “Dag van 
het theater”. Kosten : € 4,50 

• donderdag 18 augustus, vertrek 9.00 uur:  
Rondje Zuidoostbeemster + Stadswandeling in 
Purmerend  We fietsen naar de Nekkerweg 78 
in Zuidoostbeemster waar we ons broodje eten 
in de tuin (drankje € 1,00) bij Hennie Ebbing. 
Kosten : € 6,50 (incl. stadswandeling).

De fietstochten starten en eindigen bij het kantoor van 
Gilde Alkmaar,  Wijkwaard 240 (wijkcentrum Wijk-
waard). Van tevoren aanmelden: Telefonisch: 072-
5154869 (b.g.g. 072-5155168) e-mail: gildealkmaar@
hetnet.nl. Gilde Alkmaar is niet aansprakelijk voor 
schade van/aan deelnemers tijdens de fietstochten.

De moeite waard
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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
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Lezing bij Historische Vereniging  Koedijk

Stoere wIndvangerS en de BewonerS

Op maandag 13 juni 2016 geeft Fred Oudejans een lezing over ‘Stoere windvangers en hun bewoners’. Fred 
Oudejans weet alles van molens. Hij is niet alleen molenaar op zijn eigen Bovenmolen G bij Schermerhorn, 
maar ook vrijwilliger bij de museummolen aan de Noordervaart

De lezing begint 0m 20.00 uur in  de Molenschuur 
(Kanaaldijk 235-236  te Koedijk (bij molen ‘De Gou-
den Engel’) De lezing is voor iedereen toegankelijk. 
Toegang is gratis. U moet zich wel van tevoren aan-
melden bij Ruud Schouten, telefoon: 072- 5612877 (na 
19.00 uur)E-mail: hvkevenementen@gmail.com 

wonen Beneden de ZeeSPIegel

De meeste mensen in Noord-Holland liggen er echt 
niet wakker van dat zij wonen en werken beneden de 
zeespiegel. Beschermen de duinen ons aan de west-
kant, landinwaarts zorgen polderbesturen, dijkgraven 
en hoogheemraadschappen er voor dat we droge voe-
ten houden. Ultramoderne, veelal elektrische gemalen 

zorgen bij aanhoudende en heftige regenval voor het 
snel spuien van het water, zodat het peil zienderogen 
zakt. De oude dieselmotoren en stoomgemalen heb-
ben het veld moeten ruimen. 

wIndMolenS

Maar ook al vóór dat deze vernuftige hoogstandjes het 
peil bewaakten, hielden onze voorouders droge voe-
ten. De windmolens zorgden daar voor! En gelukkig 
staan er hier en daar nog groepjes van die aloude, met 
de hand gebouwde ‘waterkeerders’. In het prille begin 
werden ze zelfs gebruikt om grote plassen helemaal 
leeg te malen. De Beemster, de Purmer, de Schermer, 
de Heerhugowaard

De moeite waard

Sluismolen in Koedijk (bij de Vlotbrug) op vrijwillige basis ingezet bij het bemalen van de sluispolder (foto HP)
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Sport en Spel voor mensen 
met een verstandelijke beperking

Mogelijk gemaakt door het I.O.B.
Dankzij haar professionele medewerkers wordt 
er een gezellige avond van gemaakt.
info@iob.nu www.iob.nu 06-246 067 
b.g.g  06-436 769 09

Samen sporten
Voor mensen met een verstandelijke beperking 
die onder begeleiding willen sporten en een 
gezellige avond willen hebben. 

Wanneer en waar
Per 02-05-2016 iedere maandagavond van 
19.00 uur tot 20.00 uur in De Rietschoot
Saskerstraat 22 1831 CR Koedijk

Proe�es
Bij het inleveren van deze advertentie kun je 
gezellig een keer meedoen. Graag even vooraf 
laten weten i.v.m. aantal begeleiders

Individuele Ondersteunende Begeleiding voor kinderen 
en volwassenen met een verstandelijke beperking.
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De ringsloot en de Daalmeerskaai
geeStMeraMBacht vóór de verkavelIng
Door Jacob de Maijer

Deze foto van de Daalmeer is genomen vanaf de tweede brug aan het Daalmeerpad. Op de voorgrond ligt een 
akker met groene kool die zo te zien al  is gesneden, ofwel geoogst. De sloot is de ringsloot van de Daalmeer. 
Het pad naast de sloot is de Daalmeerskaai. Het boerderijtje op de achtergrond is het enige dat nog vrijwel het 
zelfde is gebleven. Het is het stolpje wat nu verscholen ligt achter de Hofstaete aan de Laan van Keulen. Daal-
meereiland is het adres. De foto is gemaakt vóór de verkaveling van het Geestmerambacht, ca.1950. Mij overviel 
bij het weer terug zien van dit beeld een gevoel van heimwee. Voor de meeste lezers zal het vrijwel onherkenbaar 
zijn. Denk ik.

geen coedIjcker Ban In julI
Het team van de Coedijcker Ban neemt een 
maandje vakantie. In de maand juli valt het 
vertrouwde Koedijker maandblad niet op uw 
deurmat.

Om de Coedijcker Ban voor de maand augus-
tus op tijd gereed te kunnen hebben moeten 
artikelen, advertenties, foto’s en ingezonden 
brieven uiterlijk op 6 juli zijn ingeleverd. Tek-
sten stuurt u naar redactie@coedijckerban.nl, 
foto’s naar info@coedijckerban.nl.

Het team van de Coedijcker Ban wenst u een 
fijne, zonnige en zorgeloze vakantie.

Fijne vakantie

Nostalkiek
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Ondernemer van de maand
Kinderdagverblijf als prachtige invulling van een passie

Broer konIjn en faMIlIe
Door Rien Berends Fotografie Hans Petit

‘Kinderen zijn het meest kwetsbare bezit van ouders. In dit mooie werk is het heel speciaal dat ik dit met 
hen kan en mag delen. Het contact met de kinderen en juist ook met hun ouders is heel belangrijk.’

Wilma Masteling vat op treffende wijze samen hoe ze 
het dagelijks werk op ‘haar’ kinderdagverblijf Broer 
Konijn ervaart. ‘En als ze me vijf en twintig jaar gele-
den gezegd zouden hebben dat ik in 2016 leiding zou 
geven in een eigen kinderdagverblijf met dertig mede-
werkers en tweehonderd kinderen per week, dan had 
ik ze voor gek verklaard. Hoe raar kan het soms gaan 
in het leven.’

Na een opleiding en werkzame periode in de gehandi-
captenzorg dacht Wilma haar draai uiteindelijk te heb-
ben gevonden in de horeca. ‘Dat dacht ik inderdaad. 

Hartstikke leuk werk. Omdat  werken met kinderen 
me ook geweldig leek, had ik ook gesolliciteerd bij een 
vestiging van kinderdagverblijfketen in Nieuwe Nie-
dorp. Toen ik die belde om er van af te zien, werd me 
gevraagd of ik eventueel hoofdleidster wilde worden 
en dat ik een volledig opleiding daarvoor zou krijgen. 
Dat heb ik gedaan. Want werken met kinderen is voor 
mij een passie. Veel meer een hobby dan werk.’

kleInSchalIg

Dat Wilma in die tijd een juiste keuze heeft gemaakt, 
is inmiddels wel duidelijk. Ze legt vol enthousiasme in 

Want werken met kinderen is voor mij een passie .
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Ondernemer van de maand
de op dat moment nog buitenschoolse opvangruimte 
Wolfje uit hoe het allemaal is gegaan. ‘Voor dit werk 
moet je hoe dan ook interesse hebben in kinderen. Dat 
zat bij mij helemaal goed. Na verloop van tijd kreeg ik 
steeds meer de kriebels om een eigen, kleinschalig kin-
derdagverblijf met een soort dorpskarakter in Koedijk 
te beginnen. Het voormalige Groene Kruisgebouwtje 
in het bejaardentehuis tegenover de brandweerkazerne 
was beschikbaar. Heel idealistisch ben ik er in gestapt. 
Tijdens Gondelvaart 1995 stond er een bord in de tuin 
dat kinderdagverblijf Broer Konijn daar van start was 
gegaan. Gewoon op gevoel, intuïtief. We zien wel waar 
het eindigt.’

donald duck

De bedrijfsnaam stond direct al vast. ‘Ik ben een 
fan van de Donald Duck en vindt Broer Konijn ge-
woon een grappig, ondernemend en uitdagend vent-
je. Lekker avontuurlijk en dat paste precies bij mijn 
plannen. Daar zijn in de loop der jaren familieleden 
bij gekomen die niet in de verhalen van de Donald 
Duck voorkomen. Achter deze namen gaan wel ver-
haaltjes schuil. Zo mochten op een lentedag de kin-
deren hun huisdier meenemen. En daar huppelde op-
eens konijn Karel bij ons in de rondte. De neef van 
Broer Konijn. Daar hoorde een nichtje bij, dat werd 
Molly die we hebben gekoppeld aan de babygroep.  
Oom Teun is voor ons de altijd vriendelijke en be-
hulpzame buurman, Zodat we uiteindelijk de namen 
voor de vier horizontale groepen hadden: Molly, Broer, 
Teun en Karel. Later zijn daar Midas de Wolf en Wolfje 
bij gekomen voor de twee BSO-groepen. Midas bij De 
Zandloper, lekker stoer en onverschrokken en Wolfje 
op onze eigen locatie. In totaal dus zes overzichtelijke 
groepen met een eigen naam.’

BetrokkenheId

Voordat het allemaal is geworden, zoals het nu is op 
een prachtige locatie vlak bij de plek waar het in 1995 
begon, hebben Wilma en Broer Konijn heel wat avon-
turen beleefd. ‘We hebben ongeveer zeven jaar gebi-
vakkeerd op de eerste locatie in uiteindelijk drie aparte 
gebouwtjes. Weinig ideaal maar het was bekend dat 
het bejaardentehuis gesloopt zou worden en dat we in 
de nieuwbouw een grote eigen ruimte zouden krijgen. 
Alleen was nooit precies duidelijk wanneer dat alle-
maal zou beginnen en hoe lang het zou gaan duren. 

Toen met de sloop werd begonnen zijn we verhuisd 
naar een tijdelijk onderkomen bij Dirk Spaander, niet 
ver van de vlotbrug. Daar werkten we met vier groe-
pen. Na drie jaar konden we in 2005 terug naar De 
Zonnehof, het prachtige appartementencomplex. We 
zijn toen ook meteen begonnen met de BSO vestigin-
gen. Op dat moment was er ook de mogelijkheid om 
verder uit te breiden. Dat heb ik bewust niet gedaan. 
Ons sterkste punt is de betrokkenheid, de persoonlijke 
benadering. Het kleinschalige. We kennen alle ouders 
en weten precies welke kinderen daar bij horen. Die 
betrokkenheid is bij ons iets vanzelfsprekends. Dat 
lukt vooral als je niet te groot wordt.’

BewuSte keuZe

Aan de tijd dat er niets te gek was, ook in de kinderop-
vang, kwam uiteindelijk een einde. De crisis ging niet 
aan deze ‘bedrijfstak’ voorbij. ‘Klopt. Na een periode 
dat alles leek te kunnen, dienden zich de bezuinigin-
gen aan. We moesten met zijn allen vissen in een vijver 
die steeds kleiner werd. Hoe doe je dat? Uurtje fac-
tuurtje? Bezuinigen? Cadeaubonnen? De kinderkap-
per? Kortingen? Allemaal goede mogelijkheden om het 
aantrekkelijk en betaalbaar te maken. Alleen wilde ik 
dat niet. Past niet bij me. Voor mij is er de kwalitatieve 
betrokkenheid die boven aan staat. Dat was best een 

Modderdag (foto aangeleverd)
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Zorgeloos Schiphol Vervoer

Waarom Taxi Tervoort Alkmaar?

Taxi’s en taxibusjes tot 8 personen.

Nette en verzorgde voertuigen.

Kinderstoeltjes en extra adressen mogelijk.

Betaling vooraf, contant of per PIN.

Eenvoudig online reserveren.

Uw eigen privé taxi tegen de scherpste prijs.

AT T
Schiphol taxi

al vanaf

Professioneel taxivervoer, groepsvervoer 
Schipholtaxi en meer...

U kiest toch ook voor perfect geregeld Schipholvervoer?

Kijk snel op taxitervoort.nl/schipholtaxi wat uw taxi kost en reserveer uw taxirit.

www.taxitervoort.nl info@taxitervoort.nl072-220 1393

per voertuig

€ 50,00

TAXI TERVOORT ALKMAAR

072-220 1393

AT T
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moeilijke keuze. Er waren ouders die deels voor zich-
zelf kozen en hun kinderen goedkoper onder brachten. 
Dat was knap lastig allemaal met de verantwoordelijk-
heden die je hebt voor het team en jezelf. Toch heb ik 
de bewuste keuze gemaakt om het niet te veranderen. 
Dat geldt ook voor de samenstelling van de groepen. 
Die is horizontaal gebleven. Dat wil zeggen alle kin-
deren van 0-1 jaar bij elkaar, 1-2 jaar bij elkaar, 2-3 jaar 
bij elkaar en 3-4 jaar bij elkaar. Commercieel gezien is 
het interessanter om te werken met verticale groepen 
waar in elke groep kinderen van verschillende leeftijd 
zitten.’

horIZontale groePen

Wat maakt de ene aanpak interessanter dan de andere 
in een commercieel moeilijke periode? ‘Beide syste-
men, hebben voor- en nadelen. Dus is het lastig om 
aan te geven wat wel of niet beter is. Het is een keuze 
die je maakt. In ons geval is het zo dat de baby’s ge-
zamenlijk in een rustige, vertrouwde eigen omgeving 
verblijven. De éénjarigen zijn in de fase van leren lo-
pen en praten. Die leren van elkaar en kunnen als één 
geheel daarin worden begeleid. De tweejarigen zijn 
veel meer bezig met hun fantasie. Vader en moedertje, 
verkleden, op de boerderij spelen, verkennen. De drie 

jarigen willen in 
principe niets 
meer met 
baby’s. Die 
willen naar 

school. Zijn zich 
daar op aan het 
voorbere iden. 
In overleg met 

de basisscho-
len hebben 
wij een plan 
van aanpak 
waarin ze le-
ren zichzelf 
aan te kle-
den en om 
op te rui-
men. Dat 
is best een 
uitdaging 
voor ze. Op 

weg naar de basisschool. Dit systeem met horizontale 
groepen raakt nooit uitgewerkt.’ De gestage groei van 
het bedrijf heeft ongetwijfeld ook gevolgen gehad voor 
de dagelijkse werkzaamheden van Wilma Masteling. 
‘Zeer zeker. Gelukkig is het geleidelijk gegaan. En heb 
ik het vrijwel van begin af aan samen met Adinda ont-
wikkeld. Maar het blijft een feit dat de dagelijkse ver-
trouwensband met de kinderen zoals die voorheen was 
voor een deel is verdwenen. Gelukkig zie ik ze allemaal 
vrijwel elke dag en dat maakt veel goed. Toch is er een 
moment geweest dat het organisatorische deel met alle 
regelgeving en georganiseer niet meer te combineren 
viel met al het andere werk. Op extern advies is er toen 
tijdelijk een personeelsfunctionaris aangesteld die voor 
ons alles in kaart heeft gebracht. Ik hou me nu vooral 
bezig met de overkoepelende zaken en Adinda met de 
dagelijkse gang van zaken zoals het roosterwerk.’

SPecIale eveneMenten

Gedurende het jaar vinden er bij Broer Konijn speciale 
evenementen plaats. ‘Op de zaterdag die het dichtst 
bij 21 maart lig organiseert de oudercommissie de Len-
tedag. Een soort Open Dag waarbij alle medewerkers 
in het zonnetje worden gezet. Eind juni is er de mod-
derdag. Een landelijke dag waarop alle kinderen vies 
mogen worden en alles onder de prut mogen smeren. 
Tijdens Kerst hebben we het “patat a la carte” kerst-
diner en het oliebollen/nieuwjaarsbal op de BSO met 
spelletjes en Muziek DJ. Sinds vorig jaar is er ook een 
kinderraad bij de BSO. Kinderparticipatie is belang-
rijk. Ze mogen meedenken over activiteiten en daarbij 
ook de haalbaarheid toetsen. Zo is er een speelhuis ont-
worpen naar de wens van de kinderen met onder een 
speelruimte voor de jongeren en boven een chill-ruim-
te voor de oudere kinderen. Verder zijn er diverse jaar-
activiteiten zoals de opa- en omadag, Sint Nicolaas, 
Carnaval, het Paasontbijt en de sponsorloop.’ 

Terwijl de BSO-kinderen voor de deur van hun Wolf-
je-ruimte ongeduldig wachten tot we zijn weg gegaan, 
sluit Wilma ons gesprek af. ‘Passie voor kinderen is 
nog steeds mijn drijfveer. Met een leuk team komen 
we tot mooie dingen zoals het uitgeven van een eigen 
kookboek. Je passie delen met anderen en er zelf veel 
plezier uit halen. Ik ben een bevoorrecht mens dat ik 
dit werk, deze hobby, mag doen.’    

Ondernemer van de maand
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In de maand juni serveren wij een heerlijk 
3 gangen keuze menu voor €25,-

Tartaar van haring met een rode bietensalade en toast
 of

Eendenborst Teriyaki met een frambozendressing

********
Kabeljauw met risotto,

groente en een schaaldierensaus 
of

Sticky Lemon Chicken

******
Cappuccino-parfait

 

Kanaaldijk 236 | Koedijk | Tel. 072 - 56 13 947 | www.molenschuur.nl

Genieten van lekker eten, 
drinken en meer in een
ongedwongen sfeer. 
Dat is De Molenschuur. 
Gelegen op een unieke 
locatie, pal naast de prachtige 
molen De Gouden Engel. 

• 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
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Vorig jaar organiseerde Bewonersonderneming De 
Rietschoot voor het eerst, tijdens de week van de 
Gondelvaart, de Zomerspelen. Meer dan 150 kinde-
ren deden mee. BO De Rietschoot organiseert ook 
dit jaar weer een groot zomerspektakel voor kinde-
ren in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar. Ze mogen 
komen springen, klauteren en speuren en spelen.  
Het inschrijfgeld bedraagt €3,- per kind en dat is 
inclusief een lunch voor de deelnemertjes.

Dus kinderen kom in de week van de Gondelvaart 
naar de Rietschoot voor een geweldige sport- en 
speeldag waar iedereen zich heerlijk kan uitleven. 
Zorg ervoor dat je Facebook en de website www.
rietschoot.nl van de Rietschoot goed in de gaten 
houdt voor de precieze datum en alle extra infor-
matie. We hopen jullie allemaal te zien in de week 
van de Gondelvaart bij de Zomerspelen 2016.

kluScafé
Zaterdag 11 juni kluscafé van 14:00 tot 16:00 uur. 
Geef uw kapotte apparaat een tweede leven met be-
hulp van de klussers van het kluscafé. Kom langs 
met uw kapotte apparaten, fietsen, kleine meubels, 
speelgoed, kleding, etc. Onze experts wijzen u graag 
de weg en helpen u verder. Zij staan zaterdag weer 
voor u klaar en helpen u graag.

kunStMarkt onBePerkt SaMen
Zaterdag 18 juni van 13:00-17:00 uur. Een gezelli-
ge markt met kraampjes en allerlei op gebied van 
kunst& creatief, hobby & handgemaakt. Gratis en-
tree info@wonenplusalkmaar.nl of 072 512271.

SaMen georgISch eten
Op vrijdag 15 juli, de laatste keer samen eten dit sei-
zoen, wordt er in samenwerking met onze Georgi-
sche collega, Gotcha Altounachvili, een Georgische 
driegangenmenu bereid. 

De grote variëteit in de Georgische keuken is ont-
staan via de handelsroutes waar nieuwe ideeën zo-
wel door handelaren als door reizigers in het land 
meegebracht werden. Het belang van zowel eten 
als drinken in de Georgische cultuur kunt u mee 
beleven tijdens het feestmaal, Supra, waar ook de 
toastmeester, tamada, een belangrijke een eervolle 
plaats inneemt. Voor slechts € 10,00 kunt u erbij 
zijn en vol = vol ! U moet zich vooraf opgeven bij 
de Rietschoot via info@rietschoot.nl  of telefonisch 
072-5615595. Dit kan tot uiterlijk 1 juli 2016!

ZoMervakantIe de rIetSchoot 
Van maandag 18 juli tot en met zondag 28 augustus 
is De Rietschoot gesloten. U kunt De Rietschoot 
weer bereiken vanaf maandag 29 augustus. 

Wilt u tijdens de vakantieperiode toch gebruik ma-
ken van De Rietschoot dan kunt u met uw vragen 
terecht bij de bedrijfsleider a.i. Joop Sinke. U kunt 
hem bereiken via joopsinke24@gmail.com of bel-
len op 06-39337837. Ook voor spoedgevallen kunt u 
contact opnemen met de bedrijfsleider Joop Sinke.

Agenda De Rietschoot

  2 van de 150 deelnemertjes aan de Zomerspelen (foto HP)
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Samenwerking tussen De Rietschoot en Alkmaar Energie
‘groen koedIjk’ gaat van Start

Het heeft even geduurd - vertraging door de wisseling van de wacht bij zowel Bewonersonderneming De 
Rietschoot als AlkmaarEnergie - maar na de aftrap van de energiebeurs op 6 februari jl. in de Rietschoot, 
met een indrukwekkende lezing over onze planeet door André Kuipers, komt nu het vervolg. 

Samen met de BO en AE wordt een start gemaakt met 
een energiek opgesteld programma, dat tot doel heeft 
om zowel energie te besparen, als schone energie te le-
veren en/of zelfs op te wekken in Koedijk. Daarmee 
wordt o.a. de CO2- uitstoot verminderd en de lucht 
schoner. 

energIe café In de rIetSchoot: 
Heeft u belangstelling voor duurzame energie, dan 
bent u welkom in het Energie café in De Rietschoot 
waar één of meer deskundigen op het gebied van 
energie aanwezig zijn. Het doel is om met elkaar van 
gedachten te wisselen en informatie en kennis te de-
len over de mogelijkheden van duurzame energie in 
Koedijk. Ook kunnen belangstellenden hier meer in-
formatie over de cursus voor Energiecoaches krijgen.

data energIecafé

• Dinsdag  7 juni  van  19.30 tot 21.00 uur
• Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.00 uur
• Dinsdag 21 juni van 19.30 tot 21.00 uur
• Dinsdag 28 juni van 19.30 tot 21.00 uur

energIecoacheS: 
Heeft u interesse in energie? Kunt u wekelijks 4 uur 
actief zijn, met een computer omgaan (basiskennis) en 
gemakkelijk contact maken? In Koedijk en omgeving 
worden vrijwilligers gevraagd die EnergieCoach wil-
len worden.  Met name voor de actieve 50-plusser op 
zoek naar werk betekent meedoen met dit project een 
nieuwe werkervaring en dat is belangrijk voor het cv. 
Vrijwilligers worden met een gratis cursus van 4 avon-
den van elk ongeveer 1,5 tot 2 uur opgeleid tot Ener-

Bewonersonderneming De Rietschoot
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gieCoach. Deze Energiecoaches gaan de wijk in om 
de behoeften van de wijkbewoners op energiegebied 
in kaart te brengen en om hen wegwijs te maken in de 
wereld van de energiebesparing. Data van de eerste 2 
cursusavonden in De Rietschoot: 
• Dinsdag 14 juni van 19.30 tot 21.00 uur
• Dinsdag 28 juni van 19.30 tot 21.00 uur 

U heeft zich al eens opgegeven maar nog niets ge-
hoord! Er wordt deze maand nog contact opgenomen 
met  degenen die zich voor, tijdens of na 6 februari 
hebben opgegeven als belangstellenden voor het Ener-
gieproject Groen Koedijk.

SlIM BeSParen:
Wie nu al inzicht wil krijgen in het eigen energiege-
bruik en mee wil doen met de actie SlimBesparen kan 
langskomen tijdens de EnergieCafe’s in De Rietschoot. 
Besproken wordt wat de actie inhoudt en hoe het ei-

gen energieverbruik kan worden beperkt. Het eigen 
verbruik wordt vergeleken met dat van buurtgeno-
ten, het gemiddelde in de wijk en in heel Nederland. 
Over een aantal maanden kunnen we samen vaststel-
len wie de meeste energie bespaard heeft.  Wilt u nu 
al in actie komen? Word dan lid van AlkmaarEnergie 
en stap over op de groene duurzame energie van De 
Unie. Meer weten? Voor informatie kijkt u op: www.
alkmaar-energie.nl

Meer InforMatIe

Je kunt je aanmelden als vrijwilliger via de site: www.
groenkoedijk.nl Of een email sturen naar: info@
groenkoedijk.nl Je kunt ook naar het EnergieCafé in 
De Rietschoot komen op 7, 14, 21of 28 juni.

Project sluit aan bij de ontwikkelingen in onze maatschappij

Project dIScrIMInatIe 
Op vrijdag 4 maart jl. is het Project Discriminatie door YFC Jongerencentrum The Mall gelanceerd in de 
Rietschoot met als gastspreker Tweede Kamerlid Achmed Marcouch. Het programma, wat deze avond 
bekend is gemaakt richt zich op de jongeren in de leeftijd van 9 t/m 21 jaar in Koedijk en Alkmaar-Noord. 

BeZoek aan aZc
Inmiddels zijn al diverse projecten doorlopen. Zo zijn 
de jongeren o.a. naar het AZC geweest. De jongeren 
hebben daar met vluchtelingen gesproken van de ei-
gen leeftijd. De reacties waren onder meer, “ Het  zijn 
eigenlijk hele normale mensen en “ Het had zelfs een 
vriend van mij kunnen zijn”.

BeZoek aan weSterBork en auSchwItZ

Afgelopen 29 april zijn 60 jongeren naar kamp Wes-
terbork geweest. Dit heeft veel indruk gemaakt. Ook 
is er op 4 mei namens de jongeren een krans neerge-
legd bij het herdenkingsmonument in Alkmaar. De 
aanwezigheid van de jongeren werd net als vorig jaar 
zeer gewaardeerd.  Op 30 september 2016 vertrekt YFC 
met 25 jongeren naar Kamp Auschwitz. Er zijn nog en-
kele plaatsen beschikbaar. Eigen bijdrage is €100 incl. 
vliegreis, 2 overnachtingen en entree. 

Project onderSteunen?
Mocht u het werk van YFC willen ondersteunen dan 
kunt u een bijdrage overmaken naar rekeningnummer 
NL05RABO0155247107 t.n.v. Youth for Christ Alk-
maar onder vermelding van The Mall Alkmaar

Voor meer informatie over de reis naar Auschwitz stuurt 
u een e-mail naar Richard.denhoudijker@yfc.nl

Bewonersonderneming De Rietschoot

Jongerenwerkers YFC begeleiden jeugd bij kranslegging (2014)
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Scenic’s

Merken modelbouwpakketten

M
B

C
MODELBOUWCOMPANY

Kom langs u bent van harte welkom
Woensdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00
Donderdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Vrijdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 20.00
Zaterdag Aankomsttijd 10.00 - Vertrektijd 17.00

Merken modelbouwtreinen

De Hertog 10, 1831 EK Koedijk| 072-5825562
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Uit de nalatenschap van dokter P. Wind
een onBekend voorwerP
Door Jacob de Maijer (inventarisatiecie)

Toen ik een tijdje geleden langs de kanaaldijk fietste, 
werd ik staande gehouden door René Ootjers. René 
ken ik vrij goed omdat wij samen een brandweerver-
leden hebben. En René is ook lid van de Historische 
Vereniging Koedijk en weet dus waar ik me mee bezig 
houd. René zei dat hij iets had wat ik even moest zien. 
Hij haalde dit voorwerp tevoorschijn uit zijn schuur en 
vroeg me of ik misschien wist wat het was. Geen idee 
dus. Nog nooit had ik zoiets gezien. René vertelde dat 
het uit de nalatenschap kwam van zijn schoonvader  
P. Wind. P. Wind is geboren in 1927, hij heeft als 
scheepsarts op Indië gevaren tussen 1955 en 1956. Daar-
na was hij huisarts in Alkmaar tot 1989, na 1989 was hij  
bedrijfsarts. Dokter Wind is in 2013 overleden. 

Waarom al deze informatie? Wel omdat we vermoe-
den dat dit voorwerp iets met zijn beroep te maken 
heeft gehad. In eerste instantie dachten wij dat het van 
roestvrij staal is gemaakt, maar even krabben aan de     

onderkant leerde ons dat het verchroomd messing is. 
Bijzonder is de vorm. Je zou er vier tegen elkaar in 
een cirkel kunnen zetten. Bovendien kan de buiten-
zijde omhoog of omlaag geschoven worden over de 
binnenzijde waardoor de gaatjes afgesloten of geopend 
kunnen worden. Het deksel kan door middel van een 
scharnier worden geopend en afgesloten met een haak-
je. De lange pennen waarmee het bewegende buiten-
deel aan elkaar zit, kunnen er uit, waardoor het uiteen-
valt en bijvoorbeeld goed schoongemaakt kan worden.

Degenen die ons  kunnen helpen of iemand kennen 
om achter de naam en het gebruik van dit voorwerp 
te komen kunnen bellen naar 072 5615882 of mailen 
naar jbdemaijer@live.nl  Wanneer u het voorwerp 
eerst nader wilt bekijken dan kan dat -voorlopig-  in 
ons museum op de vrijdagochtenden. Afhankelijk van 
de uitkomst wat het is en hoe oud  zullen we besluiten 
om het mysterieuze voorwerp wel of niet op te nemen 
in de collectie van ons museum.

Historische Vereniging
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De verhalen achter Moederdag en Vaderdag

ouderdagen
Door Hans Faddegon

De tweede zondag in mei heet Moederdag en de derde zondag in juni Vaderdag. Achter deze dagen gaan 
bijzondere verhalen schuil.

In 1905 overleed in de Amerikaanse stad Philadelphia 
de moeder van Anna Jarvis. Dat greep haar natuurlijk 
bijzonder aan. Daarom stuurde zij ter herdenking ge-
durende een aantal jaren brieven naar haar familie en 
vrienden. En ook naar personen die in die tijd invloed 
op de politiek hadden. Ze had namelijk bedacht dat 
de sterfdag van iedere moeder herdacht zou moeten 
worden. Want zij vond dat alle moeders die eer zonder 
meer toekomt.

landen BuIten de vS
Langzaam maar zeker werd haar idee steeds meer 
bekend en uiteindelijk werd in april 1914 de tweede 
zondag in mei officieel door de toenmalige president 
Wilson vastgesteld als Moederdag. Enthousiast ging 
Anna nu verder met het schrijven van aansporingen 
naar landen buiten de Verenigde Staten. Het gevolg 
daarvan is ons natuurlijk bekend. Tussen de beide we-
reldoorlogen sloten steeds meer landen zich bij haar 

Cultuur
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initiatief aan. Om te beginnen Engeland en iets later 
Scandinavië en Duitsland. In 1930 volgden België en 
Nederland. Geleidelijk werd het initiatief ook steeds 
aantrekkelijker voor winkeliers. Denk maar aan bloe-
men, prentkaarten, lekkernijen en cadeautjes! Zo zijn 
er nu meer dan veertig landen die de Moederdag in 
stand houden.

SInt joZef

Hoe staat het met de vaders? Vergat Anne hen? Nee 
hoor, de positie van vaders was eerder andersom. In de 
vijfde eeuw ontstond in oostelijk Europa bijvoorbeeld 
al een officiële verering van het vaderbeeld Sint Jozef. 
Dit verspreidde zich in de vroege middeleeuwen naar 
West-Europa, en uiteindelijk werd het in de vijftien-
de eeuw een verplichte feestdag in de maand maart. 
In die tijd had de kerk nog een centrale plaats in de 
maatschappij en om dat te onderstrepen verklaarde 
paus Pius de Negende in het jaar 1870 Sint Jozef als 
beschermer van de kerk. 

In 1955 voerde paus Pius de Twaalfde voor Sint Jozef de 
titels ‘Jozef de Werkman’ en ‘Patroon van de Arbeid’ 
in. En ten slotte voegde paus Johannes de Dertiende in 
1962 Sint Jozef toe aan de lijst der heiligen.

handelSwereld

U ziet hier dat mannen sinds oude tijden in het alge-
meen weinig te kort kwamen. Anna besteedde dan ook 
geen extra aandacht aan vaders. Maar de winkeliers 
vonden dat natuurlijk wél belangrijk. Want Moeder-
dag werd steeds meer een commercieel aantrekkelijke 
feestdag. En sinds de Sint Jozef dag geen algemene 
feestdag meer was, omdat kerk en staat inmiddels al 
geruime tijd gescheiden waren, vond de handelswereld 
het de hoogste tijd om ook de vaders te eren.

vaderdag

Zo is Vaderdag uiteindelijk ook een algemene feest-
dag geworden. Met de beide feestdagen is tegelijk de 
symbolische eenheid van vader en moeder onder de 
aandacht gebracht. Het doet denken aan de Bijbelse 
opdracht: ‘Eer uw vader en uw moeder’. 

Deze opdracht heeft de diepzinnige betekenis dat onze 
aardse vaders en moeders door hun aanwezigheid hier 
een symbolische aanwijzing vormen dat wij óók een 

hemelse vader en moeder hebben als de bron van ons 
bestaan. Al zijn aardse vaders en moeders niet altijd 
volmaakt… 

kInderdag

Als we even stil staan bij de bekende uitdrukkingen 
‘God de Vader’ en ‘Moeder Aarde’ is het begrijpelijk 
waarom wij mensen vaak de ‘Kinderen van de Hemel’ 
worden genoemd. Dat is een bijzonder beeld om eens 
goed over na te denken. Maar hoe staat het ondertus-
sen met de échte aardse kinderen? Bestaat er ook een 
‘Kinderdag’? 

Ja natuurlijk. Denk maar aan Sint Maarten of Sinter-
klaas of aan kerstcadeautjes. Kortom, de meeste ouders 
verwennen hun kinderen graag op die dagen. En zo is 
het leuk dat er ook een soort ‘Ouderdagen’ voor vaders 
en moeders bestaan. 

Cultuur

Sint Jozef
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‘Muziek opent harten’ ... dat kan zo op een Delftsblauw tegeltje

andInda vIS, PaSSIe voor MuZIek
Door Rob Westhof, fotografie Hans Petit

In een boerderij met veel authentieke kenmerken, prachtig gelegen aan het Noord-Hollands Kanaal met 
een mooi uitzicht op de duinenrij, woont Adinda Vis met vriend en kinderen. Ze wonen nog niet zo lang 
op deze plek en een noodzakelijke verbouwing zit dan ook nog in de planning. De aanleg van het Geest-
merambacht en de ruilverkaveling in de jaren 60 en 70, met daarbij het aanpassen van grondwaterstanden, 
hebben duidelijk hun sporen nagelaten op de staat van deze vierkante boerderij. Maar dit wordt niet de 
beschrijving van of voor een makelaar, maar het verhaal gaat over Adinda Vis, die alle facetten van haar 
muziek met gedrevenheid beleeft en uitvoert.

korenSlag

‘Mijn muzikale opleiding heb ik gevolgd aan het 
conservatorium in Alkmaar. Tijdens mijn afstudeer-
jaar ben ik gestart bij Toonbeeld in Castricum. Daar 
had ik vier koren opgebouwd, waarvoor ik zelf veel 
eigen werk heb kunnen schrijven. Met Pearl, het tie-
nerkoor, hebben we mee mogen doen aan het televisie 
programma “Korenslag” uitgezonden door de EO en 

gepresenteerd door Henny Huisman. Het was een hele 
ervaring voor de kinderen, maar ook voor mij, om aan 
zo’n show mee te mogen doen. Eerst heb je audities 
waar er gestart werd met iets van 250 koren. Onze 
zangkunsten werden gewaardeerd en totaal mochten 
er uiteindelijk 25 grote en kleinere koren door. Voor de 
live shows zijn uiteindelijk 9 koren geselecteerd. Ik be-
geleidde het koor op de piano en dirigeerde ook van-

Met hart en ziel

Andinda: ‘Ik  heb de ambitie om twee kinderkoren in Koedijk te starten ‘
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achter de piano. We kregen hele goede reacties en re-
censies gedurende de live show. Pearl werd geen eerste, 
maar het is toch een hele prestatie geweest om het met 
20 tieners zo ver te schoppen. Ik ben een hele mooie 
ervaring rijker, waar ik nog warm van kan worden als 
ik eraan terug denk.

kInderkoren

‘De periode bij Toonbeeld heb ik na ruim10 jaar afge-
sloten. Ik heb toen besloten om meer thuis mijn muzi-
kale werk te gaan doen. Naast de koren die ik nu heb: 
“Gemende nootjes” en “Spic and Spicy” heb ik nog de 
ambitie om twee kinderkoren in Koedijk te starten. 
Momenteel geef ik veel les op het PCC aan de brug-
klassen. Op de Don Bosco school in Haarlem ben ik 
ingehuurd om de zang en dans voor de eindmusical 
van groep 8 met de kinderen in te studeren. Op deze 
school in Haarlem zitten veel kinderen uit verschillen-
de culturen, maar je ziet dat muziek verbindt. Muziek 
geeft saamhorigheid als je samen hetzelfde muzikale 
doel hebt. Heerlijk om dat zo te beleven. 

MuZIkantIne

Mijn, of liever ons bedrijfje heet Muzikantine, een 
woordspeling. Iedereen kan als het ware aanschuiven, 
zoals je in een kantine doet en dat aanschuiven en ge-
nieten zie je zo goed terug bij kinderen, geweldig. 

Muzikantine maakt eindmusicals voor groep 8. Dit 
doe ik samen met Lars van der Brugge, die de script-
schrijver is en mijn vriend Michel van Kemenade, die 
de nummers arrangeert. Met de musicals is het nu erg 
druk aan het einde van het schooljaar. Onze musicals 
staan o.a. bekend om de mooie liedjes die eigentijds 
zijn, je meteen pakken en variëren in stijl. Inspiratie 
voor mijn muziek haal ik uit de dagelijkse dingen, bij-
voorbeeld tijdens het wandelen of fietsen. Ik heb dan 
al doende een melodielijn in mijn hoofd die ik dan 
thuis achter de piano verder uitwerk. Als mijn huis-
genoten na verloop van tijd dit lied gaan meezingen 
of neuriën dan weet ik dat het goed is. Inspiratie is 
de adem van de geest. Dit is een song van Mathilde 
Santing maar o zo waar.

Via onze website promoten we onze musicals, maar 
marketing is iets waar we nog wat te leren hebben. Wij 
moeten ons nog beter gaan presenteren en niet te be-

scheiden zijn, want ons werk is goed! We leggen de lat 
muzikaal hoog en krijgen vanuit onze tienerdoelgroep 
en docenten heel veel positieve reacties. Wij hebben 
fans mag ik wel zeggen’.

trotS

‘Waar ik trots op ben zijn de jaren waarin ik als zang-
docente heb gewerkt in Opmeer. Daar heb ik twee 
meisjes begeleid, Anne en Anique, die nu prachtig 
tweestemmig kunnen zingen. Ze zijn in 2014 op tv 
geweest in het Junior Songfestival, waar ze uiteinde-
lijk bij de vijf finalisten zaten. Aan Anique geef ik nu 
thuis nog steeds les. Zelf heb ik ooit de rol van Maria 
Magdalena gespeeld in de musical Jesus Christ Super-
star. Dat was een leuke musicalervaring en ik kreeg 
positieve kritieken op deze rol. Deze ervaring was voor 
mij wel de start als singer songwriter, om mijn stem 
meer te laten horen’

MuZIek oPent harten

‘Helaas is er vanuit de overheid weinig of geen aandacht 
voor het geven van muziekles aan de basisschoolkinde-
ren. Het wordt gezien als een bijzaak, terwijl muziek 

Met hart en ziel

Aan Anique geef ik nu thuis nog steeds les.
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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
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een basis is voor de sociaal- emotionele ontwikkeling 
van kinderen. Ik heb het al eerder genoemd: muziek is 
een verbindende factor. Als ik daarin de vrije hand zou 
hebben dan kreeg iedere klas een vakleerkracht mu-
ziek. De kinderen worden van muziek gelukkiger, soci-
aler, respectvoller. Een motto van mij is: ‘muziek opent 
harten’ en dat kan zo op een Delftsblauw tegeltje!’

voIce kIdS en IdolS

‘Goed beschouwd durven de kinderen van nu meer 
dan vroeger. Door programma’s als de Voice Kids en 
Idols worden ze gestimuleerd om op een toneel te gaan 
staan en te laten zien wat ze kunnen. Het is natuurlijk 
altijd een voordeel als je dat van huis uit met de pap-
lepel krijgt ingegeven. Je muzikaliteit komt eerder aan 
de oppervlakte wanneer je muzikale ouders hebt, maar 
talent zit in ieder kind. Het is alleen de kunst om het 
naar boven te krijgen en te polijsten.’

SInger SongwrIter

‘Mijn focus voor de toekomst blijft eigen liedjes ma-
ken, koren begeleiden, zangles geven en het opnemen 

van nog eens een eigen CD. “Twenty Five” heette 
mijn eerste CD, een CD met ingetogen, melodieuze 
sfeersongs. Als singer songwriter wil ik in de toekomst 
met mijn eigen liedjes meer naar buiten treden. Ook 
het meer thuis werken is een doel waar ik naar toe wil 
werken.’

oPen huIS

Binnenkort, op zondagmiddag 3 juli van 13.00 tot 
17.00 uur, houdt Adinda een open huis waar iedereen 
van harte welkom is die iets heeft met zang en daar 
iets mee wil doen. Er zijn op deze middag verschillen-
de zangpresentaties o.a. door Anique, bekend van het 
duo Anne & Anique dat aan het Junior Songfestival 
heeft meegedaan. Kinderen kunnen alleen of in een 
groepje gratis een proefles zang krijgen. Adinda bege-
leidt iedereen daarbij op de piano en u kunt meekijken 
hoe een zangles in zijn werk gaat. Voor vragen of meer 
informatie kunt u een mail sturen naar adinda@muzi-
kantine.nl U kunt Adinda ook bellen op 06-11448093.
Het adres waar dit open huis gehouden wordt is: Ka-
naaldijk 70 te Koedijk.

Met hart en ziel

Kinderen worden van muziek gelukkiger, socialer en respectvoller  ... (foto aangeleverd)
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Juiste vetzuren voegen veel gezonde jaren aan het leven toe

vetten en olIën (deel 3)
Door Martin Frijters, klassiek homeopaat

In de vorige editie van de Coedijcker Ban ben ik uitgebreid ingegaan op de functie van Omega 3 en de 
verhouding tussen Omega 3 en Omega 6 en de gevolgen die dat kan hebben voor ons lichamelijke func-
tioneren. 

Uit het essentiële vetzuur linoleenzuur van de Omega 
6 groep wordt o.a. arachidonzuur gevormd wat ontste-
kingsbevorderend werkt en een sleutelrol speelt bij het 
ontstaan en in stand houden van chronische ontste-
kingen. Er wordt echter ook een ander belangrijk vet-
zuur gevormd uit linoleenzuur wat gunstig is voor ons 
lichaam, namelijk gammalinoleenzuur (hierna te noe-
men GLA). Dit vetzuur werkt ontstekingsremmend 
en wordt vaak ingezet  bij vrouwen met prémenstrueel 
syndroom, dus klachten die ontstaan en steeds terug 
keren voor iedere menstruatie. Tevens wordt GLA ook 
toegepast bij huidklachten zoals droge huid en droog 

eczeem. GLA komt veel voor in teunisbloemolie ( eve-
ning primrose ) en boragieolie. Supplementen met een 
van beide oliën zijn te verkrijgen in capsulevorm en of 
gebotteld in flesjes. Deze oliën worden ook veel toe-
gepast in huidverzorgingsproducten voor de droge en 
rijpere huid. 

oMega 7 groeP

Deze groep is niet zo groot. Bekende oliën in deze 
groep zijn duindoornolie afkomstig uit de duindoorn-
vrucht, zover mij bekend alleen uitwendig gebruikt. 
En rode palmolie, afkomstig van de ontpitte vruchten 

Gezondheid

Duindoornolie, gemaakt van de Duindoornbes
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van de palm. Is ongeraffineerd vandaar de oranje rode 
kleur. Rode palmolie wordt gebruikt in de keuken in 
sommige delen van Azië en Afrika. Het heeft een vrij 
uitgesproken smaak en geur,die mogelijk even moet 
wennen. Rode palmolie is ook goed toe te passen als 
smeersel op de boterham en ook als voor huidver-
zorging voor  de droge huid en ook ter bescherming 
tegen celbeschadiging door UVA-staling. Dit laatste 
geldt ook voor duindoornolie. Beiden versnellen de 
pigmentatie van de huid.  Duindoornolie wordt als 
voedingssupplement  vaak gebruikt om het syndroom 
van Sjögren te verlichten. Dit is een auto-immuunaan-
doening, die gekenmerkt wordt door extreem droge 
slijmvliezen, zoals ogen, neus, mond, keel, luchtwegen 
en ook de vagina. 

De vetzuren in melk behoren tot de groep van de ver-
zadigde vetzuren. De samenstelling kan erg variëren 
en is afhankelijk van de voeding van de koeien en ook 
of ze buiten grazen. De vetten van biologische melk 
van koeien die buiten grazen bevatten veel meer al-
falinoleenzuur( Omega3 ) dan van koeien die in niet 
biologische weides grazen. Dit heeft te maken met de 
grotere variëteit aan grassen en kruiden in de biolo-
gische weides. Het is daarom beter om biologische 
grasboter te gebruiken dan gewone roomboter. Verder 
bevat melkvet het vetzuur geconjugeerd linolzuur ofte-
wel CLA. Niet te verwarren met het eerder genoemde 
GLA. CLA helpt om lichaamsvet versnelt om te zetten 
in energie en stimuleert daarmee de vetverbranding.  
Het wordt daarom wel gebruikt als hulpmiddel om af 
te vallen, maar het werkt alleen als  daarnaast de calo-
rie-inname beperkt  en er ook gesport wordt. Tijdens 
het sporten gaat het lichaam dan sneller over  op vet-
verbranding. 

kokoSolIe

Kokosolie is bijna een wondermiddel te noemen, on-
danks dat het een verzadigd vet is uit de Omega 6 
groep. Het heeft verschillende gezondheidsbevorde-
rende eigenschappen. De calorische waarde is maar 7 
in plaats van 9 voor de meeste andere vetten. Daarnaast 
is kokosolie heel snel opneembaar in de darmen en be-
hoeft nauwelijks vertering. Het levert dus snel ener-
gie. Kokosolie remt de groei van bacteriën door het 
aanwezige vetzuur laurinezuur. Dit vetzuur wordt ook 
toegepast bij de ziekte van Lyme. Het lost de biofilm 

op die de Lyme bacterie produceert om zich mee te 
beschermen en waardoor deze moeilijk te behandelen 
is. Door laurinezuur kunnen antibiotica of natuurlijke 
middelen de Lyme bacterie beter bereiken en uitscha-
kelen. Een ander vetzuur in kokosolie is caprylzuur. 
Caprylzuur is ook te koop in capsules om te gebruiken 
bij candida infecties. Kokosolie wordt zowel inwendig  
als ook uitwendig toegepast. Het bevat een natuurlijk 
zonnebescherming van ongeveer SPF 4, voldoende  als 
je even in de zon wil zitten. Als je langdurig zont dan 
heb je een hogere bescherming nodig. Daarnaast kun 
je er je tanden mee poetsen en je huid mee insmeren. 
Ik adviseer het altijd bij huidklachten  gemengd met 
een andere olie voor de smeerbaarheid. Het trekt snel 
in en laat geen vetfilm achter. Het beschermt en ver-
zacht,  laat de huid ademen en gaat infecties van de 
huid tegen. 

oMega-9 groeP

Dan hebben we nog de Omega- 9 groep. Hieronder 
vallen de meeste notenoliën behalve walnotenolie. Ver-
der in deze groep olijven en olijfolie, avocado-olie en 
koolzaadolie, pinda’s en arachide(pinda)olie. Het es-
sentiële vetzuur van deze groep is oliezuur. Koolzaad-
olie is tegenwoordig een wat ondergeschoven kindje. 
Vroeger werd het gebruikt in de keuken en heette sla-
olie. Koolzaad, een bijzonder gewas, bevat net als de 
hele groep van de kruisbloemigen (de plantengroep 
waar alle koolsoorten deel van uit maken) veel anti-
oxydanten.  Avocado-olie bevat een hoog gehalte aan 
vitamine A en E en wordt veel toegepast in huidver-
zorgingsproducten. Daarnaast zijn  avocado’s een van 
de gezondste vruchten die er bestaan vanwege het hoge 
gehalte aan gezonde vetzuren en vitamines ook C en B. 
Avocado zou je dagelijks moeten eten. In de pindakaas 
verkrijgbaar bij de supermarkt is de gezonde pindaolie 
verwijderd en vervangen door goedkope zonnebloe-
molie. Pindakaas in de natuurvoedingswinkel heeft 
deze bewerking niet ondergaan en is daarom beter. 

Gezondheid
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Praktisch in de keuken om te bakken en te braden 
is milde olijfolie, omdat er geen vruchtdeeltjes meer 
inzitten die kunnen verbranden. Extra virgin olijfolie, 
dus van de eerste koude persing, is meer geschikt voor 
koude toepassingen zoals dressings en vinaigrettes en 
kan ook  wel worden gebruikt  om zachtjes mee te 
smoren. Verder om te bakken en te braden:  virgin 
kokosolie. Kokosolie is zeer stabiel en ondergaat niet 
gauw chemische veranderingen tijdens verhitten. Het 
is daardoor ook zeer geschikt om in te frituren. Maxi-
maal 50 frituurbeurten als je de olie na iedere keer fil-
tert.  High oleic zonnebloemolie is ook geschikt om 
in te frituren, deze zonnebloemolie bevat minder lino-
leenzuur ( omega 6 ) en meer oliezuur ( omega 9 ) en 
is daardoor veel stabieler dan de gewone zonnebloe-
molie. Arachide(pinda)olie is ook heel geschikt om in 
te frituren of te wokken. 

Roomboter is ook geschikt om te bakken en te bra-
den en beter nog geklaarde roomboter ook wel Ghee 
genoemd. Daar zijn de eiwitdeeltjes uit verwijderd 
en die kunnen daarom niet meer verbranden tijdens 
het bakken. Als smeersel voor op brood zijn geschikt 
biologische grasboter, kokosolie of rode palmolie. De 

meeste meervoudig onverzadigde oliën, dat zijn de 
meeste oliën uit zaden, kunnen het beste alleen koud 
gebruikt worden. Ook de meer enkelvoudig onver-
zadigde vetzuren, dat zijn de oliën uit meeste noten, 
kunnen beter alleen koud gebruikt worden. Om een 
evenwichtig vetzurenprofiel in de dagelijks voeding te 
bewerkstelligen doet men er goed aan om dagelijks wat 
ongebrande, ongezouten noten te eten of de oliën er-
van en te variëren met de diverse soorten. Oliën uit de 
omega 6 groep bij voorkeur zoveel mogelijk  beperken, 
behalve de vetzuren uit  biologische melkproducten en 
de zeer gezonde kokosolie.  

Advies is om meer vetzuren uit de omega 3 groep te ge-
bruiken zoals vette vis ( zalm, haring, sardien, garnalen 
en schelpdieren) of eventueel een voedingssupplement 
te gebruiken zoals krillolie. De juiste vetzuren kunnen 
veel gezonde jaren aan het leven kunnen toevoegen en 
ook een beter functioneren. Vooral op het gebied van 
hart- en bloedvaten en bloedcirculatie als ook de her-
senen, zenuwen en de functies daarvan zoals geheugen, 
stemming en concentratie. Het gaat veroudering en af-
takeling op al deze fronten tegen.

Gezondheid
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Kanaalweg 16 • 1749 CE • Warmenhuizen • 0226-392694 
www.tuincentrumschoutenbos.nl • info@tuincentrumschoutenbos.nl
ma t/m vrij 9.00-18.00, zat 9.00-17.00 en zon 11.00-17.00 geopend

TUINCENTRUM 
Schoutenbos

Stek- en perkplanten uit eigen kwekerij

MAANDTOPPER!
twee hangplanten 

voor €15,- Iedere zondag geopend!

Gratis koffi e

Groot assortiment 
  vaste planten
BBQ en vuurkorven 
Tuinmeubelen
Ruime dierenafdeling
Paardenspullen/voer
Kamerplanten
Cadeaushop
Kamerplanten
Altijd gratis advies
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Daarom kiest u voor 
RegioBank

Zonder poespas
Wij brengen uw financiele vragen 

terug tot begrijpelijke oplossingen en 
gewoon goede producten.

Bij u in de buurt
U bent bij ons geen rekeningnummer. 

U wordt geholpen door iemand 
die u kent.

Altijd binnenlopen
Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  

voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Een complete bank
Een bank waar u terecht kunt voor  
betalen, sparen, hypotheken, alles. 

RegioBank heeft alles onder één dak.

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

Meerweten?Kom langs of belvoor eenafspraak.
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ZoMerSe SangrIa

Recept Arno Doejaaren

IngredIënten:
• 1 fles niet te dure rode (Rioja) wijn
• 250 ml seven-up of sinas of spuitwater
• 100 gram suiker, mag naar smaak natuurlijk meer of minder zijn 
• Naar smaak een paar flinke scheuten sterke drank, bv Rum, cognac of Cointreau of een combi daarvan 
• 1 appel
• 1 sinaasappel
• Aardbeien naar smaak
• IJsblokjes 
• Eventueel ander fruit wat je lekker vind

Was het fruit heel goed, de sinaasappel doormidden en in plakjes snijden, het klokhuis van de appel verwij-
deren en in partjes snijden, het kroontje van de aardbeien verwijderen en alles in een grote glazen schaal. De 
fles wijn, de frisdrank, de sterke drank en de suiker erbij, voorzichtig doorroeren en de schaal een paar uur in 
de koelkast zetten. Doe vlak voor je de sangria gaat serveren de ijsblokjes bij de sangria en verdeel de sangria 
in een of twee glazen kannen. Doe de  sangria met het fruit in de wijnglazen, zet er een paar heerlijke tapasjes 
naast zoals olijfjes, gefrituurde inktvisringen, stukjes Spaanse worst en zo kan ik nog wel even door gaan. Heer-
lijk voor op een zomerse avond in je tuin of op je balkon, zet er een vrolijk Spaans muziekje bij op en wie doet 
je nog wat…… Gebruik voor een alcoholvrije sangria druivensap in plaats van rode wijn en de sterke drank 
wordt natuurlijk ook weggelaten.

Koken
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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
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Kaeskoppenstad 2016

Kaeskoppenstad

gecertificeerd
HKZ / ISO 9001

opvang
op maat

Kaeskoppenstad vindt in 2016 plaats op zaterdag 11 en zondagmiddag 12 juni van 
12.00-17.00 uur in de monumentale binnenstad van Alkmaar. Tijdens Kaeskoppenstad kijken
de kinderen niet alleen hun ogen uit, er is ook nog eens van alles te doen! Naast populaire
oude bekenden als de Vliegende Hollander of de Ganzenfanfare, zijn er dit jaar nieuwe 
spectaculaire acts zoals het Kaesino en een echt Middeleeuws schildersatelier in een 
prachtig monumentaal schuilkerkje. Bekende inwoners van Kaeskoppenstad Jannes de 
Goochelaar, de Vuurspuwer en Johannes de Nar maken ook dit jaar weer hun opwachting.

Opvang gezocht!
Kinderen zijn meer dan welkom in Kaeskoppen-
stad. Veel kinderen doen mee in specifieke 
kinderrollen. De weeskinderen uit de Middel -
eeuwen trekken er tijdens Kaeskoppenstad
weer op uit onder begeleiding van hun opvoed-
sters. Dit is voor hen een droom die uitkomt,
aangezien ze bijna nooit buiten komen. 
Hun leefomstandigheden zijn niet bepaald 
van luxe voorzien. Maar het weeshuis verzorgt
ze wel goed en er is bijna altijd iets te eten. 
In de huidige tijd krijgen de kinderen volop 
mogelijkheden om zich spelenderwijs te 
ontwikkelen. Rollebol kindercentra biedt voor

peuters een uitgekiend programma met voor-
schoolse educatie. Uw kind wordt bij onze 
Peuteropvang optimaal voor bereid op de 
basisschool. Dat doen we bij onze POA’s 
(Peuteropvang Alkmaar) en bij alle kinderdag -
verblijven van Rollebol kindercentra. 
Ook de BSO’s van Rollebol kindercentra zijn
uniek in Alkmaar. Er is een buitenschoolse 
opvang, gericht op cultuur, scouting en sport.
Kortom, volop mogelijkheden voor kinderen 
om na schooltijd van alles te ontdekken. 

Ook interesse in de opvang bij Rollebol 
kindercentra? Neem gerust contact met ons op.

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

OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1_OpmaakAdvertentie-151-214-6-V1  10-05-16  11:15  Pagina 1
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De oplossingen staan op bladzijde 48

Jeugdpagina

Doolhof
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Hierboven zie je het visitekaartje van mijnheer E. Ires 
uit Driel. Als je de letters in een andere volgorde zet 
dan vind je het beroep van deze mijnheer. 

Datum Activiteit Leeftijd Tijd
Di  7-06-2016 Meidenmall: groep 8 only 11 t/m 12 15:30/17:30
Do 09-06-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 10-06-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 10-06-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di  14-06-2016 Meidenmall: activiteit in de wijk 9 t/m 12 15:30/17:30
Do 16-06-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-06-2016 Voetbal 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 17-06-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   21-06-2016 Meidenmall: oppascursus 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  23-06-2016 Inloop 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 24-06-2016 Superman, jongens only 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 24-06-2016 Inloop 13 t/m 18 19:30/22:30
Di   28-06-2016 Meidenmall: oppascursus 9 t/m 12 15:30/17:30
Do  30-06-2016 Dicht wegens teamdag 9 t/m 18 15:30/17:30
Vrij 1-07-2016 Voetbal 9 t/m 18 15.30/17.30
Vrij 1-07-2016 Inloop 12 t/m 18 19:30/22:30

1. Helemaal niet meer aan gedacht … Ik ben het ...
2. Roofvogel
3. Wijst je de weg naar de vier windrichtingen
4. Fruit
5. Hier ruik je mee
6. Bovenste deel van een berg
7. Dat ben jij
8. 5e letter van het alfabet

Jeugdpagina

E. Ires
 Driel

Binnenkort
kun je hiervan

genieten!

1

2

3

4

5

6

7

8

Twee onderbroeken liggen in de was-
mand. Vraagt de ene: Ik ga op vakan-
tie, ga je mee? Zegt de andere: Nee 
bedankt, ik ben al bruin genoeg .
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WWW.BOUWBEDRIJFJSTAM.NL

Bouwbedrijf J.Stam
Nieuwbouw, verbouw en renovatie

Koedijk tel. 06-24850419
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colofon
Uitgever: Bewonersonderneming De Rietschoot 
(www.rietschoot.nl) 

Redactie: Rien Berends (inhoud) redactie@coedij-
ckerban.nl Hans Petit (jeugdpagina/vormgeving)
info@coedijckerban.nl. Ciska Riekwel (eindredac-
tie). 

Verkoop: Wim Smit: verkoop@coedijckerban.nl.  

Coördinatie: Joop Sinke: jsinke24@ziggo.nl. 

De redactie behoudt zich het recht voor om in-
gezonden kopij, zonder opgaaf van reden, niet te 
plaatsen. Ingezonden tekst kan worden ingekort. 
Druk Stichting Meo. 

Kopij augustus inleveren uiterlijk op 6 juli 2016  
Verspreiding : Gigatrans. 

De Coedijcker Ban van augustus wordt in de laatste 
week van juli bezorgd! Heeft u klachten over de be-
zorging mail naar info@coedijckerban.nl of bel met 
Wim Smit 06-43166559

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

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

oPloSSIngen

Let op in juli is 
de Coedijcker 
Ban op vakantie

puZZel

1 Vergeten  2 Adelaar, 3 Kompas  4 Appel 5 Neus  
6 Top 7 Ik 8 E. Van boven naar beneden:
Vakantie

visitekaartje: Reisleider

nIeuwS huISartSenPraktIjk koedIjk 
Zomervakantie: Huisartsen-
praktijk Koedijk, de Hertog 
2 te Koedijk is ivm vakantie 
gesloten van maandag 18 juli 
t/m vrijdag 5 augustus 2016 
De waarneming wordt in die 
weken gedaan door Praktijk 
‘t Rak, Schoenmakerstraat 
126, telefoon 072-5612598

Fijne vakantie



BANKZAKEN

HYPOTHEKEN

VERZEKERINGENKanaaldijk 212

1831 BE Koedijk

T  072  561 40 00

E  info@otterlo-advies.nl

I  www.otterlo-advies.nl

Uw verzekeringen 
om de hoek geregeld?

Dat kan bij ons!


